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DIRIGIDA AOS PRESOS DE ESTADO NA CADEIA DA BARIA PELA BR.·

D. CANDlDA LUIZA DE CASTRO

Os chal'OS Pel'nambUCanoB,
De Olinda os filhos mimosos.

Passaram de ser humanos,
Divinos agora são
Dentro do men coração
" Os charos Pernambucanos.
Desejara que os Babianos
Os amassem gloriosos,
Para por elies ditosos
Terem lugar no meu peito,
Onde adoro com respeito
" De Olinda os filhos mimosos.

DiverEos dos presos responderam áquelia. Sr.·, glosando a mes-
ma colchea.. .

Nisto acompanhou-os Frei Joaquim do Amor Divino Caneca,
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cuja glosa aqui consigno, bem como em seguida o faço a ou
tr:.s colcheas, decima e cantata por elIe consagradas a mesma pro·
tectora.

I

De Castro os dons soberanos,
E as grandes virtudes bellas,
As porão lá nas estrelIas
" Os charos Pernambucanos :
De a conhecerem ufanos
Vivem já, e gloriosos
O seu nome, respeitosos,
Quanto o dér o engenho e arte,
Levarão por toda parte
.. De Olinda os filhos mimosos,

II

De Castro o alto renome
Balisa não tem prescripta,
Tendo a virtude descripta
" Na doçura do seu nome:
N em cores tempo consome
Da gloria do peito pio;
Pois regendo o alvedrio
Na idade das paixões,
Nas suas justas acções
" Traz seu maior elogio.

III

Quiz a sabia natureza
Contentar todas as beIlas,
Dando a uma olhos de estrelIas,
A outra gentil viveza;
AqueIla dos labios presa
Traz a toda humanidade;
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Esta a generosidade
A faz brilhar novo astro;
Mas a bel1eza de Castro
" Excede em toda bondade. "

IV

Foi Judith em fortaleza
Da antiga Bethulia a gloria;
Na Grecia eterna memoria
Deixou Phryne na belleza ;
Christina la na frieza
Do pólo fez-se inflammante ;
Amelia na Austria possante
Conseguiu louvor profundo;
E Castro é no novo mundo
" Da Bahia astro brilhante.

V

Quando as Parcas começaram
Fiar a vida de Castro,
De nova deidade um astro
Logo nel1a respeitaram.
Por Cloto ao fuso se ataram
Fios de ouro preciosos;
Lachesis os fez vagarosos
No fatal fuso gyrar ;
Jura Atropos não cortar
" De Lilia os annos formosos. "

VI

Que vivam breves no mundo
Isabeis e outras taes,
Desejam muito os mortaes,
Que.del1as tem mal profundo;
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Mas quando allivio jocundo,
Castro é aos desditosos,
y otos voam fervorosos
Aos altos céos dourados,
P'ra que sejam prolongados
" De Lilia os anllos formosos. "

r
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Si amor vive além da morte,
Etei-no o meu ha de ser;
Si amor dura só na vida,
Hei de amar·te até morrer.

GLOSA

Que um peito, Analia, sensivel,
Desses teus olhos ferido
Não te caia aos pés rendido,
Me parece um impossivel.
Antes só tenho por criveI
Que todo a ti se transporte,
E te preste amor tão forte,
Em teu serviço jocundo,
Que te ame alem do mundo,
Si amOl' vive além da morte,

Por essa força atiractiva,
Que em ti pôz a natureza,
Minha alma d'antes illesa
Já de ti se vê captiva..
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De amor n'uma chamma viva
O peito sinto-me ardeI' ;
E si posso hoje prever
Os successos do futuro,
Entre os fogos de amor puro
Eterno o meu- ha de ser.

Mais forte que o gordiano,
E' o nó que a ti me prende;
Fica certa, que o não fende
Da morte o ferro tyranno ;
Por que trazer-te-hei de ufano
No fundo d'alma esculpida,
Ou ao nada reduzida
Deve ser a minha essencia ;
Que nego a sobrevivencia,
Si amor dura só na v.ida.

Em ambas supposições
Não és de mim separada;
Que me estaes amalgamada
Da mente nas sensações:
E pois modificações
Só por si não podem ser,
Has de eterna em mim viver,
Si eu tenho uma alma immortaL;
Ou, si ella é material,
Hei de amar-te até moner.
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VIII

Amores e graças,
Em doce harmonia,
Celebram o dia
Em que appareceu
A formosa Lilia,
Presente do céo.

Cantemos, Bahiano. ,
Seus felizes annos.

Com ella a Bahia
Se ufana e gloria,
Porque toda é cheia
De raras virtudes,
Que arrostam valeutes
Torpes vicios rudes.

Applaudem seus annos
Os Pernambucanos

eus olhos divinos,
Como sol, brilhantes,
Os mais penetrantes
São de amor farpões,
Que, quantos encontram,
Rendem corações.

Festejae, humanos,
De Lilia os bons anno .

2



- 14-

A formosa Dea
Adorada em Gnido
Deixa o pretendido
Reino da belleza,
Dos labios de I ..ilia
Vendo o filho preso.

Os fados tyrannos
Respeitem sens annos.

Os deoses do Olympo,
Si tal joia vi!lsem,
Talvez despedissem
A Venns do céo,
Pois Lilia em belleza
A Cypria venceu.

Os deoses sobranos
Respeitem seus annos.

A doce ternnr3,
Sensibilidade,
Pela humanidade
Terna compaixão
Throno levantaram
N o seu coracão.

Aos mortaes os damnos
Reparam seus annos.

Ol'Dou-a Minerva
De idéas infnsas,
E as lindas Musas,
Como a Sapho; assento
Entre si abriram
A este portento.

Os vates nfanos
Cantaram sens annol>.

Penedos arrasta
na voz divina ;'

Canl,ando, ella en. ina
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Que verificada
Se vê de Amphião
A voz fabulada.

Até inhumanos
Alegram seus annos.

o mundo encantado
De tanta bondade,
Louva a magestade
Dos deoses poteuteH,
Que a Lilia acordaram
Dons tão eminentes.

Os evos insanos
Respeitem sens annos.



•

•



IX

Sondar não queiras, musa, a luz que em Candida,
Formando um foco, mil virtudes inclytas

Lhe derrama na alma,
E que reflectem nitidas.

Mais que a progenie do engenhoso Dedalo
Serás punida, si tentar a analyse

Das acções, que a illustram,
Tua ousadia tumida.

Seria insania de seus dotes physicos
Querer formar um ramalhete florido,

Deixando as qualidades
Da alma nobre, benefica.

Mão caridosa, que enxugando as lagrimas,
Converte o pranto da inriocencia misera

Em risos de ventura,
E' de Amalthea o symbolo.
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Si geme ° triste desgraçado, pallido,
Soffrendo os ferros sobre os pulsos lividos;

, Si a carcomida fome
Chega ú seu mal ao apice ;

Si encarniçados o traquejam barbaros,
Abjecta prole do infernal Caligula,

A não seres, chegára
O seu tormento ao cumulo;

Si o debil peito do infeliz compunge-se,
E a soccol'rel-o a humanidade move-a,

Sem que obste a catadura
Do inexoravel Cel'bero ;

Teus sentimentos, que se ostentam candidos
Aos semivivos, quebrantados animos,

Ah! quanto horror moderam
Do empestado ergastulo!

Então, quaes sombras fugitivas, lubricas,
Os feios monstros, que opprimiam victimas,

Espavoridos fogem
Ao inflammado Tenaro.

Já negras furias, que adejavam proximas
Aos limiares dos horrendos carceres,

Penetrar não se atrevem
Em seu recinto funebre.

D'aurea esperança aos gemebundos anchora>
O sacrosanto fogo aos semianimes,

Entristecidos peitos,
Tornas em grato jubilo

r
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Oh! quanto pode um coração magnanimo,
Que, prejuizos espalhando, abala-se,

E arranca o desditoso
Das mãos feri nas d'Atropos !

Salve, dia dos dias mais esplendidos,
Dia em que a mão do grande Jove, flllgido,

Mostrou ao universo
Uma deidade, Candida!

Dia s6 digno de o cantar os Pindaros,
Que os sons da lyra deduzindo harmonicos,

Elevam as espheras
A's mais subidas orbitas

E' hoje o dia, o nascimento celebre
Desta que um dia na morada olympica

Terá gloria perenne,
Entre coros angelicol>.

Os bravos Euros sopeando Hippotades,
Mnrmure apenas de Favonio o halito ;

E 0S escarcéos serene
O proceloso pelago.

Sobre as copadas e floridas arvores
Tl'inem gorgeios mil fOl'illoboS passaro',

Respirando o perfume
Das fiores oclol'ificas.

Tu, que reunes perfeições, innumeras,
Pia, mode. ta, de escutar-me digna-te

Encomios, que não mancha
egra lisonja esq,l1alida
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Assim teu' dias, ele males incolumes,
Idades contem, e no fim dos seculos

Teu nome venerando
Tenha memoria posthuma. (*)

(*) No 1.0 volume acham-se outras poesias do autor, que por opportu·
niclade da narraçi'íd alli iuseriram-se.
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BREVE COM:PENDIO

DE

GRAMMATICA PORTUGUEZA

ORGANISADO EM FORMA SYSTEMATICA, COM ADAp·
TAÇÃO A CAPACIDADE DOS ALUMNOS

Poucas regras e muita reflexão
Com uso mui frequente, eis a maneira
Das artes aprender com perfeição.

DueLOS.

POR





IDEAS GERAES DE GR1\.MMA'rrO

o

ORIGEM DA PARTES DELLA

Gi'amm,ati<:a é a arte ]e reduzir á regras os principias com
Il1Ull a todas as lingua .

As linguas são compostas de phrases, ou de sentenças, ou de
orações; as phrases de palavra, ; as palavras de sylIabas; as sy1la
bas de lettrns; as lettras ou, o que é :lo mesma cousa, os sons são os
primeiros elementos 01\ materiaes da linguas.

\ Nomes-Logo que os homens acharam os sons, isto é, as lettras,
cuidaram em inventar palavras para clel'>ignarem os diversos objectos,
que se offereciam aos seus sentidos. Como cada um destes objectos
é um ser animado, ou nma substancia inanimada, as primeira paJa
vras, em que se conveio, foram chamadas-substantivos-isto é, no
mes de substancias.

A7·tígos-Para dispür ou ad vertir aos ouvintes, afim de toma
rcm-se os nomes em um sentido inclividualjá determinado pelo dis
CUl'SO, inventaram-se pequenas palavras, para porem-se antes dos no
mes, chamadas-artigos.-

Pronomes-Para evitar a repetição das mesmas palavras,
quando os mesmos objectos se oft'ereciam no discurso, foi,necessario
crear outras, que podessem exprimir as cousas, que se queria suben·./
tender: dahi a origem dos-pronomes-isto é, palavras, qne repre
entam os nomes.

Acliectivos-Fallando-se das cousas, é necessario dizer o que
ollas são; foram, pois, ainda necessarias novas palavras para desig
narem os attributos e as qualidades das substancias: dahi a origem
dos-·adjectivos-isto é, palavras que se ajuntam aos nomes para
mostrar-lhes as qualidades.

Verbos-Para expressar o que as cousas obram, etc. foram nc
cessarias outras palavras que nota sem a sua influencia, e as suas di
v~rsas ?perações: dahi a origem dOR-verbas-que são por exce1len
ol.a aSSIm chamados; porque exprimem a existencia, a acção, a con
dlÇão e a paixão dos seres.

Pa1·ticipios-ás circumstancias dos discursos obrigaram os ho
mens a procurar palavras para expressarem brevemente os attribu
tos e as qualidades das cousas, e as suas durações; inventaram então
palavras, que significassem como os verbos e terminassem como os
nomes: eis a origem do -participios.-
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Aclve?'bí()s-Oonside~'alldoeloquentemente as di versas qualida.
des e acções, se descobriu logo que ellas eram susceptiveis de modi
ficayões innumeraveis, e por isso ainda foi necessario inventar pala·
'vras para designarem-se essas modificações: chamou-se-Ihes-adver
bios-; porque ellas se ajuntam aos verbos, afim de elar mais ou me
nos extensão as suas significações.

Nomes de nume?'os-A multiplicidade de individuas de cada
especie, e a freqllellcia elas acções de uma mesma natureza fize
ram buscar para o futuro uma nova sorte de palavras, a especifi
ear de uma vez objectos, causas e effeitos: dahi os-nomes de nu
meros.-

Preposições-Para denotar as relações, que as cousas tem en
tre si, e fixar a idéa de uma pela da outra, inventaram novas ex
pressões, chamadas-preposições ;-porque ellas precedem os nomes
e 0S verbos.

Oonjltncções-Frequentemente as cousas tendo relações remo·
tas, era impossivel referil-as em uma phrase sem o socco1'1'o ele cer
tas particula , que por isso se chamam-conjuncções.-

lntmjel:ções-Emfim, depois ele se terem provido de meios suili.
cientes para designar a natureza, a especie, o numero, os attribu
tos, a influencia, a existencia, as relações e as differentes modifica
ções elas cousas, se inventaram outras palavras para exprimir os mo
vimentos subitos d'alma. Estas são as particulas ou as-intel:jei.
ções,-que são mais ou menos numerosas, segunelo o genio das lin
guas.

E' facil de ver por este detalhe, que a grammatica é fundada
sobre nove es] ecies ele palavras, cujas origens são tomadas da na
tureza. Ohamou-se-lhes as nove partes da oração; porque effectiva
mente não se poele proferir alguma palavra, que não pertença a ajo
guma elestas especieR.

r
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G,'a11unatica portugueza é a arte que ensina a fall:ll', ler e es
crever correctamente a lingua portugneza.

Divide-se em quatro partes: etymologia, ortographia, prosodia
e syntaxe.

A etymologia é a primeira parte da grammatica, que ensina a
origem das palavras.

A 01'tog1'aphia é a segunda parte da grammatica, que ensina a
escrever com perfeição.

A p7'osocUa é a terceira parte da grammatica, que ensina a ler
com perfeição.

A syntaxe é a quarta parte da grammatica, que ensina a compor
perfeitamente a oração.

01'ação é um ajuntamento de palavras, pelo qual exprimimos os
nossos pensamentos: consta de nove pal'tes. Artigo, nome, pro
nome, verbo, partioipio, adverbio, preposição, oonjuncção e inter
jeição.

A1·tigo é uma palavra, que se põe antes do nome para o parti-
cularisar.

Nome é uma palavra, que dá a conhecer alguma consa.
Pronome é uma palavra, da qual se usa pelo nome.
Ve7'bo é uma palavra, que significa a acção que alguem prati

ca ou recebe.
Pa1'ticipio é uma palana, que significa como o verbo, e termina

como o nome.
Adve1'bio é uma palavra, que se ajunta ao nome e ao verbo,

para modificar as suas significações.
Gonjuncção é uma palavra que serve de unir ou separar as par

tes da oração.
Preposição é uma palavra, que se põe antes do nome, para no

tar as diversas relações.
Inte1'jeição é uma palavra, que significa os movimentos 8ubitos

c1'alma.



pÂR~eE PRIMEIRA

ETYMOLOGIA

LIÇÃO I

DO ARTIGO, NOME, E GENERO DOS NOMES

A1,tigo é uma palavra, que se põe antes do nome para o parti.
cnlarisar.

Divide-se em dous-definido, e indefinido.
Artigo definido é o que faz tomar os nomes em um sentido já de

terminado, v. g: O, os, A, as.
. Artigo indefinido é o que faz tomar os nomes em um sentido

vago, v. g: Um, uns; Uma, umas.
Genero dos nomes é a differença de sexo, que elles dão a conbe·

ceI' ou pela significação ou pela terminação.
Divide-se em dous-masculino, e feminino-que se conhecem

pela concordancia dos artigos com os nomes.
São do genero masoulino os nomes que concordão com os arti·

gos o, as, um, ~tnS, v. g: O lwmem, um homem.
São do gene1'O feminino os nomes que concordam com os arti·

gos (t, as, uma, umas, v. g: A casa, 11ma casa.
Chamam-se communs de dous os nomes, que ao mesmo tempo

concordam com os dous artigos 0, a, um, ~tnS, v. g: O g!tia, a
guia, um guia, uma guia.
. Chamam-se epicenos ou lYro1niscuos os nomes que concordam

com algum dos artigos, o, nm, ou a, uma; mas não exprimem os
sexos, v, g: o monego, a cob-ra.

Nome é uma palavra que dá a conhecer alguma cousa, v. g:
mesa, panno.

Divide·se em dous-substantivo e adjectivo.
Nome substantivo é o que dá a conhecer a substancia da cousa,

v. g: homem, te1'7'a.
Divide-se em dous-proprio e commum.
Nome adjectivo é o que dá a conhecer a qualidade da cousa,

v. g: ve1·de,fm'te.
Divide-se em quatro-qualificativo, gentilico, patrio e nu

meral.
Substantivo proprio é o que significa uma cousa particular,

v. g: Pernambuco.
Substantivo commum é o que significa uma cousa de uma classe

emelhante, v. g: cidade,
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Divide-se em cinco-abstracto, physico, col1ecLi vo, augmcll La
tivo e diminuitivo.

S~tbstantivo abst1'acto é o que significa alguma cousa, que não
se pode ver e nem tocar, v. g: vi1,tude.

Sttbstantivo physico é o que significa alguma cousa, que se
poJe ver ou pegar, v. g: ten·a.

Substantivo collectivo é o que significa ajuntamento ele cousas
da mesma especie, v. g: exe1'Cito.

Divide-se em tres-total, mutiplicativo, partiti voo
Oollectivo total é o que significa um ajuntamento completo,

v. g: tudo.
Oollectívo multiplicativo é o que significa o ajuntamento repe

tido algumas vezes, v. g: du,plo.
Oollectivo partitivo é o que significa parte elo ajuntamento,

v, g: dezena.
&tbstantivo augmentativo é o que significa a cousa augmentada,

v. g: santão.
Substantivo climinutivo é o que significa a cousa diminu..ida,

v, g: santinho.
Acliectivo qualificativo é o que s,gnifica a qualiel~c1e da cousa,

v, g: 1·OUXO.

Adiect-ivo gentilico é o que significa a nação, v. g:' .F1rancez.
Adjectivo pat1'io é o que significa o lugar do nascimento, v. g:

Pe1'nambucano.
Adjectivo numeral é o que significa a quantidade.
Divide·se em tres-cardinal, ordinal e distributivo.
Nurne1'al cW'dinal é O que significa o numero vago, v, g: um"

dOl/s, w'es, etc.
Numeml Q1'clinal é o que significa o numero por ordem, v. g:

p"imei1'o, segttndo, etc.
Numeral disw'ibutivo é o que significa o numero por classes,

v, g: de dous em dous, de tores em tres.
O adjectivo ~inda se divide em positivo, comparativo e super

lativo, segundo o gráo da sua significação.
Adjectivo positivo é o que significa simplesmente a qualidade

da cousa, v. g: b1·anco.
Aiijectivo compa1'ativo é quando o positivo tem antes ele si a

palavra mais, v. g: mais b,'anco.
Adjectivo supe1'lativo é quando o positivo tem ou antes de si

as palavras muito, o mais, v. g; muito b1'ancu, o mais b1'anco, ou
no fim a palavra issimo, v. g: b1'cmquissimo.

TABOA DOS ADJECTIVOS, QUE SENDO' IRltEGULARES NO éO:MPARAT1VOS

E SUPERLATIVOS, PODEM SEGUIR A REGRA GERAL

POSITIVOS

Alto
Antigo

COllJ:PARATIVO,

superior
anterior

SUPERLATIVOS

supremo, ou summo
antiquissimo

4



POSI'l'lVOS

- 30

COMPARATIVOS SUPERLATIVOS

Baixo
Bom
Derradeiro
Externo
Grande
Interno
Máo
Pequeno
Acre
Amavel

. Affavel
Amigo
Aspero
Capaz
Celebre
Chão
Christão
Commum
Defensivel
Difficil
Doeil
Facil
Feliz
Feroz
Fiel
Frio
Horrivel
Humilde
Integro
Louvavel
Miseravel
Nobre
Pobre
Sabio
Sagrado
Salubre ou saudavel
São
Vão

inferior
melhor
ulterior
exterior
maior
interior
peior
menor

maIS

LIÇÃO II

iufimo
optimo
ultimo
extremo
maXlmo
intimo
pessimo
minimo
acernmo
amabilissimo
affabilissimo
amicissimo
asperrimo
capacissimo
celeberrimo
chanissimo
christianissimo
commumnissimo
defensibilissimo
difficilimo
dulcissimo
facilimo
felicissimo
ferocissimo
fidelissimo
frigidissimo
horribilissimo
humilissimo
integerrimo
laudabilissimo
miserabilissimo
nobilissimo
pauperrimo
sapientissimo
sacratissimo
saluberrimo
SamSE!ImO

vanissimo

DO NUMERO DOS NOMES

Numero é a differente maneira de exprimir a unidade ou a plu-
ralidade das cousas. .

Os numeros grammaticaes são dous-singular e plural.
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Numero síngulcw é o que mostra uma s6 cousa; o que se conhe
ce ou pela terminação dos nomes, ou pela concordancia delles com os
artigos o, a, um, uma,

Numero pltt1'al é o que mostra mais de uma cousa; o que se co
nhece ou pela terminação dos nomes, ou pela concordancia delles
com os artigos os, as, uns, wnas.

Os nomes portuguezes acabam ou nas cinco lettras vogaes, a,
c, i, o, t/., ou nas seis consoantes l, 'ln, n, ?', s, Zj e fazem o plural por
mudanças ou accrescimos de lettras,

Os nomes acabados nas vogaes, fazem o plural acrescentan
do-se-Ihes um s, v. g: casa, casc~sj leque, lequesj lei, leis)' bolo, bolos)'
cajú, cajús.

Exceptuam-se os adjectivos numeraes cardinaes acabados nas
vogaes, v. g: trinta, sete, oito, etc,

Os pronomes que, se, isto, tudo, aqldllo, e~t, que faz no plural
nós, e t1l, que faz no plural v6s.

Os nomes acabados em ão, fazem o plural mudando uns para
ões, outros para ans, e outros para ãos, v. g: feíjão,feijJesj pão,
pansj ü'mão, i?·mãos.

Os acabados em l, mudam uns o l para s, outros para eís, es, is,
v. g : animal, animaesj papel, papeisj bU?'il, bU?'isj facil, faceis j pha
l'ol, ph(JJj'oesj ta/ul, tafttes,

Exceptuam-se mal, consttl, qne fazem no plural males, cO?1%l.6les,
e cal, que não tem plural.

Os nomes acabados em m, fazem o plural mudando o m para
I1S, v. g: bem, bensjftm,ftnsj som, sons)' atttm, atuns.

Exceptuam-se os pronomes alguem ninguem, out?'em e quem,
que não soffrem alteração,

Os nomes acabados em n, fazem o plural acrescentando-se-lhes
ao singnlar nm s, v. g: ?'oman, ?'omansj joven, jo'vens.

Exceptuam-se afan, abelomen, hymen, semen, que não tem
plural.

Os nomes acabados em ?', fazem o plural acrescentando-fie-lhes
es, v, g: pezar, pesa?'(j{;)' p,'aZer,p?'aZc,'esj elixÍ1', elixi?'esj }l01', {iO?'es)'
catur, cattt1'es.

Exceptuam-se amba?', nectm' e et/~er, que não tem plural.
Os nomes acabados em s, fazem o plural acrescentando-se-Ihes

es, v. g: canab?'az, canab1'azcs)' revez, revezes)' feliz,felizesj cos, coses)'
cruz, cruzes.

Exceptuam-se algemas, alviça?'as, anelas, anelilhas, vespe?'as,
complectas, matinas, lattdes,fauces,preces, 'vive?'es e outros, que são
do plural; e cahos, lbnus, e pus, que não tem plural.

Os nomes acabados em z, fazem o plural acrescentando-se-Ihes
es, v. g: paz, pazesj mez, mezes)' ?'m:z, ?'aizesj at?'oz, atrozes)' luz,
ll/zes,
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LIÇÃO III

DOS PRONOllIES

Pronome é uma palavra, da qual se usa pejo nome,
Divide-se em sete-pessoal, possessivo, reciproco, relativo, ill

te1'l'ogativo, demonstrativo e indefinido.
Pronome pessoal é o que exprime as pessoas, que são seis-en,

ttt, elle ou ella, nós, vós, elles ou ellas.
. P?'onome possessivo é o que exprime a posse de alguma cousa,
v. g: mett, minhaj tett, tttaj sett, 81.taj nosso, nossaj vosso, VOSSfl,

Pronome recipr'oco é o que faz retroceder a a<.:ção do verbo,
v. g : fer'i'u-se,

Pronome ?'elativo é o que faz lembrar o nome antecedente,
v. g: qtle, qual, qnem.

Pronome inter'?'ogativo é o que por eUe se perguuta alguma cou
sa com o ponto? v. g: que? qual? quem?

P.ronome demonst?'ativo é o que por elle se mostra alguma cousa,
v. g: este, esta, istoj esse, essa, isso)' aquelle, aquellct, aquillo, e os
seus compostos, v. g: este mesmo, etc.

P?'onome indefinido é o que significa alguma cousa illdeterrui-
padamente, v. g: alguem, out?'em, ninguern. .

VARIAÇÃO DOS PRONOMES

o pronome ett mucla para mim, d~pois das preposicões a, ele,
em, pa?'Ct,p07', cont?'a, etc. v. g: em lugar de se dizer a eu, de eu,
etc., se diz a mim, de mim. Muda para migo, nosco, depois da pre
posição com, v. g: em lugar de dizer-se com ett, com nós, se diz com
migo, com nosco. :Muda para me, unido aos verbos, v. g: em vez
de da?' a f3l1, se diz dar-me.

O pronome ttt muda p:1l'a ti, depois das preposições v. g: em
lugar de dizer-se a tu, de ttt, etc" diz-se a t'i, de ti, etc. Muda para
tigo, vosco, depois da preposição v. g: em lugar de dizer-se com til
com vós, se diz com tigo, com vasco. Muda para te unido aos ver
bos, v. g: em lugar de dizer-se ,dct?, a tu, se diz da?·-te.

Os pronomes elle, ella, mudam para se, depois das prep.)sições,
v. g: em lugar de dizer-se a elle, se diz a si, de si. Mudam, para
S?:,qo, depois da preposição v, g: em lugar de dizer-se com elle, se
diz com sigo. Mudam para lhe, uiüdos aos verbos, v. g: em lugar
do dizer-se da?' a elle, a ella, se diz dar'-lhe, etc.

Os pronomes que, qual, quem mud~m para cujo, cujCt, etc., d~
pois das preposições, v. g: em lugar de i).izer-se a que, etc. se diZ

,a cujo etc,

r
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LIÇÃO IV

DOS VERBOS EM GERAL

Vérbo é urna palavra, que significa a acção, que ::lIguem prati
ca ou recE:be.

Os verbos se consideram quanto ás significações, e quanto
a~ propriedades.

Os verbos, considerados segundo as suas significações, sc di vi
dem em activos e passivos.

Vérbo activo é o que significa a acção, que se pratica, v. g:
ell amo.

Divide-se em transitivo, intransiti\'o ou neutro, rclativo e refie
xiva ou reciproco.

Vél'bo passivo é o que significa a aoção, que se recebe, v. g:
en SOlt amado.

Vérbo transitivo é aquelle, cnja acção passa de um a outro su
geito, v. g: amo a vi?·tucle.

Vérbu intransitivo 01. nettt1'o é aquelle, cnja acção fica incluida
no sugeito, que a pratica, v. g: eu durmo.

Ve?'bo ?'elativo é o que, alem de sua acção pas ar a outro sugei
to, refere-se aiuda a um segundo para completar a significação, v. g:
elm' o liv?'o a Ped?·o.

Vérbo ?'eflexivo ou ?'ecip?'oco é aquelle, cuja acção recahe sobre o
mesmo sugeito, que a pratica, v. g: fm·i-me.

Os verbos, considerados segundo ás suas propriedade., divi-
dem-se em regular e irregular ou anomal0.

Vél'bo r'egula?' é o que segue algnma das conjugações.
Verbo i?'I'egula?' ou anomalo é o que não segue·as em tudo.
Divide-se em auxiliar e defectivo,
Vé?'bo atLxilia?' é o que ajuda a compor os outros, v. g: eu te

n7wamado,
São quatro-ser, estar: ter e haver,
Vérbo defectivo é o que precisa de algumas vozes, c por ]S o

só se usa nas terceiras pessoas, v. g: chove.
Oonjugação é a variação d,e terminação, que modifica a signi

ficação dos verbos por modos, tempos, pessoas e numeras.
Divide-se em regular e iITegular.
Oonj1tgação ?'egula?' é aquella, cuja variação segue uma ordem

determinada,
. Oonfugação i?'?'egula?' é aquella, cuja variação segue uma ordem
IIldeterminad a.

As conjugações são tres. A 1.. é dos verbos que acabam em
ar, v. g: ama?'. A 2.· é dos verbos acabados em m', v. g: ?'ecebe?',
A 3,~ é dos verbos acabados em Í?'; v, g: aclmitti?',
_ Modos são as di:fferentes maneiras dos verbos significarem; e

sao qua tro-indicativo, imperativo, conjunctivo e infinitivo,
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o modo indicativo é o que mostra a acção aflirmativamente,
O moelo impm'ati'l.'o é o que mostra a acção de mandar.
O moela conjunctivo é o que mostra a acção condicional

mente.
O modo infinitivo é o que mostra a acção indeterminadamente,
Tempos são os espaços, que marcam as acções; e são tres-pl'e-

sente, preterito e futuro.
P1'esente é o que, significa o espaço actual, v. g: o dia de hoje,
P1'etm'ito é o que significa o passado, v. g: o elia de /wntem.
FUt'U1'O é o que significa o que ha de vir, v. g: o dia ele

amanhã.
Pessoas são os objectos, que figuram na oração; e são tres-l.'

ell~' 2." til;' 3." eUe ou eUo" no singular; l.nnós/ 2." v6s/ 3." eUes ou
eUas, no plural.

LIÇÃO V

DOS VEIWOS EM PARTICULAlt

CONJUGAÇÃO DOS QUATRO VERBO::; AUXILIARES

SER EST~ TEIt UAVER

SINGULA.R

:MODOS INDICATIVOS

PRESENTES

~INGULA.R

Eu sou,
Tu és,
Elle é,

Estou,
Estás,
Está,

Tenho,
Tens,
Tem,

Hei,
Has,
Ha,

PLURAL pLURAL

Nós somos,
Vós sois,
El1es são.

Estamos,
Estaes,
Estão,

Temos,
Tendes,
Tem.

Havemos,
Haveis,
Hão ou La.

SINGULAll

PRETERI'fOS IMPERFEITOS

SINGULAR

Eu era,
Tu I'as,
El1e era,

Estava,
E tavas,
Estava,

Tinha
Tinhas,
Tinha.

Havia,
Havias,
Havia.
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PLURAL

Nóseramos,
Vós ereis,
Elles eram.

Estavamos,
Estaveis,
Estavam.

Tinhamotl,
Tinheis,
Tinham.

Havíamos,
Havieis,
Haviam.

SINGULAR

PHETERITOS PERFEITOS

SINGULAR

Eu fui,
Tu foste,
Elle foi.

Estive,
Estiveste,
Esteve.

Tive,
Tiveste,
Teve.

Houve,
Houveste,
Houve.

PLURAL PLURAL

Nós fomos,
Vós fostes,
ElIes foram.

Estivemos,
Estivestes,
Estiveram.•

Tivemos,
Tivestes,
Tiveram.

Houvemos,
Houvestes,
Houveram.

SINGULAR

FUTURO

SINGULAR

Eu serei,
Tu serás,
ElIe será.

Estarei,
Estarás,
Estará.

Terei,
Terás,
Terá.

Haverei,
Haverás,
Haverá.

pLURAL .PLURAL

Nós seremos,
Vós sereis,
Elies serão.

Estaremos,
Estareis,
Estarão.

Teremos,
Tereis,
Terão.

Haveremos,
Havereis,
Haverão.

SINGULAR

FU'fUROS CONDICIONAES

SINGULAR

Eu seria,
Tu serias,
Elle seria.

PLURAL

Nós seriamos
Vós serieis, ,
Elies seriam.

Estaria,
Estarias,
Estaria.

Estaríamos,
Estarieis,
Estariam.

Teria,
Terias.
Teria.'

PLURAL

Teríamos,
Terieis,
Teriam..

Haveria,
Haverias,
Haveria.

Haveriamos,
Haverieis,
Haveriam.
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MODOS IMPERATIVO

PRESEN'l'ES

SI ~GULAR

Sê.

PLURA.L

Está. Tem.

SINGULAR

Ha.

PLURAL

Tu.

cdc. Estai. Tende. Havei. Vós.

MODOS CONJUNCTIVOS

PRESENTES

SIl GULAR SINGULAR

Eu seja,
Tu sejas,
Elle seja.

Esteja,
Estejas,
Esteja.

PLURAL

Tenha,
Tenhas,
Tenha.

Haja,
Hajasj
Haja.

PLURAL

Nós sejamos,
Vós sejaes,
Elles sejam.

Estejamos,
Estejais,
Estejam.

Tenhamos,
Tenhais,
Tenham.

Hajamos,.
Hajaes,
Hajam.

SINÇ-ULAR

PRETERI'l'OS IMPERFEITOS

SINGULAR

Eu fosse,
Tu fosses,
Elle fosse.

Estivesse,
Estivesses,
Estivesse.

PLURAL

Tivesse,
'rivesses,
Tivesse.

Houvesse,
Houvesses,
Houvesse.

PLURAL

Nós fossemos,
Vós fosseis,
Elles fossem.

Estivessemos,
Estivesseis,
Estivessem.

Tivessemos,
Tivesseis,
Tivessem.

,

HOllvessemos,.
Houvesseis,
Houvessem.
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PRETERITOS PERFEITOS

SINGULAR SINGULAR

Eu fora,
Tu foras,
Elle fora.

Estivera,
Estiveras,
Estivera.

Tivera,
Tiveras,
Tivera.

Houvera,
Houveras,
Houvera.

PLURAL PLURAL

Nós foramos,
Vós foreis,
Elles foram.

Estiveramos,
Estivestes,
Estiveram.

Tiveramos,
Tivereis,
Tiveram.

Houveramos,
Houvereis,
Houveram.

SINGULAR

FUTUROS

SINGULAR

Eu for,
Tu fores,
Elle for.

Estiver,
Estiveres,
Estiver.

Tiver,
Tiveres,
Tiver.

Houver,
Houveres,
Houver.

PLURAL PLURAL

Nós formos,
Vós fordes,
Elles forem.

Estivermos,
Estiverdes,
Estiverem.

Tivermos,
Tiverdes,
Tiverem.

Houvermos,
Houverdes,
Houyerem.

Monos INFINITOS

PRESENTES IlIfPESSOAES

Ser Estar Ter Haver

SINGULAR

PRESEN,!'ES PESSOAES

SINGULAR

er,
leres,

er.

Estar,
Estares,
Estar.

Tel~,

Teres,
Ter.

Haver,
Haveres,
Haver.

5

Eu,
Tu,
Elle.
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Sermos,
Serdes,

erem.

Estarmos,
Estardes,
Et;ltarem.
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PLURAL

Termos,
Terdes,
Terem.

Havermos,
Haverdes,
Haverem.

Nós,
Vós,
Elles.

PA.RTJCIPIOS DOS PRESENTES (A.CTIVOS)

endo E/Stando Tendo Havendo

PARTICIPIOS DOS PRETERITOS (pAS8IVOS)

Sido Estado Tido Havido

o verbo se?' chama-se substantivo, porque significa a affirma
ção por si, sem algum attributo.

Os verbos estar, ter e haver chamam-se auxiliares; porque, unj·
dos aos participios de qualquer verbo, formam os seus tempos com
postos, v. g: n6s estavamos deitados/ elles tilnham fLtgiclo/ tu ha·
vias g1'itado, etc.

CONJUGAÇÃO DOS VERBOS REGULAREI3

Am-ar

SINGULAR

Receb-er

MODOS INDICATIVOS

PRESENTES

SINGULAR

Admitt-ir

o, as, a.

PLURAL

o, es, e. o, is, e.

PLURAL

amos, ais, ão. emos, eis, em. imos, is, em.

SINGULAR

PRETERJTOS IMPERFEITOS

SINGULAR

ava, a, a. ia, as, a. ia, ias, la.
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PLURAL

avamos, aveis, avaro. iamos, ieis, iam. iamos, ieis, iam.

PRETERITOS PERFEITOS

SINGULAR SINGULAR

emos, estes, eram.

ei, aste, on.

PLURAL

amos, astes, aram.

i, cste, eu. i, iste, io.

PLURAL

imos, istes, iram.

PLURAL

SINGULAR

arei, ás, ará.

PLURAL

aremos, areis, arão.

FUTUROS

SINGULAR

erei, el'ás, erá.

eremos, ereis, erão.

irei, irás, irá,

iremos, ireis, irão.

SINGULAR

FUTU ROS CONDICIONAES

SING'ULAR

uria, m'ias, aria. cria, crias, eria. iria, irias, iria.

PLURAL PL URAL

a1'iamos, alieis, al'Íam, criamos, m'ieis, eriam. iriamos, irieis, iriam.

MODOS IMPERATIVOS

PRESENTES

SINGULAR

a. e.

SINGULAR

e. Tu.
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PLURAL

:1i. el.

PLURAL

1. Vós.

SINGULAR

:MODO' CONJUNCTIVOS

PRESENTES

SINGULAR

.e, es, e.

PLURAL

emos, eis, em.

a, a., a.

PLURAL

amos, ais, amo

a, as, a.

amos, ais, amo

SINGULAR

PRETERITOS BrPERFEITOS

SINGULAR

asse, asses, asse.

PLURAL

esse, esses, esse. isse, isses, isse.

PLURAL

assemos, asseis, assem. essemos, esseis, essem. issemos, isseis, issem,

PRETERITOS PERFEITOS

SINGULAR

ara, aras, ara.

SINGULAR

era, eras, era. ira, iras, ira.

PLURAL PLURAL

aramos, areis, aram. eramos, ereis, eram. iramos, ir~is, iram.

FUTUROS

SINGULAR

ar, ares, ar.

SINGULAR

er, eres, er.

r

ir, ires, ir.
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PLURAL

armas, ardes, arem. ermos, erdes, erem. irmos, irdes, irem.

:MODOS INFTh1JTOS

PRESENTES IMPESSOAES

ar.

SINGULAR

er.

PRESENTES PESSOAES

sLL~GULAR

ir.

ar, ares, ar. er, eres, er. ir, ires, ir.

PLURAL

armas, ardes, arem. ermos, erdes, erem. irmos, irdes, irem.

PARTIC1PIOS DOS PRESENTES ( ACTIVOS)

ando. el1do. indo

ado.

PARTICIPIOS DOS PRETERITOS ( PASSIVOS)

ido. ido.

TIa uma quarta conjugação dos verbos acabados em O?', que '
s6 do verbo irregular PO?', e dos seus compostos, v, g: comp01', clis·
por, propo?', ?'e7Jo?', suppm', etc,

A voz passiva de todos os verbos se forma do verbo substanti·
vo ser com o participio passivo do verbo, que se quer na voz passiva,
v. g: sou amado, sou ?'ecebido, sou admittido, sou proposto.

Os ve?'bos i?'?'egulares da l.a conjugação são da?', ficm', e os
acabados em car, ?'ogm', e os acabados em ga?".

O~ ve?'bos ü'regulares da 2. a conjugação são cabe?', c?'e?', dizer,
faze'r, ler, ver, e os seus compostos, pode?', pe?'de?', qtW?'e?', sabei" t?'a-
zer e valer. .

Os verbos i?'?'egula?'es da 3." conjugação são i?', pedi?', seglti?', e
os seus compostos, ?'i?' e vi?',
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Os ve?'bos i?'?'egu.lct?'es da 4," conjugação i:lão pôr, e os seus com·
postos, v. g; compol', dispO?', etc.

Os verbos defectivos são acontece?', anoitecer, ap?'aze?', e os sens
compostos, C"Pl'Olle?', feelm', mttni?', ?'eletmpaguejal', submergi?', tl'ove'
ja?' e chove?',

LIÇÃO VI

DOS PARTICIPIOS

Pm'ticipio é uma palavra, que significa como o verbo, e termi
na como o nome.

Os participios se dividem em participios do presente ou acti,
vos, e particípios do pretel'ito ou passivos.

Os pct?'ticipios elo pl'esente ou activos são os tempos dós verbos
que acabam em a'1clo, cnelo, inclo, onelo, v. g: amanclo, ?'ecebendo,
aclmittinelo, tmnsponclo,

Os pa?,ticipios elo p?'ctm'ito Olt passivos são os tempos dos ver
bos, que acabam em aelo, ido, osto, v. g: ctmaclo, ?'ccebielo, t?'W1S
posto.

P ARTICIPIOS PASSIVOS MUDAVEIS

PRIMEIRA CON,JUGAÇÃO

Aceitado
Annexado
Apromptado
Oaptivado
Oegado
Descalçado
Entregado
Enxugado
Escusado
Exceptuado
Expressado
Expulsado
Faltado
Fartado
Gastado
Ignorado
Infectado
Inquietado
Isentado

aceito
annexo
prompto
captivo
cego
descalço
entregue
enxuto
escuso
excepto
expresso
expulso
falto
farto
gasto
ignoto
infecto
inquieto
isento

Juntado
Limpado
Mauifestado
Matado
Misturado
Molestado
Occultado
Pagado
Professado
Quietado
Salvado
Seccado
Segurado
Sepultado
Soltado
Sugeitado
Suspeitado
Vagado

junto
limpo
manifesto
morto
mixto
molesto
occulto
pago
professo
quieto ou quedo
salvo
secco
seguro
sepulto
solto
sngeito
suspeit.o
vago
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SEGUNDA CON.JUGAÇÁO

.Aborrecido Aborrido Escurecido escuro
Absolvido absolto Extendido extenso
Absorvido absorto Incorrido incurso
Accendido acceso Interrompido interrupto
Oonhecido cognito Morrido morto
Convencido convicto Nascido nato
Convertido converso Pervertido perverso
Corrompido corrupto Prendido pLeso
Defendido defeso Resolvido resoluto
Elegido eleito Rompido roto
Enchido cheio Recozido recaito
Envolvido envolto Suspendido suspenso
Escrevido cscripto Torcido torto

TERCEIRA CON.JUGAÇÃO

Abrido aberto Extinguido extincto
Abstrahido abstracto Extrahido extracto
Aftligido a:ffiicto Frigido frito
Cobrido coberto Imprimido impresso
Concluído concluso Incluido incluso
Confundido confuso Infundido infuso
Contrahido contracto Inserido inserto
DiftllUdido diffuso Instruido instructo
Dirigido directo Opprimido oppresso
Distlllguido distincto Possuido possesso
Dividido diviso Reprimido represso
Elegido eleito Submergido submerso
Erigido erecto Supprimido suppresso
Exhaurido exhausto Surgido surto
Exprimido expresso Tingido tinto

LIÇÃO VII

DOS ADVERBIaS

AdVe1'bío é uma palavra, que se ajunta ao nome ou ao verbo,
para modificar as suas significa9ões~

O~ a~verbios se dividem quanto ás suas formas, e quanto á,
nas sIgnificações.
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Os adverbios, considerados quanto ás suas formas, são simples
ou primitivos, compostos e derivados.

Os advel'bios simples são lwntem, onde, sim, logo, etc.
Os advel'bios compostos são ante-lwntem, assim como, logo que,

Já ctgom, com quanto, etc.
Os adve1'bios clel'ivaclos são ce1'tamente, prudentemente, ama'vel·

mente, etc.
Os adverbios, considerados quanto ás suas significações, são de

quantidade, de qualidade, de tempo, de lugar, de ordem, de perguu·
tar, de afflrmar, de negar, de mostrar, de duvidar, de excluir.

ADVERBIOS DE QUANTIDADE

ADVERBIOS

Adur
Apenas
Assás
Acerca
Mais
Menos

SIGNIFICAÇÕES

apenas
com escassez
bastantemente
com aproximação
em maior quantidade
em menor quantidade

ADVERBIOS

Muito
Quanto
Quasi
Sequer
Tanto

SIGNIFICACÕES

em muita quantidade
em quanta quantidade
com pouca di:fferença
ao menos
em tanta quantidade

ADVERBIOS DE QUALIDADE

ADVERBTOS

Assim
Como

SIGNIFICACÕES

em tal maneira
em qual maneira

ADVERBIOS

Quiçá
Talvez

SIGNIFIOACÕES

quem sabe, talvez
acaso

ADVERBIOS DE TEMPO

ADVERBIOS SIGNIFIOAÇÕES ADVERBIOS SIGNUIOACÕK,

Agora
Ainda
Amanhã
Antes
Asinha
Até'agora
Avante
Cêdo
Depois
Então

nesta hora Inda
até esta hora Já
dia proximo futuro Logo
em tempo antecedente Nunca
depressa Hoje
até esta hora Hontem
para o futuro Quando
em pouco tempo Sempre
em tempo subsequente Tarde
naquelle tempo

nesta hora
neste instante
neste tempo
em nenhum tempo
no dia presente
dia anterior ao de hoje
no tempo em que
em todo o tempo
muito depois
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ADVERBIOS DE LUGA.H

ADVERBIOS SIGNIFICAÇÕE~ ADVERBIOS S:GNIFICAÇÕEtl

Acolá
Ahi
Além
Algures
Alhures
Ali
Aquem
Aqui
Arriba
Atraz
Cá.
Cerca.

naquelJe lugar
nesse lugar
da banda contraria
em algum lugar
em outro lugar
naquelJe lugar
da banda de cá
neste lugar
no lugar de cima
na parte posterior
neste lugar
em torno

Dahi desse lugar
Dali daquelle lugar
Daqui deste lugar
Dentro no lugar interior
Diante no lugar anterior
Fora no lugar exterior
La nesse lugar
Longe em granJe distancia
Nenhures em nenhum lugar
Onde no lugar em que
Perto em pequena distancia

ADVERBIOS DE ORDEll!

ADVERBlOS SIGNIFlOAÇÕES ADVERBlOS SIGNIFICAÇÕES

Aeito por ordem seguida Avante adiante
Afim finalmente Antes que precedentemente
Antes primeiramente Primeiro que antes que

ADVERBIOS DE PERGUNTAR

ADVERBIOS SIGNIFIOAÇÕES ADVERBroS SIGNIFIOAÇÕES

qual a maneira
em que tempo
que quantidade

Porque?
Quando?
Quanto?

Até quando? até que tempo
Como? de que modo
Como assim? de que modo
D'onde? de que lugar

E assim todos os adverbias que tiverem depois o ponto inter
rogativo?

ADVERBIOS DE AFFIRMAR

ADVERBIOS SIGNIFICAÇÕES ADVERBIOS SIG!<IFIC.HiÕES

Assim
Deveras

desse modo
com verdade

Pois não
Sim

por que não
certamente.

6
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ADVERBlOS DE NEGAR

ADVERBIOS SlGNlFlOAÇÕES ADVERBIOS SIGNU'lOAÇÕES

Ainda não actualmente não
Debalde em vão
Nada cousa nenhuma

Não nada absolutamente
Nunca om nenhum tempo
Tão pouco jamais

ADVERBIOS DE MO TRAR

ADVERBIOS

Eis
Eis ali

SIGNIFICAÇÕES

tendes, vedes
tendes ali

ADVERBIOS

Eis aqui

SIGNIFICAÇÕES

vedes aqui

ADVERBlOS DE DUVIDAR,

ADVERBIOS

Acaso
Aliás
Bofé

SIGNIFICAÇÕES

casualmente
de outro modo
com veras

ADVEnRIOS

Porventura
Quiçá
Talvez

SIGNIFICAÇÕES

acaso
talvez
alguma vez

ADVERBlOS DE EXCLUIR

ADVEImros SIGNIFICAÇÕES ADVERBIOS SIGNIFICAÇÕES

Apenas
Só

escassament~

unicamente
Somente sem companheiro
Tão somente" "

Locução adverbial é uma phrase ou palavra, que equivale a um
adverbio, ou vice-versa. Exemplos:

LOOUÇÕES SIGNIFICAÇÕES LOCUÇÕES SIGNIFICAÇÕ ES

.àlto em tom alto Certo
Attento estar com attenção Conforme
Baixo em tom baixo Excepto
Barato por preço barato Pouco
Bastante em quantidade bastante Subito
Caro por pleço caro.

certamente
em conformidade
com excepção
pouca quantidade
rapidamente
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LIÇAO VIII

DAS PREPOSIÇÕES

P'l'eposição é uma palavra, que se põe antes do nome para no
tal' as diversas relações.

Dividem-se em duas classes, isto é, umas entram na composi
ção dos nomes e dos verbos, e lhes mudam as significações; outras
se usam s6s, ou so:ffrem alguma mudança, que se chama cont1'acção.

PREPOSIÇÕES QUE ENTRAM NOS NOMES E VERBOS

PREPOSIÇÕES SIGNIFIOAÇÕES COMPOSIÇÕES

Ab, abs ausencia ab·solver, abs-ter-se
Ante, anti lugar anterior ante-por, anti-pathia
Apar lugar lateral
Apos seguimento
Até termo, fim
Com união com-posição, com-por
Contra opposição contra-hir, contra-bando,
D'antes antecedencia
De, di, dis, privação de-feito, di-manar, dis-pen-
Desde extensão (sar
Entre lugar medio entre-ter, entre-mez
Ex, extra lugar d'onde ex-por, extra-hir
1m, in, interior, negação im-pedir, in-habil
Intel' lugar medio inter-por, inter-medio
Intro lugar interior iutro-metter, intro-versão
Junto união
Ob lugar opposto ob-ter, ob-tenção
Para fim. que se pretende para-bem, para-fusar
Per melO per-rnittir, per-feição
Perante em presença
Pos lugar posterior pos-por, pos-tinha
Pre precedencia pre-eminencia, pre-ferir
PI'O lugar onde pro-metter, pro-curar
Re duplicação re-por, re-banho
Retro lugar opposto retro-ceder, retro-trahir
Sem privação sem-sabol'ia
Sobre lugar superior sobre-por, sobre-salto,
Sub lugar inferior sub-missão, Sub-trahir
Te fim, limite
Tra lugar opposto tras-passar, tras-lado
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PREPOSIÇÕES QUE SOFFREM CONTRACÇÃO

LI. se contrahe em ao, aos, as, antes dos artigos definidos, v. g:
a o, a os, se diz, ao, aos, etc.

De se contrahe em do, dos, da, das, antes dos artigos defini·
dos, v. g: de o, de us, de a, de CtS, se diz do, dos, da, das.

.lj}m se cootrahe em no, nos, na, nas, antes dos artigos defini
dos, e pronomes, que principiam por vogaes, v. g: em o, em a, etc.
em este, se diz, no, na, neste, etc. '

P01' se contrabe em pelo, pelos, pela, pelas, antes dos artigos
definidos, v. g: por o, P01' os, P01' a, por as, se diz, pelo, pelos, pela,
.pelas.

LIÇÃO IX

DAS CON.TUNCÇÕES E INTERJEIÇÕES

Oonjuncção é uma palavra, que serve de umr, ou de separat'
as partes da oração,

Dividem-se em oito classes-copulativas, disjunctivas, condi·
c~onaes, causaes, conclusivas: comparativas, explicativas e adversa·
tIvas.

Oonjuncção copulativa é a que serve de ligar as partes da ora·
ção, v, g: bemassim, com, e, item. 01lt1'osi, tctmbem

Oonjuncção disjunctiva é a que separa as partes da oração, v. g:
iá, nem, orct, ou, qttando, qum·.

Oonjttncção condicional é a que sugeita a condição as partes da
oração, v. g; comtanto que, comqu.anto que, salvo si, sem que, si,
sinão. .

Oonjuncção cu,usal, é a que dá a razão, v, g: pois, p01'qucmto,
p01'que, visto que, que, significando a qtle.

. Oonjuncção conclttsiva é a qne indica o fim da oração, v. g:
assim, alfim, emfim, logo, O1'a, pelo que, portanto, por conseguinte,
por fim.

Oonjuncção compa1'ativa é a que mostra o gráo de compara
ção, v. g: assim, assim como, bem como, como.

Oonjuncção explicativa é a que exprime o modo, v. g; as ditas.
Oonjuncção adve1'sativa é a que denota a opposição, v. g: ain

da assim, ainda que, comtudo, em que, mas, porém, posto que, 811p'

posto que, todavia, etc.
Além das conjuncções propriamente ditas, toda a palavra, ad

verbio, phrase adverbial, e outras locuções, que servem de nexo as
proposiçõe~, podem-se chamar coniuncções, v. g: como q1le1' que, a
não Se?' assim, tanto quanto, emquanto, onde quer que, mormente,
certo que, si P01' acaso, isto é, pane assim dizer, a saber, não obstante,
toda a vez que.
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Interjeição é urna palavra, que significa os moviment08 subitos
d'alma,

Umas inteljeições exprimem um só affecto, outras varios ao
mesmo tempo, e outras pelo uso somente se conhecem as suas signi
ficações, segundo a occasião e o tom particular com que são profe·
ridas.

As intel:jeições dividem-se em c1ezeseis classes, que são:
Interjeição de 1'iso, v. g: a, a, a.
Dita de sobresalto, v. g: ai, ai.
Dita de silencio, v. g: chist, sio, ta, chiton
Dita de exh01·ta1', v. g: eia, eia.
Düa de aversão, v. g; i1'1'a, ap1'e.
Dita de chamm', v. g: 6,6 lá, eia,
Dita de deseio, v. g: oxalá, 6,
Dita de elm', v. g: ui, ai, gllai, ano
Dita de pamr, v. g; ta. ta.
Dita de animar, v. g: S1/S, ora sUS.
Ditas de admimr e de eS1JCtnto, v. g: á, 6, ui.
Dita de attenção, V. g; 6, SÍ1I.
Dita de mostrm', V. g: eis.
Dita de deslJm'ta1', v. g: alerta,
Dita ele 1'epulsar, v. g: tOl'a, apage.
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LIÇÃO X

DA ESCRIPTURA'ÇÃO

O,'tog,'aphia é a segunda parte da grammatica, que ensina a
escrever com perfeição.

Esc1'eve?' é representar os nossos pensamentos por meio le duas
ordens de caracteres, chamac10s lettras e pausas.

Lettms são caracteres formados de dous signaes mathemati·
cos, isto é, de um circulo e de uma linha recta, cujos nomes são voo
~es simples, v. g: A, a, B, b, O, c, D, cl, E, e, F,f, G, g, H, h,1,
'L, J, j, 11, le, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, lJ,
~t, V; V, ~ x, ~ y, Z, z.

Pausas são camcteres formados dos mesmos signaes mathema·
ticos, cujos nomes são vozes compostas, v. g: coma ou vi?'gnla ,
semicolon ou ponto e vil'gula; colon ou dous pontos : pel'ioclo ou
l}onto final , ponto inte?'l'ogativo P ponto adrnil'ativo ! vil'acento Ol!

apostrophe ' astel'Í8co * obelisco t caret '-' cl'otchet ou pal'enthese O
hífen - indice lHir' pamgl'apho § secção' cotacão " ab1'Ctço r->-o

ellípse -- ?'eticencia , . .. accento agndo " Ctccento g?'ave " ctCcento
cil'cumjlexo ", til -.

As vinte e quatro lettras, que compõe o alphabeto portuguez,
dividem-se em duas classes-vogaes e consoantes.

As vogaes A a, E e, I i, O o, U ~t, Y y, sós ou unidas a uma,
ou mais consoantes, formam as syllabas; e unidas a outras vogaes,
formam os diphtongos.

As consoantes B b, O c, D d, FI, G g, H h, Jj, K k, L l,
lJII ln, N 11., Pp, Q q, R 1', S s, T t, V v, X x, Z z, só unidas a ai·
guma vogal formam as syllabas,

Syllaba é o som resultante da pronunciação de uma vogal s6,
ou unida a uma ou mais consoantes, v. g: a, ta, t?'Ct, t1'an, t?'ctns,

Diphtongo é o som resultante da pronunciação de duas vogaes
juntas.

Os diphtongos são doze ai, ao, au, ei, eo, eu, itt, oe, oi, ou, ua,
ni, Exemplos pai, não, causa, leito, céo,feuclo, viu, heroe, boi, 1'oubo,
g~wpo, clticlado, etc,

Escrevem-se lettras grandes somente em tres casos: no prin·
cipio de qualquer discurso; depois de ponto final, interrogativo
e admirativo; nos nomes pi'oprios e de dignidades, de tribunaes, de
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sciencias e de mezes. A primeira lettra de cada Uill verso na
poesia deve ser grande.

A escripturação das consoantes dobradas é um objecto sugeito
a opiniões. Veja a nota t

Ooma mt vÍ?'gula, escreve-se para separar as orações e os no
mes distinctos, antes das conjnncções e, nem, O'/t, etc. e antes dos
prol'lOmes relativos, entre os verbos e entre os adverbios.

Semicolon; escreve-se para dividir um periodo em partes, antes
das conjuncçães mas, po?'ém, nem, pO?'que, ainda que, etc. e quando
uma sentença fica incompleta.

Oolon: escreve-se quando se allega sentença de algl1em, antes
do adverbio po?'que, e da phrase a sabe?' etc.

Pe?'iodo . escreve-se quando a oração ou o periodo finda em
sentido perfeito.

Intm'?'ogativo .~ escreve-se no fim da oração, pela qual se per
gunta alguma cousa. .

Admú'ativo ! escreve-se no fim da oração, que exprime com
paixão.

V1:?'acento ou apost1'ophe ' escreve-se quando se supprime algu
ma vogal.

Astm'isco * escreve-se para referir alguma nota.
Obelisco t escreve-se no caso precedente para mais ins

trucção.
Oaret '-' escreve-se em baixo da palavra omittida.
Orotchet ou pw'enthese Oescreve-se para incluir em algum dis

curso uma idéa particular, para mais intelligencia.
Hífen - escreve-se no :fim da linha na palavra partida, para

ligar os pronomes aos verbos, para formal' de duas palavras uma.
Inclice ~ escreve-se para notar a passagem de al!}um

autor.
Pa?'ag?'apho § e secção , escrevem-se no principio de um

novo discurso.
Ootapão " " escreve-se para se apresentar o pensamento de

um autor pelas suas mesmas palavras,
Ellipse _.- escreve-se para omittir partes do verso ou da

sentença, .
Abraço --'-- escreve-se para ligar diversas cousas.
Reticencia .. ,. escreve-se para suspender algum pensamento.
Accento ctgudo ' escreve-se para fazer a syllaba longa.
Accento gmve ' é inutil na ortographia portugueza.
Accmtto ci1'Curnflexo A escreve-se para fechar o som das vogaes

e, o,
Til - escreve-se para supprir as consoantes m, n.
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PARTE TERCEIRA

PROSODIA

LIÇÃO XI

DA LEITURA OU PRONUNCIAÇÃO

Prosodia é a terceira parte da grammatica, que ensina a ler
com perfeição.

Divide-se em accentos e figuras.
Ler é pronunciar as vozes representadas pelas lettras com 88

pausas, accentos e figuras.
Figuras são certo modo de escrever e pronunciar di:lferente

das regras estabelecidas.
Dividem-se em oito: por acrescentamento de lettras, por dimi·

nuição, por suppressão, por separação, por mudança, por transposi·
ção, por contracção e por dilatação.

As figuras por acrescentamento de lettras são tres: prothese,
epenthese eparagoge.

Frothese acrescenta lettras no principio do nome, v. g: alevan
ta?' por levcenta?·.

Epenthese acrescenta lettras no meio do nome, v. g: Mavorte,
por Ma?'te.

Pa?'agoge acrescenta lettras no fim do nome, v. g: martyre
por rna1'tyr.

As figuras por dimimúção de lettras são ires: apherese, synco·
pe e apocope.

Aphm'ese diminue lettras no principio do nome, v. g: sprito
por espü'ito,

8yncope diminue lettras no meio do nome, v. g: esp1'itú por
espü·ito.

Apocope diminue lettras no fim do nome, v. g: rnarmor por
ma1'1no?'e.

As figuras por suppressão de letras são tres: synm'ese, synale
pha e ellipse.

Syneresj3 de duas vogaes do nome faz uma, v. g: flauta por
flauta,

Synalepha supprime a vogal final do nome, v. g: d' OliveÍl'a,
por de Olivei?·a.

Ellipse supprime o m final do nome, v. g: co a vida por
com a vida.

As figuras por separação de lettras são duas: dierese e temese,
Díerese dissolve o diphtongo do nome, v. g: saude. .
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Temese divide um nome em dous, v. g: p1'O luxo.
A figura por mudança de lettras do nome é antithese, que muda

em l o 7' final do nome, v. g: ametl-o por ama?' o.
Metathese é a figura por transposição de lettras, que inverte as

lettras do nome, v, g: d7'oba por clob7'a.
Systole é a figura por contracção, que faz breve a sy11aba

longa, v. g: epócha por épocha,
Diastole é a figura por dilatação, que faz longa a syllaba bre

ve, v, g: sófa por sofá,

vICIOS DE PROSODIA. '

Barba7'ismo dá-se quando se pronuncia breve a sy11aba longa e
vice-versa, v. g: teleg7'ápho por telég7'aphoj ou quando se pronuncia
o verbo de uma oração na pessoa incompetente, v. g: t~t sois mal·
vado por tlt és malvado.

'7



PARTE QUARTA

SYNTAXE

LIÇÃO XII

DA SYNTAXE E DA ORAÇÃO EM GERAL

Syntaxe é a quarta parte da grammatica, que ensina a compor
':\ oração.

Divide-se em simples ou natural c figurada. "
Syntaxe simples ou natuml é a recta composição da oração, se·

gundo as regras estabelecidas.
Divide-se em syntaxe de concordancia e em syntaxe de re

gencia.
Syntaxefiglt7'aela é a irregularidade ou suppressão das partes

da oração. Veja a nota ti
Ooncv?·elancin. ele syntaxe ou g?'ammatical é a relação entre as

partes da oração ou entre esta.
Divide-se em concordancia regular e em conuordancia irre

gular.
Regencia ele syntaxe ou grarnmatical é o poder, que uma par~e

ou oração tem sobre outra.
Divide-se em regencia regular e em regencia irregular.
Oonco?'Clancia ?'egula?' é quando as partes da oração ou esta se·

gue o uso da lingua.
Esta concordancia deve observar-se entre as parLes ela orayão;

isto é, entre o sugeito e o verbo; entre o attributo e o sugeito;
entre o adjectivo, pronome, e participio e o substantivo; entre as
orações parciaes e as totaes ; entre as orações subordinadas e a prin
cipal.

OoncO?'dancia i?'regular (solecismo) é quando ha discordaucia
nos mesmos casos precedentes.

Regencia ?'eg(tla?' é quando as partes regentes precedem clara·
mente as partes regidas (complementos).

Regencia i?"J'egttla?' é quando é o contrario peLa ellipse,
01'ctção é uma reunião de palavras, pela qual exprimimos os

nossos pensamentos.
Considera-se de tres modos: quanto á construcção, quanto á

significação, quanto ao numero.
Quanto á const?'Ucção a oração divide-se em directa e indi

rccta,
Oonst1'lLr.ção di?'ecta é quaudo o agente precede ao verbo, e

este ao attributo, E' simples quando a oração tem somente tres
ermos-sugeito, \'erbo c paciente; composta quando a oração
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tem muitos sugcitos c :1ttributos; e complexa quando os ires ter
mos são modificados por accessorios.

Const1'ttcção indirecta ou inversa é quando esta ordem é alte
rada.

Q1Lanto á si,qnificação a oração divide-se em principal, :1bsoln
ta ou independente, e em parcial ou subordinada.

Oracão p1incipal é a que tem o verbo no indicativo.
Omcão pm'cial é a que tem o verbo no conjunctiva, ou no iu

dicativo ligada :1 principal'por meio de alguma co'njuncção.
Divide-se em incidente e integrante.
Oração incidente é a explicativa ou restrictiva do sugeito, ou

do attributo de outra oração.
Oração integrante é a do infinito ou do finito, llunca do impe

mtivo, que serve de sugeito ou de :1ttributo, ou de complemento de
outra oração.

Quanto ao numero chama-se periodo quando o ponto ou dis
curso consta de quatro orações parciaes. Chama·se oração periodi
ca quando consta de mais de quatro oraçõe .

LIÇÃO XIII

DA SYNTAXE DE CONCORDANCIA EU PARTICULAR

As partes essenciaes da oração ou phrase são tres: sugeiLo ou
agente, verbo ou nexo, paciente ou attributo.

Sugeíto é a palavra, que exercita a acção do verbo.
Vm'bo é a palavra, que mostra a acção do sugeito.
Att1'ibttto é a palavra, que recebe a acção do sugeito, v. g: An

tonio eclucou a Pecl'ro com todo o zelo. Veja a nota ttt
A Q1'ação activa muda-se para a voz passiva deste modo: O

paciente ela activa Ped1'o pal)sa para sugeito da passiva, o verbo edu
C01L passa para o mesmo tempo e modo da voz passiva, o sugeito da
a.ctiva Antonio passa para paciente da paSSIva regido pela prepo
sIção 1)01', o complemento corn todo o zelo não soffre alteração,
v. g: Peéllro foi educado 1)0?' Antonio com todo o zelo.

CONCORDANCIA DO VERBO COllI O SUGEITO

Todo o verbo concorda em numero e ptlssoa com o sugeito da
oração, v. g: Antonio ama a Vi1'tude.

Os verbos impessoaes chove?', w'oveja1' etc. tem os sugeitos in
cluidos em si, v. g: Ohove, quer dizer a chuva ccthe.

O sugeito da terceira pessoa se declara, v. g: Antonio estuda.
O sugeito da primeira ou da segunda pessoas se occulta, v. g:

Esc'revi a Ped?'o. Mandaste a cw'ta.
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o sugeito da primeira com outro da segunda pessoas de qual
quer numero pede verbo na segunda pessQa do plural, v. g: Eu e
ttt estudamos.

O sugeito da segunda pessoa com outro da terceira de qual
quer numero pede verbo na segunda do plural, v. g: Tn e Antonio
estudaes com c'-Ssiduidade.

Muitos sugeitos da terceira pessoa do singular, ou do plural
pedem verbo na terceira pessoa do plural, v. g: Antonio e os ir
mãos fugimm.

Muitos sugeitos de differentes pessoas do singular pedem verbo
na terceira pessoa do lüural, v. g: Eu, tu e Antonio manha1'emos
juntos.

O relativo que pede verbo em qualquer lIumero, segundo Oq

objectos a que se refere, v. g: O homem quefoí, ou os homens que
f01'am a cidade, etc.

O collectivo tudo, o negativo nada e as conjuncções nem, ou,le
vam o verbo ao singular, v, g: As riquezas e os perfumes, tudo des
appa1'ece, As riquezas e os perfumes, nada faz a felicidade ete1"1W.
Nem a lei nem o castigo intimida ao homem. O ouro ou a ]J1'ata
agmcl€t a todos.

O infinito have1' substantivado pede verbo em qualquer nume
ro, v. g: Podem Ott pode haver homens qtte etc.

O numeral um e out1'O e o negativo universal nenhum com
substantivos occultos pedem verbos em qualquer numero, v. g:
um e outro, ou nenhum nem outro apparecia ou appareciam; mas
com os substantivos claros pedem verbo no numero dos substanti
vos, v. g: Um e O1ttro negocio me ag1'ada.

CONCORDANCIA DO ATTRIBUTO COM O SUGEITO

O attributo sendo substantivo commum concorda em numero
com o sugeito, v. g: Antonio é homem. Mas sendo a<3jectivo con
corda em genero enumero com o sugeito, v. g: Antonio é pru
dente.

Os infinitos e os participios do presente dos verbos activos
tem attributos como si estivessem no modo finito, v. g: Ama1' ou
amando as vi1,tucles.

Muitos sugeitos ou attributos, os segundos concordam com os
primeiros nas mesmaB relações pela identidade do mesmo verbo, do
mesmo artigo, e das mesmas conjuncções repetidas, v. g: A vida e
a mm'te é util e justa.

CON ORDANCIA DOS AD.TECTIVOS COM os SUBSTANTIVOS

O" a<3jectivo , pronomes e participios, concordam em gencl'o e
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numero com os susbstantivos, v. g: Homem hon1'aelo. Meu liv1'o.
Van espemnça.

Muitos substantivos do singular do mesmo ou de diverso ge
nero concordam com os substantivos occultos, entes, objectos, pes
soas on cousas, v. g: As Vi1·tucles e os vicios são (cousas) oppostas.

Muitos substantivos de diverso genero e numero concordam
com o. adjectivo na terminação masculina do plural, v, g: Opae e
as filhas são (entes) f01'rJwsos.

Si os eubstantivos exprimem cousas inanimadas pedem adjecti
vo, ou no numero em que estiver o substantivo mais ]Jroximo plil'a
com est~ concordar, ou no plural concordando com aquelles occultos
v. g: Ajustiça, a lei, o [J?'emio e o castigo dC'l.!e se1' 1'espeitaelo, on
!levem sm' (obj ectos) 1'espeitaelos.

Si os substantivos são de diguidades e oflicios, os adjectivos
concordam com o genero da pessoa a quem se falla, v. g: Vossa
magestade éjusto,

O artigo definido o anteposto aos adjectivos para os substan
tivaI' é invariavel em genero e numero, v. g: O bello clct fwwção
era a clansa ou e1'am as elansas.

Os adjectivos, participim; ou adverbias excepto, meelictnte, salvo,
não obstante, SllppOStO etc. concordam com alguns substantivos oc
cultos, e não comas que os regem, v. g: excepto (o numero de) al
f/lb11UtS pessoas,

. O pronome pessoal vçs, usado em lugar de tu, concorda com o
adJectivo no singular, v. g: vós sereis 1'espeitaelo,

CONCORDANCIA DAS OltAÇÕES PARCUES C01l1 AS TOTAES

. As orações incidentes e integrantes, ligadas as totaes pelo rela
tiVO que, concordam em genero e numero com os sugeitos ou attri
butos das oraçõe!! totaes pelas posições immediatas, v, g: O homem,
que ama as lett?'as, 1'espeita aos homens, q~be são Víl'tuosos.

Nas orações integrantes o que é invariavel, e ellas concordam
com as totaes, entendendo-se sempre o antecedente isto, v. g: An-
tonio quer q'ue (isto) se faça. .

As orações integrantes do infinito impe;;soal concordam com as
totaes por ser o sugeito do verbo regido o mesmo do verbo regente
v, g: Gostal'ás ele lm', .

Si o infinito é pessoal as orações integrantes não concordam
Com as totaes por ser o sugeito do verbo regido differente do ver
bo regente, v, g: Gostm'ás ele leres (tu).

CONCORDANCIA DAS ORAÇÕES SUBORDINADAS COll{ A PlUNCIPAIJ

A proposição respoD, iva concorda com a interrogativa por de
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peOneler elo mesmo verbo, excepto na pessoa, v. g: Quem és? SOu

Antonio.
As prOl osiçües subordinadas concordam com a principal por

meio elas coojuncções, aelverbios e phrases conjunctivas, v. g: An
tonio, quando se ?'etÍ?'O~1 da C'idade, ent?'egot~ aos amigos tlldo o que
sem t?'abalho tinhc~ atlq-zú?'ido, sem que alrluem o om'igasse a ob"ar
dessa maueira.

OONOORD.\ NOlA IRI~EGULAR ou SOLE 'IS;\[Q

Solecismo é a falta ele regencia ou ele concordancin.
fia Boleci, mo entre as partes ela oração, entre foS orações par·

ciaes c as totaes, e entre as orações totaes.
Solecismo ent?'e os te?'nws dct O1'Ctcão elá-se:
Quando se moa de substantivo COO1mum no plural, depois dos

adjectivos nm e outro, nenhum nem outro, v. g: um e mttro /w
mens etc.

o Quanelo se usa ue verbo no pluml depois dos adjectivos cada,
caela um, cada qual, v. g: Caela qual faziam etc.

Quanelo se usam, ou se omittem os artigos; os prollomes são
unidos aos substantivos, bem como as preposições fónl. das regras,
v. g: O pae e mãe. Todo homem. C01n successos.

Solecismo ent?'e as ontções pa?'ciaes e tOCaes dá-se:
Quando se nsa do relativo que em lug!1l' de o qual, a q/tal, 011

a quem, depois de um ou mais substantivos, causando ambiguidade,
v. g: Ped1'0 é homem, que m/~ito estimo, etc.

Quando se usa dos participios activos com sugeitos di:fferentes,
v. g: F01'Cem a cidade, sendo ??wnclado, etc.

Qnanc10 se usa nas orações integrantes da forma pessoal no pri·
meiro caso, e da impessoal no segundo, v. g: vens pa?'a me ve'res,e
não'pcwa te Vel', etc.

Quando se usa do pronome ~tjo, em lugar de que, quctl, quem,
v. g: O homem, cujo não conheço, etc.

Solecismo entre as O1'ações totaes dá-se:
Quando não ha corresponelencia entre as conjuncçõés, e pOI'

is~o a oração principal não coincide com as parciaes, v. g: Si, em
lugar de se usar de ai11da qtte ou corntudo, se usa de cessim tambemj
e si a oração começa por assim como, e acaba por comtndo, cansan·
do ambiguidade.

LIÇÃO XIV

DA SYNTAXE DE REGENCIA EM PARTICULAR

Regencia ?'egulw'- as pbrases ou orações ba partes regentes!
partes regidas, e partes qne nunca são regidas.
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Pa?'tes ?'egentes são as que dirigem as significações da ouLr:1,;
que são verbo, adjectivo e preposiçí'io.

17i!?'bo rege substantivo, v. g: Amo a Deus, Escl'eve?' cal'tas,
Ensinando aos homens,

Adjectivo de significação relativa re.ge substantivo, v, g: Su
geito ás leis. Dado á inst?'ucção.

Preposição rege qualquer parte da oração, v. g: De Antonio.
Oom eloquencia, Pa?'a estttda?', etc.

Pa?'tes ?'egidas, (complementos) sào aquellas cujas significações
são dirigidas por outras.

Os complementos são quatro-objectivo, terminativo, restric-
tivo e circumstancia1. ,

Complemento objectivo é toda fi palavra ou oração, que recebe
a acção do verbo (paciente) ; c se observa:

Quando é pessoa ou cousa personificada, tendo sempre antes a
preposição a, v. g: Amo a Deus,

Quaudo é pronome ou cousa, não tendo preposição, v, g: Amo
te, ProcU?'o liv?'os,

QuaJldo as variações me, nos, te, vos, se, se ajuntam aos. ;verbos
simplesmente acLivos, v. g: José fallou-me.

Complemento te?'millativo é toda a palavra ou oração, que ter
mina a significação rel~tiva das palavras regentes, e é precedido
das preposições a, com, cont?'a, de, pa?'a, pO?'; e se -observa:

Quando os verbos de'significação relativa, tem dous com
plementos, nm objectivo e outro te].'minativo, v. g: Dei o lim'o a
Pedro.

Quaudo as variações, me, nos, te, vos, se, lhe, lhes, llut, lIUts.,
se ajuntam aos ditos verbos, v. g: Ped?'o applicou-se ás lettms,
Mandou-lhe a ca?'ta.

Complemento ?'est?'ictivo é toda a palana precedida da prepo
sição ele, depois de. substantivo commum j e se observa:

Qnando se empregam os pronomes derivados meu, minha, nos
so, nossa, tett, tua, vosso, vossa, v. g: Setttdades minhas. Razões
vossas.

GO?1'l/plemento ci?'cumstancial é toda a palavra ou oração prece
dida de qualquer preposição, sem ser pedida pela sua significação,
e se observa:

Quando depois do verbo substantivo ser, vem relações de lu
gar, de tempo, de gráos de significação, v. g: Antonio foi a Olin
da o anno passado.

Quando depois dos verbos adjectivos, vem relações de quanti
dade, de qualidade, de modo, de fim, meio ou de instrumento, v. g :
Antonio ferút-me com a espada.
, _ Partes que nunca são regidas, são °sugeito, o verbo e a prepo

Slçao,
SYNTAXE FIGURADA EM PARTICULAR

, Regencia w'?'egula?'-A syntaxe figurada divide-sé em tres prin.
Clpaes figuras, hyperbato, ellipse e pleonasmo,



- 60-

Hipe'l'bato é a inversão dos termos da oração.
Divide-se em cinco-temese, anastrophe, parenthese, sinchise

e anacolutho.
Temese é quando se interpõe uma palavra em outra, v. g:

amar-te-hei: em lugar de hei de ·ctmctr-te.
Anastrophe é quando a palavra composta principia por onde

deve acabar, v. g: como no mesmo exemplo. '
Parenthese é quando se interpõe a uma phrase ou oração uma

palavra ou pbrase que forme um sentido distincto.
Sincltise é quando ha confusão de construcção, v. g: trahir

horroroso é da pat1'ia crime, em lugar de dizer-se o t1'ahir a pat1'ia
é um crime horr01·080.

Anacoltttho é quando ba inconsequencia no discurso, v. g:
como no mesmo exemplo.

Ellipse é a suppresEão dos termos da oração.
Divide-se em tres-zeugma, syllepse e enalage.
Zeugma é quando á um verbo se referem muitos sugeitos, v. g:

Antonio, Pedro e Out1'OS salva1'Ctm a pat1'ia.
Syllepse é quando muitos substantivos de diverso genero no

singular tem o adjectivo no plural, v. g: a casa, o sitio, o campo
e a horta s~ deleitaveis; ou quando muitos sugeitos de diversas
pessoas do singular tem o verbo no plural, v. g: A "ltonío, tl~ e
Ma1'Ía passea1'am hontem.

.FJnalage é quando se substitue uma parte da oração por outra,
como seja trocando os tempos ou os modos dos verbos, empregan
do os adjectivos por adverbios, os verbos como substantivos e os
participios como verbos, v. g: o nosso viver em lugar de se dizer a
nossa vida etc.

Pleonasmo é a superabundancia de palavras, v. g: vi com os
0l1W8, em lugar de dizer-se somente vi,



NOTAS

tO alphllbeto portuguez é muito imperfeito, visto que para formal' umas
syllnbas tem lettras de mui, e para formal' outras faltam-lhe lettras; por
que adoptaram os homens alguns erros que communicararo a posteridade, e
que já estão irrernediaveis. Esses erros foram babituarem-nos desde a nossa
iufancia a pronunciar algumas lettras com sons dilferentes dos seus naLurae
v. g; a lettra c com o som de k ou de q j a lp.ttra 9 com o som de j; a lettra
s com o som z; as lettras ch com o ~om de q ou de x j as lettras ph com o
som de f

A lettra c, tão necessaria, e de tanta utilidade no alpbabeto portuguez,
soffre tantas alterações, que se pode affirmar que elIa tem um som indeter
minado; porque tendo o c naturalmente um som brando, semelhante ao de s,
com eUa unida as ciuco vogaes podiamos formar as syUabas sa, se, si, so, su,
sem precisarmos de s. Mas não succede assim, porque desde a nvssa escola
nos ensinam a pronunciar c com o som de k ou de q, quando a unimo com
as vogaes a, 0, 1l, V. g; ca, co, cu, pronuuciamos ka, 1co, 7eu; e somente a con
servar oseu natural som de c, quando II unimos com as vogaes B, i, v. g: ce,ci,
pronunciamos se, si. Ora, isso é um erro imperdoavel, porque si consultar
mos a natureza das cousas, veremos, que si a uma criança, quando principia
II p:'onunciar as primeil'lls syUabas, iuterrogarmos c a ? c o? cu? eUa rapida
mente responderá sa, 50, su, e não 7ea, ko, kll; e era desnecessario pôr uma
virgula abaixo do ç para conservar o som de 5, v. g; ça, ÇQ, çu, e pronun
cilll'mos ;a, 50, sUo

A vista di so faço as observações seguintes;
Si a lettra c tem o natural som de 5, deve sempre con ervar este som

em todas as syUabas; e eutão se- fazia desnecessaria a lettra s.
Si a lettra c tem o som de k ou de q, deve con ervar sempre este som cm

todas as syUabas; e então eram desnecessarias as lettras le, q.
Si a lettra c tem o som de k ou de q, deve conservar sempre este som

cm toda as syl!abas; e não era preciso usar-se de eh para produzir o som
daqueUas lettras.

Si as lettras ch tem o som de le ou de q, devem conservar sempre este
Bom; e não mudar outras vezes para o de x, porque desse modo· estaremo.
constantemente ignorando quando con vém pronunciar algum desses sons,
v. g: a palavra choro, escripta com as mesmas lettras, significa X01'0 e coro.
. Para formarmos as syllabasfa,fe, ji,fo, fu, temos II lettraf, e não é pre-

CIBO usarmos de ph.
Par~ formarmos as syllahas ja, je, ji, jo, ju, temos a lettra j, que deve

p~on~nClar~se com o som ge, e não com o som de jot,t; e pam ~ s syllabas je, ji
nao e preCIso usarmos de g, que tem o som de gue.

Para as syllabas gua, gue, gui, go, gu, basta usarmos simplesmente de
g sc~ ajuntar-lhe u, porque 9 deve pronunoiar-se com o som de gue, e não
de Je.

Para as syllabas qua, que, qui, q1l0, qu, podemos usar simplesmente da
lettr~ q ou 7e, e não usarmos umas vezes de c, outras de eh, outras de q, so
ou umdo ccrn u. e outras vezes de 7e. .

Para as syUabas sa, ze, zi, ZO, ZU, temo a Icttra z, e não preci amos
11 ar de 5, em lugar de Z,]]O termos composto~, v. g: desappal' ccr; o qunn-
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do na pronunciação de dous Lermos o s nnal do primeu'o ferc natmalmeute a
vogal iuicial do segundo termo, v. g: meus amigos, onde se percebe a syl.
laba za.

Para as syUabas sa, se, si so, SU, temos a lettra s, e não precisamos da
lettra c.

Para as syllabas =, xc, xi, xo, XU, temos a lettra x, e não precisamos
das lettras eh.

Até aqui tenho mostrado, que o alphabeto portuguez, para formar umllS
syUabas, tem leltras de mais i agora mostrarei, que, pura formar outras, falo
tam-lhe lettras, como:

Para formar as syllabas nhu, nhe, nhi, nho, nh1~, e lha, llle, lM, lho, lhu,
não temos lettrns, usamos do h entre as vogaes e as consoantes, porque sem
este artificio as consoantes l, n, ferindo na pronunciação as vogaes, formam
diffcrentes syUabas, v. g: as palavras minha filha, sem h, fica mina:ftlu-.

Ora, bem se vê, que estas syUabas são falsas; pois que não ha palavras
'que principiem por nh, lho

Reprovo, nnalmente, o uso de duplicar as consoantes, v. g: bb sabbado,
cc accento, dei adilição, gg aggravo, fi' affeição, U eUe, mm grammatica, nn
anno, pp appenso, ss as 'embléa, ct objecto, se sciencia, pt escripto; porque
demora a escripturação, e de nada sp.rve a pronunciação. Alem disso, si nós
fallamos para sermos entendidos, não ha consa mais miseravel, que fallarmos
de modo que ninguem nos entenda; o que assim succederia, Ei pron.mciasse·
m,os todas as consoantes duplicadas.

Esta verdade foi reconhecida pelo SI'. J'eronymo Soares Barboza, que
depois de dar em sua g7'ummaticu. philosophica grande numero de regras
acerca da ol'tographill, disse finalmente: "Escrevam-se as palavras com
tantas lettras, quantas bastem para a pronunciação "

tH lia duas ordens de figuras grammaticaes, a saber: figuras de dicção
e fignras de Ryntaxe.

Fig1~ra de dicção é a alteração das palavras, com'o se vê na ortographia.
Ji1i.g1wa de syntaxe é a irregular collocação das palavras, como se vê na

syntaxe figUl'aéIa,
tH O paciente da oração chama-se attributo concordado, quando o ver·

bo é o sub, tantivo ser, v. g: Deus é justo ; e chama-se predicado regido,
quando o verbo é adjecti vo, v. g: Deus f0?'1n01~ o homem.
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PARTE PRIMEIRA

SYSTEMA DE ELOQUENCIA

INTRODUCÇÃO

Eloquencia é a faculdade de significar com deleite os pensa
mentos por palavras, para convencer e persuadir.

Rhetorica é a arte, que dirige a disposições naturaes do ho
mem no uso da eloquencia.

As partes da eloquencia são seis:
Invenção-que é descobrir os pensamentos maIS adequados

para o fim, que o orador se propõe.
Disposição-que é o arranjamento dos pensamentos na me

lhor ordem, a que se propõe o orador.
Elocução-que é a escolha de palavras e sua boa co11oca

ção, para exprimir os pensamentos.
Memoria-que é conservar a disposição dos pensamentos, para

o orador os apresentar aos ouvintes.
Pronunciação ou declaração-que é declarar aos ouvintes os

seus peusamentos.
Acção-que é o gosto, que o orador deve empregar na publica

ção dos pensamentos.
Os fins da eloquencia são tres: 1.' convencer; 2.' persuadir;

8.' deleitar, isto é, recrear.
Os meios, que o orador emprega, são tres: 1.' instrucção; 2.'

moção; 3.' deleite.
Os meios, que a eloquencia emprega, são dous: 1.° pensamen

tos; 2.° palavras.
As questões em eloquencia são duas: 1." universaes, isto é, in

determinadas ou theses; 2." particulares, isto é, detmminadas, cau
sas ou hypotheses.

Os estados em eloquencia são dous: 1.0 de questões; 2.· de dis
cursos; Of! quaes são de conjectura, de definição e de qualidades.

O~ generos em eloquencia são tres: L· demonstrativo, isto é,
laudat~vo, theorico, para louvar e vituperar; 2.' deliberativo, isto é,
~uasol'lO, para suadir e dissuadir; 3.° judicial, isto é, forense, para
Intentar a acção em jtÚZO, e defendei-a.

A,s partes do discurso Ol'atorio são quatro: l." exbrdio, isto é,
proerruo,que se divide em exordio-principio, e exordio-insinuação;
~.l narração; 3.' confirmação, isto é, refutação; 4: peroração, isto
e, conclusão.



- GII-

DO DISCURSO

I

EXORDIO

Exordio ou proemio ó aquella parte do discurso, na qual o ora·
dor dispõe, como lhe convém, os seus ouvintes, para o escutarem fa·
voravelmente em todo elle.

Exordio-principio é aquelle com que o orador prepara os 0\1·

o vintes, expondo-lhes clara e directamente o fim, a que se (1iri~e.

Exordio-insinuação é o que por meio de rodeios e indirecta·
mente o orador prepara os ouvintes, para o fim proposto, por ter
suspeitas de que o auditorio não lhe será favoravel.

Para o exordio dispor os ouvintes é necessario conciliar a be·
nevolencia, sendo a materia duvidosa, a attenção, sendo a mate
ria baixa, a docilidade, sendo a materia obscura, e a insinuação,
sendo a materia vergonhosa ou má.

As partes para o orador conciliar a benevolencia são quatro:
L" as pessoas; 2: o assumpto; 3: as circumstancias das pessoa e
do assumpto; 4: o discurso do outro orador.

As pessoas, de quem o orador pode extrahir a benevolencia, são
tres : L" do proprio orador; 2." do seu antagonista, ou dos concur
rentes; 3: das pessoas dos ouvintes.

A benevolencia dos ouvintes se concilia, louvando-os com
moderação, distrahindo suas preoccupa<;ões, e condescendendo com
seus genios, costumes e opiniões.

O orador concilia a benevolencia da sua propria pessoa, ga
nhando no conceito dos seus ouvintes a opinião de homem de bem,
desinteressado e modesto; e desviando de si toda a idéa de insoleo·
cia, malignidade, orgulho e maldade.

O orador concilia a benevolencia do orador, dando demons,
trações de que se receia da força de sua eloquencia, e de tudo o que
p6de fazeI-o mais do que elle recommendavel.

Concilia-se a benevolencia por meio do assumpto, falland?
com toda a extensão e calor ao coração, e empregando a mais aDI'
mada linguagem das paixões.

. Concili:l-se ~ benevolencia das circumstancias das pessoas e ~o
discurso por melO dos paren~es em geral ou amigos; da pat.I:3,
como pessoa moral; das Clrcumstancias do assumpto-occaSl30,
lugar, opinião publica e exceptação universal.

O orador concilia a attenção dos seus ouvintes, fazendo ver
que o assumpto ou o modo de tratar é novo, grande, atroz e impo,r·
tante; interessando-os na materia com e~perança do bem, ou re?eJ?
do mal, ou lisongeando-os; e promettendo-lhes ser breve, e linll·
~ar-se somente ao ponto da questão, e não molestai-os.
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o orador concilia a docilidade, dando uma idéa summaria, bl'e
vissillla e precisa do assumpto; e desvanecendo todas aR prevenções,
que tiverem os ouvintes contra a materia do discurso.

Os vicios do exordio são sete: 1.0 vulgar-acommodado á ou
tros muitos; 2.° commum-o de que o orador contrario p6de ser
vir-se; 3.° commutavel-o que o mesmo adversario pode converter
elll sua utilidade; 4.° separado-o que não tem ligação com o as
sumpto j 5: transterido-o que segue um meio diverso do com
Illlllll, 6: longo-o que não tem a justa proporção; 7: feito con
tra as regras-o que não faz os ouvintes, nem benevolos, nem do
ceis, nem attentos.

II

NARRÕ.ÇÁO

Narração (segunda parte do discurso) é aquella parte do dis
curso oratorio, dedicada para informal' aos ouvintes, ácel'ca do as
sumpto do mesmo discurso, da maneira a mais adequada ao fim pro
posto.

A narração póde fazer· se de tres modos: 1.0 Por proposição
que é a informação do assnmpto, quando elle consta de um só ponto.
2,° Por partição-que é a informação do assumpto, quando eUe
consta de diversos pontos. 3: Por narração (restricta)-que é a
informação do assumpto com todas as importantes circumstan
cias.

As virtudes da narração são tres: L" Clareza-seus vicias con
trarios são digressões e argumentações. 2.' Brevidade-seus vi
cios contrarios são expressões improprias e linguagem apaixonada.
3, • Verosimilhança.

.A narração será clara, si o orador empregar palavras pro
prias, e não sordidas, deshonestas ou baixn.s; servir-se de pa
lavras expressivas, não exquisitas ou desusadn.s; fizer a devida
distincção das causas, das pessoas, dos tempos, dos lugares, e das
cousas j e usar de uma pronuncia intelligivel.

A narração será breve, si o orador nã·) introduzir em a nar
ração objectos extranhos ao assumpto, e cortar tudo o que não fi
zer falta sensivel em ordem e clareza.

A narração Rerá verosimilhante, si o orador consultar a boa
razão, para não dizer cousas contrarias a natureza; pozer as rar.ões
c os motivos antes dos factos; der ás pessoas os respectivos e
convenientes caracteres; attender ás circumstancias de lugar,
tempo, etc; dispor.er o enredo dos incidentes da narração de sorte
que de um passe naturalmente a outro; lançar em a narração as
~Illente das provas; e usar das .competentes preparações orato-

1'Ia. ,
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m

CONFm~rA.YÃo E lmFUT.AçÃO

Confirmação ou prova é o discurso, que o orador produz para
con vencer os ouvintes, illustrando o entendimento.

As provas, para convencer, dividem-se em provas logicas, in
tellectuaes, ou razões para convencer o entendimento, illustrando-o j

e em provas montes, sentimentaes, ou motivos para persuadir a
vontade, movendo-a.

. As provas logicas dividem-se em duas: 1." Provas intrinse-
cas-suas especies são exemplos em geral, casos julgados, fama
011 opinião publica, titulas ou documentos, juramentos, e testemu
nhas. 2." Prova" intrinsecas-suas especies são signaes e argu
mentos.

Exemplos, em geral provas tiradas da confrontação entre dou
o.bjectos, são semelhança, prova derivada da confrontação entre in
dividuas da mesma especie; parabola, semelhança derivada da cou
frontação entre inclividuos de differente especie e natureza; exem
plo, semelhança derivada da confrontação entre os factos; e auto·
ridade, semelhança derivada da confrontação entre os ditos.

Casos julgados ou sentenças proferidas dividem-se em casos
já decididos em consas analogas; casos já decididos anteriormente;
casos julgados em circumstancias anteriores.

Fama ou opinião publica; titulas ou documentos; juramen
tos; testemunhas; pertence a jnrisprudencia dar as suas signifi
cações.

Signal ou vestigio sensivel divide-se em necessarios, que tem
cOl1nexão com a cou a significada; e em não necessarios, que tem
connexão remota com a cousa significada.

Argumentos, provas del'Ívadas do bom uso das faculdades i~
tellectuaes, dividem-se em dons: 1.0 Argumentos certos, que se di
videm em argumentos de certeza, physica, moral, convencional, jll
provada, não contradicta. 2. 0 Argumentos meramente prova
veis ou criveis, que se dividem em argumento probabilissimo,
mais provavel, simplesmente dito.

As provas mames, sentimentaes ou motivos, tratar-se-hão na
peroração.

Refutação é uma parte da prova, na qual o orador destl'oe os
fundamentos, que lhe foram oppostos, ou que podem vir a ser. .

Refuta-se em geral de tres modos, ou negando-se a existeuCla
ou possibilidade da cousa contraposta, quando o estado é de C~I~

jectma ou de definição; defendendo-se a existenc,ia ou possibili
dade da cousa contraposta, quando o estado é de qualidade; refu
tando-se por trauslação ou cxcepção nos discursos forenses, qurwdo
() facto controvcrtido em juiílO se não póde negar, uem defender,
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Refuta-se em particular de tres modos, combatendo-se todas
as provas juntamente, quando elias são muito fracas ou muito for
tes; combatendo-se separadamente, quando a força, que as provas
tem,resulta da sua união; combatendo-se pelo'3 mesmos ditos do ora
dor contrario, quando na oração houver expressões contradictorias,
alheias da materia, incriveis, excusadas ou a, favor do refutante.

Quando a prova em geral do discurso ou da narração constar
de dlÍferentes p&rtes, deve o orador usar da transição Ql'atoria, que é
a passagem, que o orador faz no meio do discurso, de uma materia
para outra, pela qual liga naturalmente o aSSllmpto antecedente com
o seguinte.

Os argumentos para a refutação são cinco: 1. o sinacolutho. pen
samentos ellthymematicos; 2.° enlhesmerna, syllogismo imperfeito;
3,0 syllogismo; 4." epicherema; 5." dilemma.

IV

PERORAÇÃO ou CONCLUSÃO

Peroração ou conclusão é a parte do discurso, em que o orador,
depois de preparar, de informar QS ouvintes, e de os convencer por
meio das provas logicas, põe o ultimo remate ao mesmo discurso.

A peroração divide-se em duas partes : l~ recapitulação, que é
parte da peroração, na qual o orador apresenta de novo, mas em um
rapido ponto de vista, as principaes provas desenvolvidas na confir
mação; 2.' epilogo, que é a parte da peroração em que o orador,
por meios adequados, move e arrebata a vontade dos seus ouvintes
acerca do que se tratou na confirmação.

Este é o lugar de usar das provas mornes ou motivos.
As provas mornes ou motivos dividem-se em duas: ethicas ou

brandas, que insinuam brandamente, ganham, e são permanentes, e
~bran!sem todos os assumptos ; e patheticas, que obram com força: e
lmpel'losamente perturbam a alma, produzem movimentos rapidos e
passageiro&, e só entram em pequeno numero de assumptos.

DA ELOQUENCIA

I

ELOCUÇÃO

ElocuÇãO ou phrase, em' eloquencia, é a escolha de vocabulo ,
e sua coliocação na oração, propria a dar força e beUeza aos pensa
mentos, para com elia alcançar o fim, a que o orador se propõe.

\}
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Elocução grammatical é a simples enunciaçãu de todos os COD

ceitos de espirito, por meio de palavras.
A elocução divide-se em duas: L" elocução ligada ou periodi.

ca que é a em que se trata de uma materia, que demanda ligação
de' pensamentos, e é propria dos discursos da Ql'atoria remontada,
ou de outroE quaesquer; 2." elocução solta, que é a em que dentro
de pouco espaço se tratam assumptos por sua mesma natureza di
versos.

N esta não ha ligação rigorosa de oracões ou de phrases.
A elocução ligada divide-se em tres: 1." iuciso, que é um seno

tido fechado em uma oração, de harmonia incompleta e sem conclu
são final; 2.' membro, que é um sentido fechado em uma ou mais
orações, de harmonia completa e sem conclusão final; 3." periodo,
que é um sentido fechado, composto de varios numeros de orações,
com harmonia completa e conclusãu final.

O ornato da elocucão se considera em cada uma das palavras
separadamente; e em suas differentes reuniões formando orações.

. As palavras ornadas são as bem escolhidas, as honestas, as
mais sublimes, mais polidas, mais sonoras, mais euphonicas, mais
acommodadas ao objecto, que se pretende significar, as antiquadas,
as innovadas e as derivadas.

As orações ornadas são as expressivas, enel'gicas,'sentimentaes,
de phrases tropologicas, figuradas, etc.

As propriedades das palavras são de cinco modos: 1.' as inven·
tadas na Sna origem para significar certas e determinadas idéas j

2.' as qne, apezar de proprias, com tudo o uso as tem apropriado a
significar outras idéas; 3.' as consagradas a siO"nificar um de mui·
tos, aos quaes é commum uma cousa, como os ~rmos technicos das
scit:ncias e das artes, etc; 4.' as que sendo communs a muitos in·
dividuos, nós apropriamos a um em particular; 5.' as de uma pro
priedade verdadeiramente Oloatoria.

A elocução perfeita dá-se quando as palavras, consideradas sepa·
radamente, forem puras e claras; nas suas differentes reuniões forem
correctas e bem collocadas; e reunidas ou separadas forem simulta
neamente ornadas.

As virtudes da elocução são tres: 1." pureza quando as pala·
vras forem do proprio idioma em que o orador falIar e adoptadas
pe~o uso dos escriptores; 2." clareza, quando as pala;ras forem pro·
pnus; 3." correcçã~, quaud,o consta de palavras unidas, conforme as
regra da gramm~t~ea da língua em que lailar o orador; 4-." boa
collocação, .que dIVIde-se em ordem, ligação ou junctura, e numero
ou harilloDla; 5." ornato, tudo o que acrescenta mais luz força e
graça á enunciação já clara e correcta das nossas idéas feita por
meio de palavras. '

. Os vicios contra a pureza são dous: 1~ barbarismo ou peregri.
msmo,.que é o emprego de palavras ou phrases de differente idioma;
2~ pul'lS~o! que é a affectação demasiada de pureza de linguagem.

Os VIOlOS contra a c~reza são dez, e constam de palavras desll
oadas j de palavras partICulares á alguns paizes e lug~re8; de pa-
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lavraR homonymas, que debaixo do mesmo nome tem differentes
significações proprias; de transposições muito distantes, ou contra
o uso; de synchyse, fi. desordem ou confusão das palavras na ora
ção; de p:l1'enthesis extensos; de ambiguidade resultante da má
composição; . de perissologia, verbosidade van e inutil; de brevida
de demasiada; de expressões refinadas, expressões enigmatiuas e
inintelligiveis.

O vicio da correcção é o solecismo.
A boa collocação divide-se em tres partes: l." ordem, que as_

palavras devem ter, e pode considerar-se de dous modos, ou qUlm
do as palavras, consideradas cada uma separadamente, se não deter
minam ou de alguma sorte se modificam umas as outras, como são
muitos sugeitos, muitos attributos ou muitos accessorios da mesma
especie; ou quando,como subordinadas entre si, formam um sentido,
modificando-se, determinando-se, explicando-se reciprocamente,como
o agente, que dá origem a acção, e esta empregando-se no paciente,
etc; 2.' ligação ou junctura, (le que resulta a melodia, que é o aggre
gado ele uma feliz continuação de sons nas palavras, nos incisos,
membros e periodos de todo o discurso; sendo que para haver boa
ligação e melodia na elocução é necessario, que tenha as 'virtudes
oBsenciaes da elocução, a variedade e a consonancia; 3." harmonia
ou numero, que é a união e mistura de pala'.lTas, de que resulta uma
impressão agradavel no orgão do ouvido.

Para o discurso ser harmonioso são necessarios uma boa, esco
lha ele palavras, e uma feliz collocação na phrase.

As virtudes da boa collocação são duas: l.' variedade, cujo
vicio é a monotonia, isto é, quando na pbrase se não evitarem os
echos ou o seguimento de palavras, que comecem pelas mesmas
Byllabas accentuadas com que começam as antecedentes; a repe
tIção seguida de muitos monosyllabos; e a continuada serie de
palavras, que terminem nos mesmos consoantes; 2." cousonancia,
cujo vicio é a dissonaucia, isto é, quando na phrase se encontrarem
cacophatons, quando a primeira syllaba começa por consoante,
ou sua analoga em som que seja o mesmo porque começa a syllaba
final da palavra antecedente; hiatos ou concurso de vogaes de
sons muito abertos e sonoros; e collisão ou o encontro de consoan
tes asperas.

As fontes do ornato na elocução são duas: l.á pensamentos
bellos, energicos, nascidos dos objectos ou fielmente imitados e p,in
t~dos,i 2." palavras que tomadas pela accepção e maneira extraor
dIDana, communicam mais graça e força a oração.

As. virtudes do ornato são quatro: l.' o ser viril, seu vicio é
o effe~mado; 2.' o ser fOLte, seu vicio o mole; 3." o ser natural,
seu VIcio o contrafeito; 4." o ser decente, seú vicio o incongruente.

Os vicios do ornato são doze: l. o cacophaton, quando se usa
~e palavras, a <!J.ue separadas ou unidas. a intelligencia vulgar liga
Idéas el.e obscenidades, de sordidez, ou de qualquer especie de il1
deceuCla; 2. 0 tapeinosis ou baixeza, quando se diminue por meio da
phrase a grandeza ou a dignidade do objecto, que se intenta signifi-
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C:11" 3.° auxesis, quando se dão nomes mui subidos ás cousas peque·
nas ~xcepto empregando·se-os de proposito para fazer rir; 4.° expl'es·
sõe~ desordenadas, em geral as grosseiras, as tristes, as insipidas e as
deleixadas; 5.° meiosis, quando se cortam na oração palavras, cuja
falta faz o sentido imperfeito; 6.° tautologia, quando se repetem
desnecessariamente as mesmas palavras ou orações; 7.° omeiolo
gia, quaudo por falta de variedaJe na phrase o discurso se torna
fastidioso; 8.° macrologia, quando se diz por muitas palavras o
que mais facilmente se podia dizer paI' poucas; 9.° pleonasmo, quan·
do se usa de palavras superfiuas para intelligencia do pensamento;
10; periarguia, quando se ostenta o pensamento demasiado na elo·
cução; 11. cacozélon, quando se usa de elocuções que passam os li·
mites do verdadeiro ornato; 12. cynismo, quando se misturam varias
linguas ou dialectos, expressões sublimes com as baixas, as antigas
com as modernas, e as patheticas com as vulgares.

Os gráos do ornato são tIes: ].0 pinturas, que se dividem em
enargueias, pintura dos objectos feita com tal viveza, que parece
estar-se vendo; em semelhança, pintura feita de um objecto por meio
de outro familiar da mesma especie, com o qual se confronta; em pa·
rabola, que é a mesma precedente tirada de objectos mais longe, e de
natureza diversa; em imagens,que são semelhanças 011 parabolas bre·
ves; em bosquejos, que são representações dos objectos distantes
dos olhos, não s6 com clareza, mas ainda com concisão e rapidez;
em emphase, pintura que dá a entender mais do que as palavras
por si declaram; 2. ° conceitos, que são pensamentos ou originaes,
ou fielmente imitados da natureza, que tem uma belleza particu
lar, e dão mais graça ou mais força ao discurso, dividindo-se em
conceitos fortes e conc~itos agudos ou sentenças; 3.° adorno, que é
o que dá ao discurso OJ'atorio maior lustre e bel1eza, e consiste no
acommodado emprego dos tropas e das figuras de elocução.

Os conceitos fortes ou amplificação servem l)ara engrandecer
ou apoucar os objectos, e dar mais força ao discurso; e dividem-se
em dous: 1.0 amplificação absoluta, que considera o objecto em si
mesmo E.em relação a outro , e subdivide·se em amplificação por
gradação, que descobre diffel'entes gráos de bondade ou de malda
de; em amplificação por via de raciocinio,colligiudo da grandeza de
uma a da outra; em amplificação por congerie, amontuando ou
aCJ.1mulando-as todas: 2. 0 amplificação relativa, que considera o
obJecto comparando-o com outro de uma ordem inferior; e divide-se
em coml~aração de maior para menor, de igual para igual, de menol'
para malOr,

Os conceitos agudos ou sentenças, que são pensamentos deli
cados, ~ue em poucas palavras encerram um sentido profundo, para
d!,r mais gra~a ao discmso, dividem-se em tres: L" gnomas, que
sao umas maXlmas geraes sobre assumpto moral, enunciadas em
poucas palavras; 2. 0 enthymema, que é o conceito sentencioso, que
serve para ornar o discnr o oratorio; 3.° epicherema, que é a seno
t nça, com que e exclama no fim da narração ou prova.

O aclomo OJ'atorio divide-se em dous; 1,0 tropos, que são n
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lUudança de uma palavra ou oração da sna igníficação propria.
para outra, afim de resultar novo gráo ele belleza ou de valentia ao
di curso, dividindo-se em trapos para mais vivamente signi
ficar e para ornar; em trapos para nnicamente sigl1ificar com maior
YÍveza; em tropas para ornar j 2.° figuras, que. são uma forma de
elocução apartada do modo commum de faUar, ou do que primeiro
occorre a qualquer no estado tranquillo e ordinario da alma; e di
videm-se em figuras de pensamento e figuras de palavras.

Os tropas da primeira classe dividem- e em oito: 1.0 metaphora,
que é a mudança de um nome, ou de verbo, da sua significação pro
pria para outra, on por falta da propria, ou porque a metaphorica
é melhor; 2.° allegoria, que é o trapo pelo qual se mostra nas pala
\Tas uma cousa dffierente, da quc se tem no pe:lsamento, usando
d'outra, que com elIa se assemelha; 3.° ironia ou irrisão, que é o
tropa, pelo qual se u a d'uma expressão contraria ao pensamento j

4.° metonymia, que é quando se emprega no discurso o nome de
um objecto 1)01' ontro, pela mutua connexão ou de ordem successi
va ou coexistente, que um tem com outro em a natureza, ou naS
artes; 5.° metalepse, que é quando na elocução se faz uso do IlOme
dos consequentes pelo dos sem; anr.edentes, ou vice-versa; 6.° an
tonomasia, que é quando se substitue, em ve7- do nome proprio de
um individuo, outro nome ou expressão, que particularmente o ca
racterise; 7." onomatopea, que é quando se emprega uma palavra
ou phrase, para imitar o som natural do objecto, que ella quer signi
ficar; 8.· hyperbClle, que é quando se exagerando alem dos limites
da verdade, se engrandece, ou pelo contrario se encurta nm objecto
fora das suas proporções naturaes.

Os tropos da 2." classe dividem-se em dous: 1.. synedoche,
que. é quando fazemos conceber no espirito de quem ouve, ou lé,
maIS 011 meno do que em Reu sentido proprio significa a palavra
ou phrase E'm geral, de que nos servimo. ; 2.· epitheto, que é quando
a elocução ajunta ao nome de qualquer objecto uma idéa acces oria
de outro objecto, ou modificando-o, ou ornanJo-o, ou cOn1munican
do-lhe mais energia.

Os tropos da terceira classe dividem-se em dous: 1.. periphra
se ou circuito de palavras, que é quando se exprime por muitos vo
cabulas uma cousa, que se dil'ia em um s6 011 em poucos; '2. hy
perbaton ou transposição, que é quando se muda uma palavra do sen
lugar proprio e habitual para outro.

A.s figuras dividem-se em duas classes: 1.~ figuras de pensa
mentos, que consistem no racional da expressão, e por isso, ainda
que se mudem ou transponham as palavras, permanece sempre a
figma, dividindo-se em figuras para convencer; figuras para mo
ver; e figuras para deleitar': 2." figuras de palr.vras, que consis
tem todas, Oll no som material, ou na disposição local dos voca
bnlas, e nelhs mudando-se ou transpondo-se as palavras, altera-se
li figura; e dividem-se em figuras, que se fazem por acrescentamen
t~ de palavras; por diminuição das ditas; por consonancia da
dItas; por symetria da!3 ditas; e por contraposição das clitas.
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As figuras de pensamentos para convencer dividem-se em oito:
1.' interrogação, que ó quando se faz, não para saber alguma cousa,
mas para instar, e intimar mais do que se diz; 2." resposta, que é
quando pergnntando alguem por alguma cousa, responde outra,
porque lhe é mais ntil; ::l." preterição, que é quando o orador pre
venindo, quc não quer faIlar sobre certa cousa, sem embargo dis o
o vae dizendo; 4." prolepse, que é quando se previne alguma ob·
jecção, que se lhe pode fazer; 5," perplexidade, que é quando se
finge duvida d'onde ha de começar, oude acabar, que cousa hade
dizer ou deixar de dizeJ', e por i so se faz mais cri vel, e exercita
mais attenção; 6." communicação, cousulta, que é quando finge
que os seu embaraços, deliberações e conselho lhe são communs
com outras pessoas; 7." su pensão, que é quando depois de ter por
algum tempo su!>pen os os seus ouvintes, fazendo-os esperar cousas
menores, ajunta uma cousa maior, e vic6-versa; 8.' permissão, que
é quasi a precedente, porém deixa o mesmo orador ao arbitrio dos
seu. ouvintes e ad versarios algumas cousas para elIes decidirem.

Ad fignras de pensamentos para mover se dividem em sete:
L" exclamação,qne é quando se exprimem os transportes vivos e subi·
tos ele qnalquer paixão violenta; 2." parrbesia,licença, que á quando o
orador fingindo fallar livremente, e mais do que parece permittic10 e
conveniente, chega a um fim aonde não parecia dirigir-se; 3: pro·
sopopopeia, personificação, que é quando o orador introdu?: ficticia·
mente a fanar pessoas verdadeiras; ou mais propriamente quando ato
tribue entimentos, vida e racionalidade á seres, a quem não compe,
tem; 4." apostrophe, que é quando o orador ap:1I'ta o discurso da
pessoa ou pessoas a quem eIle é naturalmente dirigido, para fal1r.r
c.om outras presentes ou ausentes, ou mortas, ou com seres insensí·
vei ; 5." hypotyposes, enargueias, representação ocular, que é
quando se pinta qualquer objecto tão vivamente, que mais parece
ver-, e, do que ouvir-se ou ler-se; porque se mostra por partes aos
o~ho~ o como foi, bade, on pode ser feita; 6: aposiopese, reticen·
?la, lUterrupção, quc é quando o orador rompe a oração, deixando·a
lllcompleta; 7." ethopeia, mimeses, que é quando se retrata os coso
tumes de qualquer pessoa, e que por isso se dirige frequenteI; vezes
a mover os affectos bnllldoe.

As figuras de pen~amentos para deleitar são duas .. L" correc
ção, que é quando o orador mostra al'l'epender-se do que tem ditoj
2." anam ses, que é quando o orador finge, que se lembra de repen·
te de uma cousa, que lhe ia esquecendo.

!ts figuras por acre centamento de palavras são treze.. L' re·
duphcação, que é quando se repete seguidamente a mesma pala·
vra; 2." separação, diacope, quc é quando repetindo-se a mesma
palavra, se mette porém de permeio outra, ou outras differentesj
3." an~pbora, que é quando se repete a mesma palavra no principio
de mUitas orações seguidamente, para intimar com mais força ao
pensamento, fixando sobre eUe a attenção dos que ouvem ou laem j

4," ,epi trophe, que é quando se repete a mesma palavra ~o fim de
mUltas orações; 5.' anapbora alterada, que é a repetição revezada
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das primeiras palavras de differentes orações, cOl'l'espondendo umas
as outras; 6." pIoce, que é quando esta mesma correspondencia se
dá Das palavras do meio de uma phrase oom as do principio, ou fim
da outra; 7.' epanalepse, que é quando a mesma palavra se repete
já no meio de duas ou mais phrases, já no principio e fim dellas;
8,' epanodos, qne é quando se repete, dividindo as palavras que pri
meiro se disse juntas, ou já no mesmo sentido, ou ainda em diverso;
9.' polyptoton, derivação, que é quando se repetem as mesmas pala
vras, variando-as pelos seus differentes casos e generos; 10. anadi
plosis, que é quando a palavra ultima de uma oração é a mesma da
oração seguinte; 11. exergasia, synouymia, que é quando se repe
tem as mesmas palavras, mas repisam-se as mesmas idéas por diffe
rentes palavras ou phrases; polysyodeton, que é quando se empre
gam muitas conjuncções, ou a mesma muitas vezes; 13 climax,
gradação, que é quando 5e repete o que já está dito, ruas antes de
passar a outro grao, pára no antecedente.

As figuras por diminuição de palavras são tres: 1.' ellipse ou
sYlledoche,que é a subtracção de algumas palavras á oração,as quaes
do contexto se deixam assaz entender; 2." asyndeton, que é quando
se tiram a oração todas as conjuncções; 3." zeugma, que.é quando
11m s6 verbo rege muitas orações, o qual se p6de pôr no principio,
no meio, ou no tim.

As figuras por consonancia são duas: 1.' paranomasia, agnomi
natio,que é quando se empregam na mesma phrase duas palavras do
mesmo som e de differentes idéas; 2: antanaclasis, que é quando se
usa de vocabuloB, que levemente alterados significam cousas diver
sas.

As figuras por symetria são quatro: 1.' pll.rison,que é quando as
orações acabam vu principiam. por palavras toantes; 2." omeoteleu
ton,similiter desinens,que é quando os membros acabam pelos mesmos
consoantes; 3." omeoptoton, similiter cadens, que é quando em diffe
rentes orações os nomes estão nos mesmos casos, ou os verbos nos
.mesmos tempos; 4." isocolon,que é quando ha igualdade de membros
da phrase, por serem compostas de quasi o mesmo numero de
le.ttras.

As figuras por contracção são duas: L" antithese, que é quan
do na phrase se contrapõem dous objectos; 2: antimetabole, que
é a sentença attribuida a SOCl'ates :-Não vivo para comer, mas
como para viver.

II

DO ESTYLO oRATomo

.Estylo é a forma geral da elocução, que predomina em toda
uma obra, ou em parte deHa, e que resulta de certa especie de pen
sa~entos, e da. escolha e coHocação das palavras convenientes a ma·
tena, de que se trata.

\
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o estylo divide-se em duas partes, que gão : L' quanto a quau·
tic1ade qUEl é o maior ou menor numero de palavras, com que são
enunci~c1os os pensamentos; 2." quanto a qualidade, que é a natu·
reza das palaVTas e a sua disposição na oração.

O estylo, con~iderado em quanto a quaütidade, divide-se em
quatro: 1.' atico, que guarda uma justa proporção entre as pala·
"ras e os pensamentos, de sorte que na elocução nada sobre, e nada
falte, :::omposlo de pensamentos finos e delicados, e de uma pbrase
limada, polida e depurada de palavras c. ornatos improprios; 2.
a iatico, que é o verboso,empolado e vão, excedendo muito a exacta
é escrupulosa proporção entre as idéas e as palavras; 3.' rodin, queé
o copioso sem ser redundante e superfluo, forte e nervoso sem ser
cerrado e conciso; 4.' laconico, que é o curto monosyllabico, es·
curo, enigmatico, faltando o necessario para ser entendido.

O estylo, considerado em quanto a qualidade, divide-se em tres,
que são; 1.' tenue ou subtil de Quintiliano, simples ou singelo de
Blair, proprio do exordio, participan.do do apurado ou polido, em
que as idéas são ennunciadas com vocahulos proprios, claros e sigo
llificativos, sem serem acompanhados de ornatos pelo menos exqui.
sitos; 2.' robusto ou subtil, de Quintiliano vehemente, natlll'al
de Blair, proprio da peroração, devendo o natural nutrir o vehemeu·
te, que é o que serve-se de toda a sorte de palavras e expressões vio·
lentas, animadas,e proprias a dar força e grandeza aos pensamentos,
e nelle entra tudo o que a eloqueucia põe em acção para despertar
o pathetico, como as amplificações, os tropos os mais atrevidos,
as byperboles, as exclamações, as apostrophes e as prosopopeias i
3.' medioCl'e ou temperado de Quintiliano, elegante de Blair, pro·
prio da narração, tenue e subtil de Quintiliano, simples ou singelo
de Blair, proprio da confirmação, é o que abunda de metaphoras e
outros tropos e figuras, de que resulta graça ao diSCllrso.

O estylo, considerado em relação aos tres meios particulares da
eloquencia-instrucção, que é o que instruindo os pensamento~,

tem implesmente em vista a enunciação dos pensamentos; e di'
vide-se em conciso, desenvolvido, forte e fraco-deleite, que é
o que recreando a imaginação, attende aos ornatos de que póde
ser revestida esta mesma enunciação; e divide-se em secco, singelo
ou simples, polido ou apurado, elegante e florido-moção dos aifec
tos, que é o que movendo e arrastando a vontade, é contempla~o
como um dos meios mais poderosos, de que se serve a eloquenCla
para arrebatar e persuadir; e divide-se em natural e vehemente.

Elegante é o que tem grande pureza e propriedades na escolha
das palavras, l;\ que por isso agrada a imaginação e ao ouvido, es·
clareue o entendimento, ajunta ao merito dos pensamentos tudo
quanto p6de aformosear a sua expressão, sem os sobrecarregar de
ornat~s mal apropriados.

SImples ou singelo é o claro e preciso no que diz respeito aos
pe.nsa~entos, P:U'I). e conecto quanto ás expressões, sem que lhe
sejam lllcomllatJvels a variedade e a força.

Vehemente é o que tem um ardor e fogo devorante, que indica
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paixões postas em movimento, Ullla imaginação excitada, e uma
alma forte abalada. .

Natural é o que exprime toda a casta de peusamentos com faci
lidade e singeleza, e que usa de adornos sem aifeetação.

III

DO uso DOS ESTYLOS

Para o exordio, empregam-se os estylos tellue- ou subtil, sim
ples ou singelo, participando do apurado.

Para a narração, os estylos mediocre, temperado e elegante.
Para a confirmação, os estylos tenue ou subtil, simples ou sin

gelo.
Para a peroração, os estylos robusto ou sublime, vehemente

ajudado do natural.

IV

DO' DECORO

Decoro é a conveniencia ou a exacta confonnidade da expressão
em geral com os pensamentos, e de ambas estas cousas com as
pessoas, que no discurso intrevem, com a materia, de que no mesmo
se trata, e com as circumstancias do tempo e da lingua.

As pessoas a quem o orador deve attender, para guardar o de
vido decoro, são tres: a pessoa do proprio orador; as pessoas dos
seus ouvintes; e as pessoas ácerca das quaes versa o seu discurso.

As regras, que o orador deve observar acerca do lugar e do
tempo, se aprenderão com uso e pratica.

10



PARTE SEGUNDA

APPLICAÇÃO DOS PRECEITOS ELOQUENTES

Acção, sexta parte da eloquencia, é o gesto que o orador deve
empregar na enunciação dos pensamentos.

Adorno, terceiro gráo do ornato, é o acommodado emprego dos
tropos, e das fignras da elocução; o que dá ao discurso matorio
maior lustre e belleza.

Agnominatio, veja-se paranomasia, figura de palavras por con
sonancia.

AllegolÍa ou metaphora continuada, tropo que serve para mais
vivamente significar e ornar,dá-se quando nas palavras se mostra uma
cousa differente, do que se tem no pensamento, empregando toda·
via, para designar esta ultima, outra que com elIa se assemelhe:
Ex: Achilles era U)11 leão.

Os apologos, as parabolas e os enigmas são especies de alle
goria.

Amplificação, generos de conceitos fortes, é o que serve para
engrandecer ou apoucar os objectos.

Ra dnas maneiras de amplificar-absoluta e relativa.
Amplificação absoluta é a que considera o objecto em si mes

mo, sem relação aos outros. .
Esta amplificação divide-se em trel:l especies: l~ amplificação

por gradação; 2~ amplificação por via de racioeinio; 3~ amplifica-
ção por congerie. .

Amplificação por graÊiação dá-se .quando o orador faz parecer
.grandes as cousas peqLHmas. ou vice-versa: Ex. da Vida do Arce
bispo,liv. 3.c.10: " EUe por sua mão, p0rque não houve outrem que
se atrevesse, fere nas portas sagradas, fende, racha, arromba, e entra
dentro, desafena dos altares o delinquente, leva-o preso, carregado
de ferros, ao fundo da cadeia publica. "

Amplificação Dor "ia de raciocinio dá-se quando o orador en·
grandece as differentes circumstancias, que tem connexão com as
consas, para dar grandeza a mesma cousa.

l~ Da grandeza dos consequentes fazendo inferir a dos ante~
cedentes: Ex. dos Lusiadas, canto VII est. 56:

Mas tambem diz, que a bel1ica excellencia
N a~ armas e na faz, da geute estranha,
Sera tal, que sera no mundo ouvido,
O vencedor por gloria do vencido.
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2.° Da grandeza dos antecedentes on d:;ts cansas, fazendo
inferir a dos consequentes ou dos eifeitoB: Ex. do mesmo
poema, canto II, est. 33:

i a vira o caçador, que o vulto humano
Perdeo, vendo Diana na agua clara,
Nunca os famintos galgos o mataram,
Que primeiro desejos o acabaram.

3~ Entre mnita::; cousas concomitantes ela mesma Ql'elem, dimi
nuindo de proposito alguma, posto que grandes, e pondo-as em uma
classe inferior, para da sua infel'ioridade se conjecturar a superiori-
dade elas ontras: Ex, do mesmo poema, canto XI. est. 44: '

Que eu vos prometto, filha, que vejais
Esquecerem-se Gregos e Romanos,
Pelos illnstres feitos, que esta gente
Ha ele fazer nas partes do Oriente.

4~ Engrandecendo a difficuldaele de uma acçii:o, para se in
ferir elahi a força elos sens agentes: Ex. elo mesmo poema,
canto VI. est, 60:

Não são vi tos do sol do Tejo ao Bactro,
De força, esforço, e de animo tão forte,
Outros eloze sahir como os Inglezes
No campo contra os onze Portuguezes.

, 5~ Exagerando a importancia e custo dos meios, para se d.eelu
EU' u elo fim. Lê-se um exemplo em Homero, o qual, para amplificar
li .belleza ele Helena, diz: " Como é bella! Não deve causar ael
IDIl'Ução, que dous imperios se armassem um contra o outro por
seu' 1espeito. " .

6~ Engrandecendo o ínstnlmento, para se formar conceito ela
grandeza de quem o traz ou emprega. As im Virgilio peh gran
deza elo bordão do cyclope nas faz medir a do seu corpo agiganta·
do: Ex. da Eneiel. liv. III, v. 659 :
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Trunca manum pim6S ?'egit, et vestigia firmat.
Rege-Ihe a mão, e os passos seus lhe firma
De esgalhado pinheiro a hastea extensissima

Amplificação por ajuntamento ou por congerie se faz aCCUffiU
lando palavras ou orações synonimas, de modo que vão subindo de
força: Ex. do sermão de Vieira, parto 7. pago 5: " O vosso amor
proprio pede mais vida, e o seu amor de Deus, e o sen zelo pedia
mais perigos, mais naufragios, mais dores.. mais martyri0s e mais
mortes. "

Amplificação relativa é a que sahe fora do objecto, compa
rando-o com outro de uma ordem inferior ou superior.

Esta amplificação se divide em tres especies: l~ amplificação
de maior para menor; 2~ amplificação de igual para igual; 3~ am
plificação de menor para maior.

.Amplificação por comparação de maior para menor faz-se to·
mando um pensamento maior, do que aquelle qne intentamos amo
pllficar: Ex. Lusiadas, canto IV. est. 33 :

C6dro, porque o inimigo não vencesse,
Deixou antes vencer da morte a vida;
Regulo, porque a patria não perdesse,
Quiz mais a liberdade ver perdida:
Este, porque a Hespanha não temesse,
A captiveiro eterno se convida;
Códro nem Cm'cio, ouvido por espanto,
N em os Décios leaes fizeram tanto.

Amplificação por comparação de igual para iO'ual dá·se quando
o orador, depois de haver proposto um pensament~,ao parecer igual
ao que havia tratado, c1el'e esforçar-se por fazer sobresahir aquelle
que pretende amplificar: Ex. de Fr. Heitor Pinto, Imag. da vid.
Christ. parto II dial. 1 cap. III: " Dormindo Sansão no regaço
de. Dalila, lhe cortaram sete guedelhas de cabellos, com que ficou
pnvado da sua força, e foi preso dos Philisteos: assim dormindo
n6 com o pesado somno do descuido, no regaço da falsa confiança,
p~rdemos os sete dons do Espirito Santo, e ficamos fracos, e ren
dldos a n~ssos depravados appetites. "

AmplIficação por comparação de menor para maior dá-se quan·
do ° orador, sahindo fora do objecto de que ia fallando, o confronta
C0n;t outro, ou com outros de uma ordem inferior, ou igual, ou su
~erl?r: Ex. de menor para maior de Vieira, sermo parto III, pago 90:

1 toda. n veze que se embarcava naqnelle lago, não se tentava
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nenc mais um sopro ele vento, que o vosso coração não fiuctuasse nas
mesmas onelas; como o podereis ter seguro, nem quieto, quando os
virdes engolphados naquelle mar immenso, sempre turbulento, onde
tantos fizeram naufragio? "

Anadiplosis, figura por acrescelltament·o ele palavras,dá-se quan
do a palavra ultima de uma oração,é a primeira da oração eeguinte :
Ex. dos Lusiadas, canto 1. est. 38. 60:

,o regedor das ilhas que eu partia:
Partia alegremente navegando.

Anamesis, figura de pensamento para deleitar, dá-se quando o
orador finge, que se lembra de repente de uma cousa, que ia esque
cendo: Ex. de Vieira, sermo par. 8. pag: "Agora me lembra uma
notavel circumstancia da historia de ~I.alaca, quando havia de partir
a armada contra os Achens ....

Anaphora, figura por acrescentamento de palavras, tem lugar
pela repetição da mesma palavra no principio de muitas ora
ções seguidamente, para imitar com mais força o pensamento: Ex.
d,e Vieira, sermo parto 1. coI. 646: " Divertia-os a ambição, diver
tia-os o interesse, divertia-os a soberba, divertia-os a autoridade e
ostentação propria.

Anaphora alterada consiste na repetição revezada das primeiras
palavras de differentes orações, correspondendo umas as outras: Ex.
de Cicero pro MUI'ena § 22, onde nas pessoas de dous contendores,
MurelJa militar e Sulpicio jurisconsulto, faz parallelo de um gene
ral com um jurista: "Tu vigias ele noite, para poderes dar respos
ta aos que te consultam; eUe para chegar mais a tempo com o seu
exercito ao lugar onde deve coneluzil-o: a ti o cantar dos gallos, a
ene acordam-no os sons das trombetas; tu pões uma acção em juizo,
eUe ordena um exercito em batalha; tu acautelas as tuas partes
para que não sejam pilhadas, elle toma as medidas para que as ci
dades ou arraiaes, não sejam sorprenelidos; eUe possue e sabe a
arte ,ele fazer fugir as tropas inimigas, tu sabes como se devem
'~esYIar as aguas da chuva; eUe tem-se exercitado em dilatar os
ltmItes da republica, tu em administrar os seus territorios. "

Antanaclasis, figura de palavra por consonancia, consiste no
uso ele vocabulos, que levemente alteradoa significam cousas di
versas ,; taes são as palavras, que pelo simples acrescentamento de
preposIções mudam de significações: Ex. de Vieira, senn. p. 4. pg.
82: " E que entendimento ou vontade ha tão recta, que não torça
ae pal'eCel' por appa1'ecer ? "

, Ant~metabole, figura por contraposição de palavras, dá-se ql1an-

S
ao a antithese se ajunta 11 figura polyptoton: Ex. a sentença de
ocrates: "Não vivo para comer, mas como para viver. "
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Antiphrase é uma ironia com que se indicam as cousas flllle"
tas, ou vulgarmente denominarlas de máo agouro, pelas suas cou·
trarias. Isto deu-se quando el rei D. João TI denominou o Cabo
das Tormentas Cabo da Boa Esperança.

Alltithese, figl1l'a de palavras por contraposição, dá-se quando
na pbrase se contrapõem dous objectos, isto é,contraposição de cada
palavra entre si, ou na de eluas a duas, ou de orações inteiras: Ex.
de FI'. Heitor Pinto. Imag. eh vida de Christo. p. 2. clial. 1. cap. 2
De uma a uma palavra: " Não ha no mundo alegria sem sobre·
salto, não ha concor :lia sem dissensão, não ha descanso sem traba·
lho, não ha riqueza sem misCl·i.a, não ha dignidade sem perigo, fi·
nalmente não ha gosto sem c1esgosto.-De duas a duas palavras,
e~ Vieira, sermo p. 4. pago 492: " Vieram gentios, e tornaram fieis;
vieram idolatras e tornaram cbristãos-De orações a orações, em
Vieira, sermo p. 1. cal. 541: " Antigamente estavam os ministros
as portas da cidade, e agora estão as cidades as portas dos mini
tros. Veja-se tambem nos Lnsiadas, canto 9. est. !i3:

Porque essas bonras vãas, esse ouro puro,
Verdadeiro valor não dão a gente;
Melhor é mereceI-os, sem os ter,
Que possui l-os, sem os merecer.

Antonomasia, tropa, que serve para mais vivamente significar
e ornar, é o tropa, pelo qual se substitue, em vez do nome proprio
de um individuo, outro nome ou expressão, que particularmente
. irva para caracterisal-o.

Ha tres especies de antonoma ia.
1~ Quando se troca o nome proprio pelo patronimico-elos paes

e avós Ex. dos Lusiadas, C. 4. est. 1rj :

Como? não ais vós ainda os descendentes
Daquelles, que debaixo da bandeira
Do grande Henriques, feros e valentes?

2~ Quando se troca o nome proprio pelo que designa as quali·
dades aracteristicas: Ex. do mesmo poema, canto 8. est. 5;'

Ulysses é quem faz a santa casa
deo a, que lhe dá lingl/c6 facttncla.
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3~ Quando, em lugar do nome proprio, se usa de expressões,
que distinguem e se assignalam mais dos homens: Ex. do mesmo
poema, canto 5. est. 44:

AqtÚ espero tomar, si não me engano,
De q!W?1~ me descob1'io "umma vingança.

Aposiopese, reticencia, interrupção, figura de pensamentos
para mover, dá-se quando se rompe a oração, deixando·a incompleta:
Ex. dos Lusiadas, canto 2. est. 41 :

Mas morra emfim nas mãos da bruta gente.
Que pois eu fui .... e nisto de mimosa,
O rosto banha em lagrimus ardentes.

Outro exemllo do mesmo poema, canto 7. est. 78:

Um ramo na mão tinha .... ma , Ó cego,
Eu, que commeLto insano e temel'ario.

Apostr0phe, figura de pensn.mento para mover, dá-se quando o
orador lllparta o discurso da pesson., ou pessoas a quem elie é na·
turalmente dirigido, pam faliar com outras ou presentes ou ausen·
tes, ou mortas, ou com seres insensiveis.

Ex. 1,0 de Cic. pro Ligario § 9:

Que fazia pois, ó Tubiráo, aquella tun. espada desembainhada
na batalhn. de Pharsalia ?

Ex. 2,0 de Bernardes, Egloga L Lima:

Adonis, si no céo choro se estima;
Si lá sobem -ácima
Suspiros, mensageiros da vontade,
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Recebe-os, que te manda a saudade
De quem tão de verdade
Da tua vida chóra o rôto fio.

Ex. 3.· dos Lusiadas, canto 5. est. 38:

O' potestade, disse, sublimada,
Que ameaço divino ou que segredo,
Este clima, este mar nos apresenta,
Que m6r cousa pare.::e, que tormenta?

Ex. 4." de Bernardes. Eglog. 4. Lima:

Plantas, si em v6s de amor lembrança mora,
Plantas, já v6s amastes, tende magoa
De quem tantas de amor padece agora.

Argumento, prova intrinseca, especie de provas logicas, é u~a
prova derivada do bom uso das faculdades intellectuaes, por melO
de combinações reflexivas..

Os argumentos dividem-se em certos, e em meramente prova
veis ou criveis.

Os primeiros se subdividem em argumentos de certezas-physi
ca, moral, legal, convencional, já provada, e não contradicta. Os
segundos se subdividem em argumentos probabilissimo e simples·
mente provavel.

Asyndeton, figura de palavras por diminuição, dá-se quando se
tiram ás orações todas as conjuncções : Ex. dos Luziadas, canto 10.
est. 57 :

Abrolhos, ferros mil, passos estreitos,
Tranqueiras, baluartes, lanças, settas,
Tudo fico que rompas'e submettas.

Autoridade, especie de provas 1ntrinsecas, é a prova derivada
da confrontação entre ditos com ditos.
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Auxesis, terQeiro vicio opposto ao ornato, tem lugar quando
dão·se nomes subidos a cousas pequenas, excepto quando são de pro
posito para fazer rir.

Baixeza, tapenoses, segundo vicio opposto ao ornato,dá-se quan
do se diminue por meio da phrase a grandeza ou a dignidade
do objecto: que se intenta significar.

Barbarismo, peregrinismo, primeiro vicio contra a pureza, é o
emplego de palavras ou de phrases de di1ferente idioma introduzidas
no nacional, sem a competente autoridade.

Bosquejos, quinto genero de pinturas, é quando se representam
os objectos diante dos olhos não só com clareza, mas ainda com
concisão e rapidez: Ex. dos Lusiadas, canto 2. est. 21:

Não sente, quem a leva, o doce peso,
De sobe?'bo com ca1'ga tão jonnosa. .

Boa collocação, quarta virtude da elocução, clá-se sempre que
na phrase concorrem os relJ.uisitos n~cessarios de ordem, ligação ou
junctura e numero ou harmonia.

Oacophaton, como primeiro vicio opposto ao ornato, dá-se todas
as vezes que se usa de palavra!!, a que, separadas ou unidas,a intelli
gencia vulgar liga idéas de obscenidade, de sordidez, ou de qualquer
outra especie de indecencia. E, como primeiro vicio contra a con·
sonancia, tem lugar quando na união das palavras a primeira sylla
ba começa por consoante ou sua analoga á ultima do nome antece- .
dente: Ex. dos Lusiadas, canto 8. est. 10, 77 :

Tantas batalhas da mmca cansaclo.
Emfim ao Gama manda, que direito.

Oacozelon, undecimo vicio opposto ao ornato, é o uso de locu·
ções, que pa~sam os limites do verdadeiro ornato; taes são as pala
vras ineptas e redundantes, phrases escuras, a co!locação moUe e
effeminada, a aft'ectação pueril de consoantes e de equivocos.

Oaracter, ethopea, mimesis, figura de pensamentos para mo
ver, é uma figura, que serve para retratar os costumes de qualquer
pessoa, e por isso se dirige frequentemente aos aft'ectos brandos.

Ohama-se caracter, quando eUa pinta os costumes, paixões
e sentimentos em geral; retrato, quando o faz em particular:
Ex dos Lusíadas, canto 4. até 19 e do poema Hyssope, can
to 5:

11
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o padre mestre, vendo-se obrigado
A recontar de ffiysses os trabalhos,
Para o tempo ganhar de recordai-os,
Ronca, escarra, da manga o pardo lenço
Saca, nas espalmadas mãos o tende,
Em ambas sopesado o leva á penca,
Com estrondo se assoa, e dobrado.
D'esturro então sorvida uma pitada,
O habito sacode, aos sobacos
Alça o c()l'dão, arrocha-o na casula,
E de papo ao Deão assim responde.

_ Casos julgados, especie de provas intrinsecas, são sentenças pro
feridas em differentes tribunaes, que o orador pode produzir para
provas de seu assumpto.

. Cyuismo, duodecimo vicio opposto ao ornato, é a mistura de
varias línguas I)U dialectos, de expressões sublimes com as baixas,
de antigas com as modernas, das poeticas com as vulgares.

Circuito ou periphrase, tropo que SElrve para omar, é o tropo
com que se exprime por muitos vocabulo:; uma cousa, que se podia
dizer com um ou poucos: Ex. dos Lusiadas, canto 2. est. 37 :

Com delgado sendal as partes cobre.
De quem vel'gonhet é nattt7'al1·epCt7'o.

Clareza, segun~1a virtude da elocução, é o uso de palavras pro
prias para significar idéas certas e determinadas.

São dez os seus vicios contrarios: 1~ as palavras desusadas;
2~ as palavras particulares de algll1ls paizes e lugares; 3~ as pala·
vras homonymas, as que debaixo c10 mesmo nome tem differentes
significações proprias; 4~ as transposições muito distantes, ou con
tra o uso; 5~ a desordem ou confusão de palavras na oração, a que
e dá o nome de sinchise; 6~ os parentheses extensos; 7~ a ambi

guidade resultante da má composição; 8~ a verbosidade vã e inlltil
denominada p(!;]'issologia; 9~ a brevidade demasiada; 10. as ex·
pressões enigmaticas e inintelligiveis, a que chamam eXJJ1'essães l'efi·
>1. adas.

Clímax, gradação, figura por acrescentamento de palavras, dá·se
quando,se repete o que já e tá djto; mas antes de passar a ou~ro

oTáo, para no antecedente: Ex:. de Cicero pro Sat. Hosc. Amenuo
75 : " :Nas cidades tem sua origem o luxo; do luxo é consequeu,

cia necessaria a avareza; da avareza rompe com impeto a audacia j

a auc1acia é a mãe de todos os crimes atrozes e malvados.
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Collisão, terceiro vicio opposto (~ consonancia, é o encontro de
consoantes asperas.

Communicação, consulta, fignra de pensamentos para convencer,
dá-se quando o orador, fingindo que os seus embaraços, delibera
ções e conselhos são communs aos seu ouvintes, consulta com elles
acerca do modo, porque se deve h~vel' naquelle caso: Ex. de Vieira,
sermo t. 4. pago 81: " Que tendes por mais duvidoso nestes dous
casos? O amor dos inimigos ou o odio dos amigos? Amar aos
que vo abonecem, ou aborrecer aos que vos amão? "

Conccitos, segundo gráo do ornato, I>ão uns pensamentos, ou
originaes ou fielmente imitados da natureza, que dão ao espirito e
ao discurso mais força ou mais graça.

Dividem-se em conceitos agudos, sentenciosos ou sentenças, <ilue
servem para communicar mais graça ao discurso, e em conceitos for
tes, amplificação, conceitos agudos, (veja-se sentenças.)

Conclnsão, peroração, quarta parte do discurso, é a parte do
discurso com que o orador, depois de preparar, informal' os seus ou
vintes, c de os convencer por Tneio das provas logicas, põe o ultimo
remate ao mesmo discu.rso.

Divide-se a peroração em duas partes-recapitulação e epi
logo.

Consonallcia, virtude da boa collocação, é o som agradavel e
harmonioso ao orgão do ouvido, que resulta de uma certa propor
ção de palavras de sons graves e agudos.

Confirmação, prova, terceira parte do discurso oratorio, é a
parte do discurso Ql'atorio, que o orador produz para convencer os
ouvint.es illustrando o entendimento.

Consulta, o mesmo que communicação.
Convencer, primeiro fim da eloquenci3, é patentear peloi:! meios

logicos uma verdade ignorada.
Correcção, figura de pensamentos para deleitar, é a figura com

que o orador mostra arrepender-se do que tem dito: Ex. de Cicero
na Venina.~. 45:" Cam aqui imprudentemente, 6 juizes, pois
elle com certeza o não furtou. Eu querena não ter dito isto. Por
qua~to tirará daqui fundamento para se gloriar, e cavalgará nestes
llotnnbos. "

Decoro, decencia, é a conveniencia ou a exacta conformidade
de expressão em geral com os pensamentos, em relação ás pes oas e
a mateda, de que trata o orador.

Deleitar, terceiro fim da eloquencia, é verter no discurso uma
moral agradavel aos ouvintes.

Derivação, polypLoton, figura por acrescentamento de I ala
vras, é ::lo figura que repete as mesmas palavras, variando-as pelos
seus differentes caso e generos: Ex. dos Lusiadas, cauto 9. est. 76:

Que mais caro, que as outras dar queria
O que clél.t para cleM'-se a natureza..
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Outro exemplo do mesmo poema, cnnt. 2. est. 87:

Ainda que me peze estranhamente,
Em mttito tenho a muita obediencia.

Diacope, separação, figura por acrescentamento de palavras, se
faz repetindo tambem a mesma palavra metendo-lhe outra ou ou
tras differentes de permeio: Ex. dos Lusiadas, canto 2. est. 65 :

Dai velas, disse, dai ao largo vento.

Dialogismo, primeira especie de prosopopea ou de personifica.
ção, figura de pensamentos para mover, dá-se quando o orador faz
fallar ficticiamente no discurso pessoas comsigo mesmas, ou com
outras, como vê-se nos Lusiadas, canto 1. est. 74. 75 e 76.

Dilemma, quinto argumento para refutar, é o argumento que
consta de duas proposições absolutas e oppostas; isto é, um argu
mento composto de dous entbymemas complexos, cuja intenção á
commum a ambos: Ex. de FI'. Heitor Pinto, Imagem da vid. de
Christo, p. 2. dial. 3. c. 6: " Querendo Alexandre Magno despe·
dir um pbilosopbo, que trazia em sua casa, lhe disse estas palavras:
Eu, C0mo sou homem, erro como homem; e tu, sendo pbilosopho,
lião me repreheudes, nem avisas de nada. Ou é que entendes m~us

erros, ou que não os enteudes; si os não entendes, não és sablO;
i os entendes, não és meu amigo, pois me não eme~das: por isso

daqui te despido, vae te muito embora. "
Discurso oratorio é uma oração periodica e copiosa, em que o

orador tendo de persuadir, e sendo-lhe necessario não só provar,
ma~ ~eleitar ~ ~over,regeita as analyses subtis e metapbysicas; ~m~
a ldeas seUSlvelS e compostas; serve-se dos pensamentos e pl'lDCl
pios communs, revestidos de cores as mais pbantasticas e agradaveis ;
f.,tz valer a sua aut0ridade pela expressão dos costumes os mais
attractivos, e quaudo é preciso perturba com as paixões; seu estylo
é claro, porém ao mesmo tempo ornado, rico e variado.

Dispo ição, segnnda parte da eloquencia, é o arranjamento dos
jJen8a~entos na melhor ordem, a que se propõe o orador.

D1Sposição Q1'atoria é a distribuição tanto dos pensamentos em
geral, como de cada um em particular, nos seus lugares competentes,
acommodado ao fim que o orador se tem proposto.
. pi sonancia, vicio opposto á consonancia, dá-se quando da má

hgaçao apparecem cacopbatons, hiatos e collisão.
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Documentos, ou titulos, especie de provas intrinsecas das PI'O
vas logicas.

Elocuçao ou phrase, terceira parte da eloquencia, é a escolha
dos vocabulos, e sua colIocação na oração, proprias a dar força e
belleza aos pensamentos, para com eIles o orador alcançar o fim,:t
que se propõe. Suas virtudes são pureza, clareza, correcção, boa
coIlocação e ornat·),

Divide-se a elocução em ligada ou periodica e solta.
Elocução gl'ammatical é a simples enunciação de todos os concei·

tos do espirito, feita por meio de palavras.
Elocnção ligada ou periodica é a em que se trata de uma mate·

ria, que demanda ligação de pensamentos,e é propria dos discursos da
OJ'atoria remontada, ou de outros quaesquer; ou é quando o discurso
oratorio consta de ligação de pensamentos, e dos difi'erentes agre
gados de palavras,

Divide-se em incisos, membros e periudos.
Elocução solta é a que dentro de pouco espaço se tratam as

sumptos por sua mesma natureza diversos, sem ligação de phrases.
Nesta elocução não ha ligação rigorosa de orações on de

phrases.
Ellipse,}ynedoche, figura por diminuição de palavras, dá-se

quando se snlpprimem algumas palavras á oração, as quaes do con
texto se ueixam assaz entender-Adeus. Até logo. Bons dias.
Bem vindo: Ex. dos Lusiadas, canto 3. est. 45 :' ,

ElIe adornndo a quem lhe apparecia,
Na fé todo inflammado assim gritava:
Aos injieis, Senhor, aos infieís,
E não (I, mim, que creio o que podeis.

Eloquencia é a faculdade de significar com deleites os pensa
mentos por palavras, para convencer e persuadir.

A eloquencia divide- se em seis partes-invenção, disposição,
elocuÇão, memoria, pronunciação e acção.

~nargueias, primeiro genero de pinturas, é a pintura dos objec
tos feIta com tal viveza, que parece estar-se vendo.

~a duas especies: l~ a com que e pinta a imagem do objecto
toda Junta em um quadro: Ex. dos Lusiadas, canto 1. cst. 36. 37,
quando J upiter dá o seu parecer no conselho.

Merencorio no gesto parecia;
O forte escudo ao co110 pendurado
Deitando para traz medonho e irado.
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A viseir:\ do elmo ele eliamante
Alevantando um pouco, mui seguro
Por elar seu parecer, se poz diante
De Jnpiter, armaelo, forte e duro.

2~ Especie de enargueias, é composta ele var~us quadr?s .n.!}
cessivos, que representam acções praticadas por ch.fferente.s ludlVl
duos. Lusiadas,cant. 3. est. ~07 e lOS, quando el reI D. Aftonso IV,

.soccor1'e seu genro o rei de Oastella." ,
Emphase, sexto genero de pinturas, e a qn6 da a entender maIS

do que as palavras por si declaram.
Ex. 1~ dos Lusiadas, cau t. 5. esl. 3:

Oh lá, Velloso amigo, aquelle outeiro
E' melhor ele lescer que ele subIr.

Ex. 2~ elo mesmo I oema, cant. 2. est. 41:

Mas morra emfim nas mãos das brutas gentes,
Qne pois cn fui .... e nisto de mimosa.

Enthymemas, segundo ganero de conceitos aguelos. ou senten·
ça , é uma forma de argumentação, que serve para umar o disc~rso

o1'atorio: Ex. ela carta I. do bispo D. Hyeronimo Osorio a el 1'81 D,
, ebastião: " Entre pressa e diligencia ha granéle elifferença; por·
que a diligencia não perde occasião, e a pressa não espera por
ella. "

Enthymema, syllogismo imperfeito, é o argumento que consta
ele duas proposições, uma das quaes é a contruversa, e tem o nome
de intenção, por ser a que o orador intenta provar. A outra, que
tem o nome ele assumpção, por ser a que elie toma para prova da
primeira: Ex. Vida de Ohristo, liv. 6: " Maior poeler é o nosSO,
que o do inimigo; pelejam pela nossa lJarte a fama e a victoria. "

Epanalepse, figura por acrescentamento de palavras, é ':1, fi·
gura com que se repete a mesma palavra já no meio ele duas 0\1

mai plll'ases, já no principio e no fim elelias: Ex. ele Vieira, ser~.

parto 1. coI. 644: " l' ão -vemos as cousas, que vemos, porque nno
olhamo para ellas. VemoI-as sem advertencia e sem attenção; e
a mesma desattenção é a cegueira ela vista. Divertem-nos a attenç80
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•
os pensamentos, suspendem-nos a attenção os desejos, roubam-no a
attenção os affectos. "

Epanodos, figura por acrescentamento de palavras, é a figura
que repete as palavras que disse juntas, dividindo on no mesmo

. sentido, ou em diverso:
Ex. de Ausonio ácerca de Di lO epigramma, tradnc. de Filinto

Elisio:

Dielo, nas vôelas triste fado corre :
Morre-te um, foges; foge-te outro, morres.

Ex. dos Lusiadas, canto 8. e t. 37 :

Olha cá doLtS infantes, Pecl1'O e Hemíques,
Progenie generosa ele J oanne ;
Aquelle faz que fama illustre fique
Delle em Germania., com que a morte engane;
Este, que elJa nos mares o publique
Por seu descobridor, e desengane
De seita a maura tumida vaidade,
Primeiro entrando as portas da cidad

Epicherema, quarto argumento para refutar, é o argumento,
que consta da intenção, da assumpção,das razões de cada uma delJas,
e ela connexão ou conclusão, como vê-se na Decada. 5. liv. 2. cap. 9.

Epilogo, seguuda parte da ]Jeroração, é a parte da peroração,
particularmente destinada para o emprego das provas moraes, isto
é, das que tem por fim a excitação dos a:fIectos.

Epiphonema, terceiro genero de conceitos agudos ou senten
ças, é uma sentença com que se ex:clama no fim de uma narração,
de verso ou de prosa:

Ex:. de Souza, vida do Arcebispo, liv. 2. c. 13 :
. "Tanto damno faz nos conselhos estar suspeitada, senão entcn

dlda a tenção de quem preside. "
Ex. dos Lusiadas, canto 3. est. 33:

Tanta veneração aos paes se deve!

Exordio, procmio, primeira parte do discurso, é quaudo o ora-
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dor dispõe como lhe convém os seus ouvintes, para o escutarem fa·
voravelmente em todo elle.

Divide-se em exordio principio e exordio insinuação,
Exordio principio é aquclle com que o orador prepara os ou·

vintes, expondo-lhes clara e directamente o fim, a que se dirige.
Exordio insinuação é aquelle que por meio de rodeios e indi

rectamente o orador prepara os ouvintes, para o fim .proposto, por
ter suspeitas de que o auditoria não lhe será favorave1.

Epistrophe, figura por acrescentamento de palavras, é a figura
com que se repete a mesma palavra no fim de muitas orações;
Ex. de FI'. Heitor Pinto, Imag. da vida de Christo, parto 2. dial. 1.
cap, 24: " Gastos la?'gos, esperanças do mundo la?'gas, vaidades
largas, consciencias la?'gas, com apertos e estreitezas se hão de ca~·

tigar.
Epitheto, tropa que serve unicamente para significar com mais

viveza, é o tropa por meio do qual a elocução ajunta ao nome de
qualquer objecto uma idéa accessoria de Outl'O objecto, para modi
ficar, ou ornar, ou communicar-Ihe mais energia: Ex. dos Lllsia·
das, canto 3. est. 83: .

A pallida doença lhe tocava
Com fria mão o corpo enfraquecido.

Estado é. o ponto que o orador deve empregar na publicação
dos pensamentos.

Divide-se em estado de questões e em estado de discurso.
Estado de questões é o ponto inventado nas questões accesso

rias ou accidentaes de qualquer discurso.
Estado de discurso é o ponto final do discurso.
Divide-se em estado de conjectura, de definição e de qua·

lidade.
Estado de conjectura dá-se quaudo o ponto principal do dis·

curso é sobre a existencia ou possibilidade do objecto.
Estado de definição dá-se quando o ponto do discurso é sobre

o nome do objecto.
Estado de qualidade dá-se quando se trata das qualidades mo

raes do objecto.
Estylo é o modo particular, porque cada individuo signifioa

seus p~n~amentos por palavras ou por escripta.
_ DIvIde-s: o estylo em quanto a quantidade, em quanto a qua·

hdade, e ~onslderado em relação aos tres fins da eloquencia, ist6 ii,
quanto a mstrucção, moção e deleite.

Estylo em quanto a quantidade, isto é-, Q maior ou o menor nu'
mero de palavras com que são enunciados os pensamentos divide-se
em attico, asiatico, radio e laconico. '
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Estylo attico é o que guarda uma justa proporção entre as pa
lavras e os pensamentos, de maneira que na elocução nada sóbre e
nada falte.

Estylo asiatico é o verboso em fallando, e não excedendo mui
to a exacta e escrupulosa proporção entre as idéas e as pa
lavras.

Estylo radio é o copioso sem ser redundante e superfiuo, como
o asiatico.

Estylo laconico é o curto e monosyllabico, escuro e enig
matico, faltando-lhe muitas vezes o necessario para fazer-se en
tender.

Estylo considerado em quanto a qualidade, isto é, a natureza
das palavras e sua disposição na oração,divide-se em tenue ou subtil._
robusto ou sublime e mediocre ou temperado.

Estylo tenue ou subtil é aquelle em que as idéas são enunciadas
com vocabulos proprios, claros e significativos, sem todavia serem
acompanhados .de ornatos, pelo menos exquisitos.

Estylo robusto ou sublime é o que serve-se de toda a sorte de
palavras e expressões valentes, animadas e proprias a dar força e
grandeza aos pensamentos.

Estylo mediocre ou temperado é o que abunda de metaphoras
e outros tropos e figuras, de que resulta graça ao discurso.

Estylo considerado em quanto a instrucção é o que instruindo
os pensamentos, tem simplesmente em vista a enunciação des mes
mos pensamentos.

Divide-se em conciso, desenvolvido, forte e fraco.
Estylo considerado em quanto a moção é o que movendo e ar

rastando a vontade, é contemplado como um dos meios mais pode
rosos de que se serve a eloquencia, para arrebatar e persuadir.

Divide-se em estylo natural e vehemente.
Estylo natural é o que exprime toda a. casta de pensamento.

com facilidade e singeleza, e que usa de adornos em affectação.
Estylo vehemente é o que tem um ardor e fogo devorante, que

indica paixões postas em movimento, uma imaginação excitada
e uma alma fortemente abalada.

Estylo considerado em quanto ao deleite é o que recreando a
imaginação, attende aos ornatos, de que pode ser revestida esta mes
ma enunciação.

Divide-se em estylo secco, singelo ou simples, polido ou apura-
do, elegante e fiorido. .

Estylo secco ou simples é o claro e preciso, no que diz respeito
ao.s pensamentos; puro e correcto quanto a expressão, sem que lhe
seJam incompativeis a variedade e a força.

Estylo elegante é o que tem graude pureza e propriedade na es
colha elas palavras, e por isso agrada a imaginação e ao ouvido,
esclarece ao entendimento, e ajuuta ao merito dos pensamentos tudo
que pode aformosear a sua expressão, sem os sobrecarregar de or
natos mal apropriados.

Exclamação, figura de pensamentos para mover, é uma figura,
12
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que serve de exprimir os transportes vivos e 8ubitos de qualquer
paixão violenta: Ex. dos Lusiadas, canto L est. 105:

Oh grandes e gravissimos perigos!
Oh caminhos da vida nunca certos!

Exclamação em particular é a prova derivada da confrontação
entre factos e factos. -

Expressões desordenadas em geral, quarto vicio opposto ao or
nato, são as expressões grosseiras, as tristes, as insipidas e as delei·
xadas.

Exergasia, synonymia, figura por acrescentamento de palavras,
é a figura com que se repisam as medmas idéas por differentes pala
vras, ou pbrases synonymas : Ex. da Vida do Arcebispo, liv. 2. cap.
12: " Em se tratando (dos negocios) de Deus, era raio, era coris·
co, . . .. assi ab?'asavam, assi feJr~am, assi penet?'avarn suas palavras."

Eupbemismo é uma ironia com que dizemos vulgarmente de um
homem que morreu, que pa.ssou a mell~o?' viela: Ex. dos Lu
Riadas, canto 4. est. 60:

Porém depois que a escura noite eterna
Affonso aposentott no céo se?·eno.

Fama, opinião publica, especie de provas intrinsecas das pro
vas logicas, pertence a jurisprudencia.

Figura, segunda parte do adorno, é uma forma de elocução
apartada do modo commum de faliar.

Ha figuras de pensamentos e de palavras.
Figura de pensamentos dividem-se em tres classes: figuras

para couvencer, para mover e para deleitaI:'
Figura de palavras dividem-se em cinco classes: figuras por acres

centamento de palavras, por diminuição, por consonancia, por sy
metria e por contraposição.

Figura de I?ensamentos para convencer são oito: interrogação,
r:sposta, p:'et~nção, prolepse, perplexidade, communicação, suspeD
sao e perm15sao.

Figuras de pensamentos para mover são sete: exclamação, par
rhesia,. pí'osopopeia, apostrophe, hypotypose, aposiopése e ethopeia.

FIg~'as de pensamentos para deleitar são duas: correcção e
anamnésIS.

Figuras de palavras por acrescentamento são treze: redu-
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plicação, diacope, anaphora, epistrophe, simploce, anaphora alter
nada, pIoce, epanalépse, epanodos, polypt6ton, anadiplosis, exerga
sia e clímax.

Figuras de palavras por diminuição são tres: e11ipse, asynde
ton e zeugma.

Figuras de palavras por consonancia são duas: paranomasia ou
agnominatio e antanaclasis.

Figuras de palavras por symetria são quatro: parison,orueote
leutou omeoptoton e ibocolon.

Figuras de palavras por contraposição são duas: antithese e
:lntimetabole.

Fontes para o orador conciliar a benevolencia do seu auditorio
são quatro: as pessoas, o assumpto, as circumstancias, tanto das
pessoas como do assumpto, e o discurso do outro orador.

Phrase, veja-se elocução.
Generos em eloquencia são tres: demonstrativo, deliberativo e

judicial.
Genel'o demonstl'ativo, laudativo, theorico, serve para louvar ou

"ituperar.
Genero deliberativo, suasorio, serve para suadir e diE>suadil'.
Genero judicial, forense, serve para intentar a acção em juizo ou

defendeI-a.
Gnomas, primeiros generos de conceitos agudos ou entenças,

são umas maximas geraes sobre o assumpto moral, enunciadás em
poucas palavras; as quaes ainda não sendo applicadas a um caso
particular, podem merecer a approvação.

Dividem-se em quatro especies: já pelo objecto, já pelas suas
partes, já pela sua forma e já pela sua extensão.

Gradação, veja-se climax.
Harmonia, numero da phrase, terceira parte da boa co11oca

ção, é a união ou mistura de palavras, de qne resulta uma impressão
agraclavel e deleitosa ao orgão do ouvido; e isto acontece quando
ha b?a escolha de palavras e sua feliz co11ocação na phrase.
~latos, segundo 'vicio opposto a consonancia, é o concurso de sons

mmto abertos e sonoros.
Hyperbaton, transposição, tropo que serve somente para ornar,

é ? tl'OPO por meio do qual se muda uma palavra do seu lugar pro
pno e habitual para outro:

Ex. de Pindar, ode 30. est. 6.

E a que os olhos me cerca, triste t7'eva.

Ex. dos Lusiadas, c. 3. est. 94:

...................... que em tel'reno
Não cabe o altivo peito tão pequeno.
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Hyperbole, tropa que serve para mais vivamente si.gn.incar e
ornar, é o tropa por meio do qual exageran~o alem dos lImItes da
verdade, se engrandece ou se encurta um obJecto fóra das suas pro·
porções naturaes:

Ex. de Sá de :Miranc1a, carta 5. est. 56: " Oomm'-vos-heis aos
bocados.

Ex. da Decada 6. liv. ~. cap. 16, e Lusiadas, canto 6. est. 80:

Vendo ora o mar até o i?iferno aberto,
Ora com nova furia ao céo subia.

Hypotyposes, enargueias, representação ocular, figura de pen
samentos para mover, é a figura com que se pinta qualquer objecto
tão vivamente, que mais parece ver-se do que ouvir-se ou ler-se;
porqne se mostra aos olhos o como foi on pode ser feita não em
grosso, mas por partes: Ex. dos Lusiadas, canto 2 est. 27 :

Assi como em selvatica alagoa
As rãas, no tempo antigo lycia gente,
::Se sentem pOl ventura vil' pessoa,
Estaudo fora da agua incautamente,
Daqui e dalli saltando o charco soa,
Por fugir do perigo, que se sente,
E acolhendo-se ao couto, que conhecE:U1,
Sós as cabeças na agua lhe apparecem.

Idolopeia, prosopopeia ou personificação, dá-se quando o orador
faz faliar o verdadeiro Deus ou Deuses falsos, ou as IJessoas já falo
lecidas, como vê-se nos Lusiadas, canto 1. est. 24 a 30.

Imagens, quarto genero de pinturas, são umas semelb::l.Dças ou
parabolas breves: Ex. dos Lusiadas, canto 2. est. 41:

. . . . . . .. E nisto de mimosa
O rosto banha em lagrimas ardentes,
Oomo c'o orvalho fica a fl'esca 1·osa.

Incisos, primeira parte da elocução ligada, é um sentido fe'
chado em uma oração de harmonia incompleta e sem conclusão
final.
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Interrogação, figura de pensamentos para convencer, é a figura,
que se faz para instar e intimar mais do que se diz.

Interrupção, veja-se aposiopese, reticencia.
Invenção, primeira parte da eloquencia, é descobrir os pensa

mentos mais adequados para o fim, a que se propõe o orador.
:Irouia, tropo que serve para mais vivamente significar e ornar,

é um tropo em que se usa de uma expressão contraria ao pensamen
to; alguns chamam irrisão: Ex. dos Lusiadas, canto 7. est. 82:

Que exemplos a futuros escriptores,
Para espertar engenho,;, curiosos,
Para pôrem as cousas em memoria,
Que merecem ter eterna gloria!

I ocolon, figura de palaVl'as por symetria, é a igualdade de
membros da phrase por serem compostos de quasi o mesmo nume·
1'0 ele lettras: Ex. de Vieira, sermo parto 4. pago 260: " Leva
~brabam seu filho Isaac ao monte, ata·o sobre a lenha do sacrificio,
tIra pela espada para lhe cortar a cabeça, manda-lhe Deus suspen
der o golpe, diz-lhe estas palavras: " Agora conheço, Abraham,
que temes a Deus. "

Jl1nctura, veja-se ligação
Juramento, quinta especie de provas intrinsecas, vejam-se pro

yas logicas.
Licença, parrhesia, figura de pensamentos para I?OVer, á a fi

gura pela qual o orador fingindo falIar livremente e malS do que pa
r~ce ser conveniente e permittido, chega a um fim aonde não pare
CIa cl!rigir-se: Ex. da oração de Cicero pro Ligario ~ 7 : " Empre
hencllda a guerra ú Cesar até já feita em grande parte, sem que
fos~e violentado por pessda alguma, e s6 por minha propria delibe
raçao e vontade, marchei a unir-me áquelles exp.rcitos, que se acha
vam armados contra ti. "

Ligação, junctur:l, segunda parte da boa collocação, é o ag
gregado derivado de uma continuação de sons, tanto nas palavr~s,
como nos incisos, membros, e nos periodos, de que consta o dIS
Curso.

A boa ligação deve ter as duas virtudes essenciaes da boa col
locação: variedade e consonancia.

. Macrologuia, oitavo vicio opposto ao ornato, dá-se quando por
mIlItas palavras se diz o que bellamente se podia dizer em poucas.

Meiosis, quinto vicio opposto àO ornato, tem lugar quando se
cortam á oração palavras, cuja falta faz o seu sentid? imperfeito.

Membro, parte da elocução ligada, 6 um sentIdo fechado em
uma on mais orações de harmonia completa, mas sem conclusão
final.
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Memoria, quarta parte da eloquencia, é conservar a disposição
dos pensamentos, para o orador os apresentar aos ouvintes.

Metalepse, tropo que serve para vivamente significar e ornar,
é o tropo por meio do qual se faz uso do nome dos consequentes
pelos antecedentes 0[1 vice-versa:

Ex. da Eclog. 2. verso 66, em Virgilio, que querendo significar,
que era chegada a noite, designa o consequente pelo antecedente
nas palavras seguintes:

Vê como já os novilhos, do seu jugo
Suspenso, para casa o arado volvem.

Ex. do antecedente pelo consequente 110S Lusiadas, canto 5.
est. 61:

Já Phlégmoll e Pyr6is vinham tirando
Co'os outros dous o carro radiante.

Metaphora, tropo que serve para mais vivamente significar e
ornar, é a mudança de um nome ou de um verbo da sua significa·
ção propl'ia para ontra, ou por faltar a palavra propl'ia, ou porque
a metaphorica é melhor do que apropria.

A palavra folha, que significa a parte de uma arvore, se em
prega metaphoric3:men~e para significar a p-arte de um livro. Um
homem acesso em Ira, mfl.ammado da paixão. Esplendor do nas·
cimento. Torrente de eloquencia:

Ex. dos Lusiadas, canto 9. est. 70 :

Pouco e pouco sorrindo e gritos dando
Se deixam ir dos galgos alcançando. 1

Ex. de Diniz, Ode a D. Vasco da Gama epbdo 1.

................ E do campo salgado
Com cem remos varrendo ~mmensa parte.

Ex. da Vida do Arcebispo, liv. 2. cap. ao:
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" Conversando era tudo b~·andu1·a. ... Achavam ne11e grandes
lettras e sciencia sem inchação:

Ex. dos Lusiadas, canto 10, est. 118 :

Oho?'a?'am-te, Thomé, o Gange e o Indo

Metonymia, tropo que serve para mais vivamente significar e
ornar, é o tropo que consiste em se empregar nf' discurso o nome
de um objecto por outro, pela mutua connexão ou de ordem snc
cessiva, ou coexistencia, que um tem com o outro, em a natureza ou
nas artes.

Ha cinco especies de metonymias, que são: a causa pelo effeito ;
o signal pela cousa significada; o inventor pela cousa inventada; o
possuidor pela cousa possuida; o continente pela cousa contida.

Da causa pelo effeito : Ex. dos Lusiadas, canto 7. est. 76 :

Com o fogo o diabolico instrumento
Se faz ouvir no fundo lá dos mares.

Do etreito pela. causa: Ex. dos Lusiadas, canto 9. est. 7 :

Diz-lhe que vem de gente carregada,
E dos trovões horrendos de V ulcauo.

Do signal pela cousa significada: Ex. do mesmo poema, canto
lO. est. 116:

Este milagre fez tamanho espauto,
Que o rei se banha logo na agua santa.

Do nome do inventor pelo sen invento, e do escriptor pelo de
seu escripto : Ex. dQ mesmo poema, canto 7. est. 75:

Dos espumantes vasos se derrama
O licor que N oê mostrara á gente.
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Outro exemplo do mesmo poema, canto 5. est. 96:

Lia Alexandil'e a Homero de maneira,
Que sempre se lhe sahe á cabeceira.

Do possuidor pelo nome da COUS11 possuida: Ex. de Diniz.
. Pindar. Ode 1. epod. 4 :

Como da furia do valente braço,
" Neptuno" proceloso
Todo tremeu medroso.

Da cousa possuida pelo seu possuidor: Ex. da Vida de Castro,
liv. 2:

" Em Diu não descansavam as armas. "
Do continente pela cousa contida: Ex. dos Lusiadas, canto 6.

est. 75:

Não menos gritos vãos ao ar derrama.
Toda a náo de Coelho com receio.

Do contido pelo nome do continente: Ex. do mesmo poema,
Egolg. 6 j

Vós, Nereidas do sal, em que navego.

Mimeses, veja-se ethopeia.
Monotonia, vicio opposto á variedade, virtude da boa co11ooa

ção, dá-se quando ha echos ou seguimento de palavras que comeoem
pelas mesmas syllabas accentuadas, com que acabam as anteceden·
tes; quando ha repetição seguida de muitos monosyllabos; e quandO
ha continuada serie de palavras que terminam nos mesmos con
soantes.

Motivos, vejam-se provas moraes. .
Narração, segunda parte do discurso, é a parte do discurso ora

torio, dedicada para informar aos ouvintes ácerca do assumpto do
mesmo discurso da maneira a mais adequada ao:fim proposto.
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As virtudes da narração são clareza, brevidade e verosime-
Ihauça.

Os vicios, veja-se esta palavra.
Numero, veja-se harmonia.
Omeiologia, setimo vicio opposto ao ornato, dá-se quando, por

falta de variedade na phrase, o discurso se torna fastidioso.
Omeoteleuton, ou similiter desinens, figura de palavras por

symetria, dá-se quando os membros acabam pelos mesmos consoan
tes: Ex de FI'. Heitor Pinto, Imag. da vid. de Christ. parto 1.
dialog. 6. cap. 1. "Aquellas pernas que caminhos anelariam?
aquellas caveiras que imaginações tm'iam? quão enlevadas nas
falsas esperanças do mundo seríam? que castellos de vento não
fariam?

Omeoptoton, ou similiter cadens, figura por symetria de pa
lavras, tem lugar quando em differentes orações os nomes estão nos
mesmos casos, ou os verbos nos mesmos tempos, já no principio, já
no meio, e já no fim da oração: Ex. de Vieira, sermo par. 4- pago
2õl, " Não aquella graça, que deleita, e suspende os entendimentos,
senão aquella grll-ça, que abranda, que ?'ende, que jél'e, que inflam
ma os corações.))

Onomatopeia, tropo que serve para mais vivamente significar,
e ol'l1ar, é o emprego de nma palavra ou phl'ase, em que se imita o
som natural do objevto, por exemplo cacarejar, mugir, sibilar, miar;
ou o som dos insectos,como zunir; do vento brando,como su.ssulTar;
do regato correndo mansamente, como murmurar; do papel, ou
panno quando se rompe, como rasgar. Lusiadas, canto 1.0 est. 89.
canto ~, est. 27. canto 5. est. 59, canto 9. est. 54- :

Ornato,quinta virtude da elocução, é tudo aquillo,que acrescen
ta mais luz, força e graça á enunciação já clara e correcta das nos
sas idéas, feita por meio de palavras.

As virtudes essenciaes do ornato são quatro: La O ser viril, 2.
o ser forte, 3." o ser natural, 4-," o ser decente.

Ra quatro vicios oppostos a estas virtudes, que são: o ef
feminado, opposto ao viril; o molIe, opposto ao forte; o contrafei
to, opposto ao natural; o incongruente, opposto ao decente.

Os vicios oppostos ao ornato,vejam-se vicios.,
Ordem,primeira parte da boa collocação,que as palavras devem

ter, pode considerar-se de dous modos: ou quando as palavras,consi
deradas separadamente cada uma de persi, não determinam, ou de
alg~ma SOlte modificam umas as ontras,como são muitos sugeitos,
attnbutos, ou muitos accessorios da mesma especie ; ou quando as
palavras subordinadas entre si, formam um sentido,modificando-se,
determinando-se, explicando-se reciprocamente, coma o agente, que
dando origem a acção, esta emprega-se no paciente.

Opinião publica,veja-se fama, especie de provas extrinsecas das
provas logicas : pertence a jurisprudencia.
. Parábola, terceiro genero de pinturas, é a mesma semelhança
tLlra~a dos objectos mais longe, e de natUl'eza diver a: Ex. dos

uBJadas, canto. 2. est. 23:
13
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Quaes para a cova as pr6viJas formigas,
Levando o peso grande acommodado,
As forças exercitam, de inimigas
Do inimigo invemo congelado ;
Ali são seus trabalhos, e fadigas,
Ali mostrão vigor nunca e:;,perado :
Taes andavam as nymphas estorvando
A' gente portugueza o fim nefando.

?arabola, é a prova derivada da confrontação entre indivi
duos de diflerente especie e natureza.

Paramomasia, agnominatio, figura de palavras' por conso
nancia,é a figura pela qual o orador emprega na mesma plu'ase duas
palavras do mesmo som; as q.uaes tem differentes id'êas : Ex. de
Vieira, sermo parto 4. pago 421.

" As magnates attrahem o ferro, e os magnates o ouro."
Paridade de direito,quarta parte dos exemplos em geral,é a pro·

va derivada da confrontação de leis com leis.
Párison" figura de palanas .por symetria, dá-se quando as ora

ções acabam ou principiam por palavras toantes, isto é, que do ao
cento predominante até o fim tem as mesmas lettras vogaes; mas
differentes consoantes, como feras, licenças, bellezas, settas.

Parrehsia, veja-se licença.
Partição, segunda parte dl Ilarração,é a informação em a nar

ração de um assumpto, que consta de muitos pontos diversos, fei
ta por meio de outras muitas proposições.

Peregrinismo, veja-se barbarismo.
Periargia, decimo vicio opposto ao ornato, é a ostentação de

pensamentos demasiada na elocução.
Periodo,terceira parte da elocução ligada,é um sentido fechado,

composto de vario numero de orações, com harmonia completa, e
conclusão final.

Periphrase, circuito, tropo que serve lJara ornar, é o tropo com
que se exprime por muitos vocabulos uma cousa, que se podia di
zer com um, ou poucos: Ex. dos Lusiadas, canto 2. est. 37.

Com delgado sendal aa partes cobl1e.
.De quem vergonha é natuml ?·eparo.

Permis.são, figura para .convencer, é a figura, que tem quasi
a mesma ol'lge.m da commulllcação,e por meio da qual o oradol' mos'
tra grande confiança em provar o que pretende: Ex.de Vieira, sermo
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tomA. pag.70. "Antes de resolver a questão, disputemol-a primeiro;
e ouvi com attenção o que allegar por uma e por outra parte; porque
vós haveis de ser juizes."

Peroração, veja-se conclusão.
Perplexidade, figura de pensamento para convencer, é a figura

com que o orador se finge duvidoso donde ha de começar, ou de
acabar; que cousa ha de dizer ou deixar de dizer; por este modo elle
Lira ao seu discurso o ar de premeditação, e o faz por consequencia
mais criveI, e excita a attenção, pondo em agitação o espirito dos
ouvintes por meio destas suppostas duvidas.

Personific~ção, prosopopeia,figura de pensamentos para mover,
é a figura com que o orador attribue sentimento, vida e racionali
dade á seres, a quem estas qualidades não competem.

Dividem-se em dialogismo, idolopeia e prosopopeia.
Persuadir, segundo fim da eloquencia, é convencendo, deleitan

do e movendo, determinar effectivamente a vontade sobre uma
acção passada, presente ou futura.

Pinturas, primeiro gráo do ornato, são noções que tem por pro
totypo a natureza physica ou moral.

Pleonasmo, sexto vicio opposto ao ornato, é o uso de pala
vras superfiuas para intelligencia do pensamento.

Pioce, figura por acrescentamento de palavras, é como a ana
phora alterada; porém esta mesma correspondencia se dá nas pa
lavras do meio de uma phrase com as do principio da outra: Ex.
de Paiva de Andrade, sermo parto 2. pago 396: " Não se engana
quem deseja ser hourado; mas engana-se quem busca honra entre
gente sem honra.

Polyptoton, antimetabole, veja-se derivação.
Polysyndeton, figura por acrescentamento de palavras, é a figu

ra, que emprega muitas conjuncções, ou a mesma muitas vezes re
petidas: Ex. dos Lusiadas, canto 3, est. 104.

Viuva e triste, e posta em vida escura.

Ex. de Ferreira, elegia 3:

Suspira, e c~ora, e cansa, e geme e sua.

Preterição, figura de pensament.> para convencer, é a figura
com a qual o orador prevenindo que não quer fallar sobre certa
cousa, sem embargo disso a vai dizendo.

PlOemio, veja-se exordio.
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Prolepse, figura de pensamento para convencer, é a figurll de
que se serve o orador, quando previne alguma objecção, que se lhe
pode fazer.

Pronunciação, quinta parte da eloquencia, é declarar aos ouvin·
tes os seus pensamentos.

Proposição, primeiro modo de fazer-se a narração, é a infor
mação em a narração de um assumpto, quando elle consta de um só
}Jonto.

Prosopopeia, figura de pensamentos para mover, dá-se quando o
orador faz fallar seres insensiveis, physicos e moraes, como se fossem

. dotados de sentimentos: Ex. dos Lusiadas, canto' 4. est. 73, 7~

e 92:

Os montes de mais pertu respondiam,
Quasi movidos de alta piedade.

Provas, veja-se confirmação.
As provas para conveneer dividem-se em provas logicas e pro

vas moraes.
Provas logicas, intel1ectuaes ou razões, são destinadas para

convencer o .entendimento, illustrando-o. Taes provas vem logo de·
pois da narração, e dividem-se em provas extrinsecas e provas in
trinsecas ao assumpto sobre que são produzidas.

As principaes provll.s extrinsecas são os exemplos em geral,
os casos julgados, a fama ou opinião publica, os titulos' ou docn
men,tos, o juramento e as testemuuhas. As provas intrinsecas são
.os sIgnaes e os argumentos.

Provas momes, sentimentaes ou motivos são destinadas para
persuadir a vontade, movendo-a. Taes provas vem logo depois da
provas logicas, e dividem-se em provas etbicas ou brandas, e em
provas patbeticas.

As provas etbicas servem para ensinar brandamente e ganhar
a alma; são permanentes, e abrangem todos os assumptos.

As provas patbeticas obram com força, e imperiosamente pel~

turbam a alma, produzem movimentos rapidos e passageiros, e so
entram em pequeno numero de assumptos.

Pureza, primeira virtude da elocução, dá-se quando na elocução
entram palavras do proprio idioma, em que o orador se propõe a fal
lar, adoptadas pelo uso dos que bem o faliam.

O~ vicios oppostos a pureza são o barbarismo ou peregrinismo
e o pUrIsmo.

Purismo, segundo vicio opposto a pureza da elocução, é a affec,
~~çã~ demasiada da pureza de linguagem do orador, sem desviar-se
JamaIs das regras da grammatica, e sem admittir palavras ou phra'
s.e alguma, que não seja autorisada pelos me!.b.ores mestres da
lingua.
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Questões em eloquencia são ou universaes, isto é, indetermi
nadas ou theses; ou particulares, isto é, determinadas ou hypo
theses.

Razões, vejam-se provas logicas.
Recapitulação, primeira parte da peroração, é avivar na me

moria dos ouvintes a materia inteira do discurso, pondo-llles diante
dos olhos, em um só ponto de vista, todo o assumpto, e fazendo-lhes
comprehender a relação de cada uma das partes do mesmo assumpto
entre si, e com o todo.

Recreiar, terceiro fim da eloquencia, é o mesmo qne deleitar
pela expressão de costumes e pelo estylo florido.

Reduplicação, fignra por acrescentamento de palavras, é a fi-o
gura que repete segnidamente a mesma palavra, ou para amplifi
c~r, ou para exprimir mais vivamente alguma paixão: Ex. dos Lu
8ladas, canto 2. est. 61:

Quando Mercurio em sonhos lhe apparece,
Dizendo: fuge, fuge, Lusitano;

Outro exemplo do mesmo poema, canto :3. est. 84 :

Que sempre no seu reino chamar1io
Aff'onso, Aff'onso, os echos, mas cm vão.

Re posta, figura de pensamentos para convencer, é a figura peja
qual tendo-se perguntado a alguem alguma cousa, responde outra,
por que Ule é mais util, como por exemplo perguntando-se: Matas
te este homem? tenha-se em resposta: Um ladrão.

Reticencia, veja-se aposiopese, interrupção.
Rhetorica é a arte que dirige as disposições naturaes do homem

no uso da eloquencia.
Retrato, veja-se etopeia, mimesis.

. Sarcasmo tem luO'ar quando a ironia é acompanhada de um riso
ll:sultante, com que ~e escarnece de uma pessoa infeliz, a qual
naopode vingar-se: Ex. de Virgilio, Eueida, liv. 12. 359, sobre Tur
n? que depois de haver traspassado com a espada a Eumenes,
aInda o insulta, dizendo:

Eis, Tmiano, medindo estás com os membros
Campos e Hesperia, a que aspiraste armado;
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'raes premios leva, quem ousou tentar-me
Com o ferro em punho; taes muralhas ergue.

Separação, veja-se diacope.
Sentenças, conceitos agudos, são uns pensamentos delicados,

que em poucas palavras encerram uns sentidos profundos, e servem
para dar mais graça ao discurso. .

São tres os generos de sentenças: gnomas, enthymemas e epI'
phonSe~as. . d .. ,. d" . " ,

Ignal, espeeIe e provas mtrmsecas, e um lD lCIO ou vestlglO
sensivel, que tendo sua origem daquella cousa, que pretendemos des·
cobrir, por meio delle vimos ao conhecimento desta.

:5emelhança, segundo genero de pintuTas, differença-se das enar·
gueias em que nestas se representam os objectos por palavras j e
nas semelhanças se representa um objecto por meio de outro fami·
liar da mesma especie, com que é confrontado: Ex. dos Lusiadas,
canto 3. est. 134:

Assim cpmo a bonina, que cortada
Antes de tempo foi, candida e bel1a,
Sendo das mãos lascivas maltratada
Da menina, que a trouxe na capella,
O cheiro traz perdido e a cor murchada;
Tal está morta a pallida donzel1a,
Seccas do rosto as rosas, e perdida
A branca e viva cor, com a doce vida.

Semelhança, primeira especie de exemplos em geral, é a prova
derivada da confrontação entre individuos da mesma especie.

Simploce, figura por acrescentamento de palavras, é a figura
que repete a mesma, ou as mesmas palavras, no principio e no fim
de muitas orações: Ex. de Vieira, sermo parto 1. coI. 638: " An
dais buscando a honra com olhos de lynce; e sendo que para a v~r'
dadeira honra não ha mais que uma porta, que é a virtude, nW'

guem atina com a porta. Andai-vos desvelando pela riqueza com·
olhos, de um Argus; e sendo que a porta da riqueza não é acres
centar fazenda, senão diminuir cobiça, ninguem atina com a prtrta"
A;tdai-vos matando por achar boa vida; e sendo que a porta ,di'
relta, por onde se entra á boa vida, é fazer boa vida, nínguem atzna
com a porta. Andai-vos cansando por achar o descanso; e sendo
que não ha, nem pode haver outra porta para o verdadeiro e seguro
descanso, senão acommodar com o estado presente e conformar

D ' 'd ' "com o que eus e serVI 0, não ha quem atine com a p01·ta.
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Suspensão, figura de pensamentos para convencer, é a figura
por meio da qual o orador, depois de ter por algum tempo suspen
sos os seus ouvintes, fazendo-os esperar cousas menores, do que tal
vez esperavam,ajunta uma maior, ou vice-versa: Ex. de Cicero na pas
sagem da Verrina 5. § 11. aonde diz aos juizes: " O que seguiria
depois? o que pensais v6s ? talvez espereis um furto, ou alguma
nova rapina. Não conteis encontrar sempre as mesmas cousas ...•
Contai com a maldade mais infame, que imaginar poderdes: exce·
derei todavia a expectaçãe universal. Aquelles mesmos que, por
crimes atrozes, até pelo da conjuração, se achavam condemnados,
votados ao supplicio e já presos ao pelourinho, eis de repente, em
presença de muitos milhares "de espectadores, foram soltos e entre
gues ao bem conhecido seu senhor Leonidas. "

Syllogismo, argumento para refutar, é o argumento que consta
de tres proposições, intenção, assumpção, connexão ou conclusão;
das quaes a u1ltima serve para enunciar a relação, que existe entre
as duas primeiras.

Synacolutho, argumento para refutar pensamentos enthymema
ticos, são argumentações formadas de proposições simplices, que
contém em si mesmas as suas provas, isto é, nas quaes se apresen
ta em um s6 ponto de vista o principio e a conclusão: Ex. de Souza,
Vida do Arcebispo, liv. 3. cap. 20: " Quem duvida, que todos os
ofl'endidos serão nossos soldados" e de Freire, Vida de Castro, liv. 2.
na falIa de Coge Çofar.

Synedoche, veja-se eUypse, tropa que serve unicamente para
8ignificar com mais viveza, é o tropa por meio do qual o orador
faz conceber, no espirita dos ouvintes ou do leitor, mais ou menos
do que em seu sentido proprio significa a palavra ou phrase em
geral, de que se serve; e deste tropa se usa emptegando 0 todo pela
parte, ou vice-versa ; o plural pelo singular, ou vice-versa; o ge
n~ro pela especie, ou vice·versa; o sugeito pelo attrilmto, ou
vlce-versa; o determinado pelo indeterminado, ou vice-versa; a
materia pela forma, ou vice-versa ; o abstracto pelo concreto, ou vi
ce-versa.

Synonimia, veja-se exergasia.
Tapeinosis, veja-se baixeza.
Tautologia, sexto vicio opposto ao ornato, é a repetição des

necesslliria da mesma oração.
Testemunhas, especie de prov.as extrinsecas das pl10vas logicas,

pel'tencem a jurispr.uCilencia.
. Titulas, documentos, especie de ]1>1'ovas extrinsecas das provas

loglcas, pertencem a jurisprudencia_
Transposição, quarto vicio opposto a clareza da elocução.
Tropa, ;vem do grego, trope-ycilta, primeira parte do adorno, é

a mudança de palavras ou de oraçãe, da sua significação propria
para outra, resultando dahi algum novo gl'áo de beUeza ou de va·
lentia ao discurso.

Ha 11res classes Cile tr0pos :
Tropos,que servem para mais vivamente significar e ornar, qomo
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metaphora, allegoria, metouymia, ironia, metalepse, antonomasia,
onomatopéia e hyperbole.

Tropos, que servem unicamente para significar com mais viveza,
como synedocbe e epitheto.

Tropos, que servem para somente ornar, como periphrase e hy.
perbaton.

Uso dos estylos, veja-se a primeira parte deste compendio.
Variedadei>, virtude da boa collocação.
Vicios contra a clareza, segunda virtude da elocução, são as

palavras desusadas; as palavras particulares a alguns paizes e lu
o"ares; as homonymas; as transposições; as synchYi>es; os paren
thesis extensos; a ambiguidade; a perissologia; a brevidade dema·
siada; as expressões refinadas.

Vicios contra as virtudes da clareza, virtude da narração, são
as digressões e argumentações.

Vicios contra a correcção, terceira virtude da elocução, veja- e
solecismo.

Vicios contrarios a elocução, terceira parte da eloquencia, ve·
ja-se primeira parte da virtude da elocução.

Vicios contrarios ao exordio, primeira parte do discurso, são o
vulgar, commum, commutavel, separado, transferido, longo, feito
contra ai> regras.

Vicios contrarios a narração, segnndá parte do discurso, são
os contrarios as suas virtudes, isto é, a clareza, a hrevidade e a vero
simelbança.

Vicios contrarios a brevidade, virtude da narração, são as ex·
pressões improprias, linguagem apaixonada.

Vicios contrarios ao ornato, quinta virtude da elocução, são
cacophatons, tapeinosis ou baixeza, expressões desordenadas em
geral, meiosis, auxeóis, tautologia, omeiologia, macrologia, pleonas.
mo, periargia, cacozelon, cynismo.

Vicios contrarias a pureza, primeira virtude da elocução, são
o barbariRrno ou peregrinismo, e o purismo.

Vicios contrarios a variedade, virtude da boa coUocação, é a
monotonia.

Vicios contrarios a verosimelhança, virtude da narração, é a lin·
guagem apaixonada.

Vicios eontrarios as virtudes do ornato são o ser effeminado,o
moUe, o contrafeito, o incongruente.

Vicios contrarios a consonancia, virtude da boa ligação e me
lodia, são a dissonancia, o cacophaton, os hiatos e a coUisão.

Virtudes da boa collocação, quarta virtude da elocução, são
a variedade e a consonancia.

Virtudes da elocução, terceira parte da eloquencia, são a pureza,
a clare.za, a cOl'l'ecção, a boa collocação e o ornato.

Vll'tudes da narração, seO"unda parte do exordio são a clareza,
a bre~dade e a verosimelhança. '

Vll'tudes do ornato, quinta virtude da elocução, são o sensivel,
o forte, °natural, o decente.
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Zeugma, figura por diminuição de palavras, dá-se quando um
só verbo rege muitas orações; o qual se pode pôr no principio, no
meio ou no fim de todas elias:

Ex. de Arrais, dial. 3. cap. 31:
" O caminho da verdade é unico e simples, e o da felicidade

vario e infinito. "
Ex. de Vieira, sermo tom. 4. pago 211:
" A materia era dos lenhos mais preciosos e cheirosos do Li

bano, as columnas de prata, o throno de amo, as almofadas de pur
pura. "

14



PARTE TERCEIRA
"

VERSIFICAÇÃO PORTUGUEZA

I

VERSIFICAÇÃO EM. GERAL

O verso portuguez é o ajuntamento de syUabas com accentos
em lugares determinados, inventado para exprimir os pensamentos
de um modo deleitave!.

A alma do verso é a harmonia, que nasce dos accentos coUoea·
dos em seus devidos lugares.

A exacta mistura de exercicio e de socego em differentes e
proximas p01'ções de tempo, e a reflexão do entendimento des
ta uniforme e bem regulada variedade, é o que se chama clelf:ite.

A observação do entendimento acerca do artificio, proporção
e numero das sylIabas e dos vel~sos, é o que se chama ha1'monia.

O verso portuguez deve constar de duas até onze syllabas, e os
que excederem deste numero, serão prosa, ou dous versos escriptos
na mesma linha, bem como os de doze sylJabas, que serão de arte
maior, ou dous senarios; e por isso o verso portuguez deve medir-se
por syllabas, e não por pés, como mediam os Gregos e os Latinos.

Os versos portuguezes se dividem em grandes e pequenos,
quer sejam rimados, de consoantes, ou soltos, sem consoantes.

O verso grande deve constar de doze syUabas, e chama-se hendo
casylIabo ou heroico.

O verso pequeno deve constar de duas sylIabas até dez inclusi·
vamente.

O verso portuguez se considera de tres modos, ou quanto a coi
locação das rimas ou consoantes, ou quanto ao numero das syUabas,
ou quanto ao numero dos pés.

O verso, considerado qUl\.nto a coUocação das rimas ou con·
soantes, chama-se:

Inteiro, quando elIe tem o accento agudo ou predominante soo
bre a penultima t>ylIaba: Ex. amado.

Exdruxulo, quando o accento predomina'1te está sobre a ante
penultima syllaba: Ex. asperrimo.

Agudo, quando tem o dito accento sobre a ultima syUaba: Ex.
buril.

O verso, considerado quanto ao numero das syllabas, oftereee
diversas especies. -

O verso de quatro syllabas chama-se redondillio quebrado,
cola, quebrado de lyrico maior: Ex.
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Inteiro-Na ribeira,
Exdruxulo-Resto flórido.
Agudo-Bem se mostrou.

o verso de cinco syllabas chama-se hemistichios do verso pe
queno. Ex:

Inteiro-Falsos amóres.
Exdruxulo-N os campos áridos
Agudo-Rosto singular.

o verso de seis syllabas chama-se senario, redondilho menor,
lyrico menor. Ex:

Inteiro-Olhos eocegádos.
Exdruxulo-Desejados thálamos.
Agudo-Que eu seja infeliz.

. O verso de sete syllabas chama-se setenario, italiano, quebra
do, heroico menor, quebrado heroico. Ex:

Inteiro-Alli me manifésto.
Exdruxulo-A dama bellissima.
Agudo-De quem me queixarei.

. O v~rso de oito syllabas, chama-se octonario: redondilho per·
fClto, lynco maior. Ex:

Inteiro-Formosa mal engraçada.
Exdruxlllo-Presidente famosissimo.
Agudo-Tudo pode uma affeição..

. . O verso de onze syllabas chama-se hendecasyllabo, grande,
ltahano, heroico. Ex :
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Inteiro-As armas e os varões assignaládos.
Ex:druxulo-O rosto cal'1'egado e a barba esquálida
Agudo-Vasco da Gama, o forte capitão. '

o verso de doze syUabas, de arte maior, e o de treze syUahas,
francezes, omittimol'-os por se não nsarem. Os bexametros, pen
tametros, saphicos adonicos, semelhantes aos latinos, s6 são usados
para ostentação de engenho.

O verso, considerado quanto ao numero de pés, chama-se:
Soneto, que é uma composição de quatorze versos todos hende·

casyUabos.
Estancia ou ramo, que é uma composição de muitas parelhas de

versos ou de tercetos, ou quartetos, de versos hendecasyUabos e e·
tenarios.

Canção, que é nma composição de parelhas de quartetos e de
tercetos, formando ele duas até quinze estancias, cada uma de nove a
vinte e dous versos henelecasyllabos e setenarios.

Canção pindarica, que é uma composição de estancias,ou porções
de treze a desesete versos de toda a especie, senarios, setenarios e
octonarios.

Canção anacreontica, que é uma composição de parelh&s ou de
tercetos de pequenos versos e muitos quebrados, com numero inde
terminado.

Balada, que é Uilla composição de estancias de parelhas de sete a
onze versos, ou todos hendecasyllabos, ou todos setenarios, ou de
mistura destes.

Ode, que é uma composição de estancias semelhantes e curtas, de
cinco a oito versos bendecasyHabos e setenal"Íos.

Ode epodaica, que é uma composição de parelha!; de dous yer
so , um hendecasyllabo e outro setenario.

Ode suphica, que é uma composição de estancias de quatro ver·
os; os tres primeiros hendecasyllabos e o quarto quinario.

CopIa, que é uma composição de estuncias de quartetos de ver·
sos hendecasyUabos e de octonarios.

Terceto, que é uma composição de estancias de tres versos todos
hendecasyUabos.

Quarteto, que é uma composição de estancias de quatro versoS
todos hendecasyllabos.

Quintilha, que é uma composição de cinco versos octonarios.
extilha, que é uma composição de estancias de seis versos ben-

decasyUabos. .
Oitava, que é uma compo ição de estancias de oito versos hen-

dccasyl1abos. .
Decima, que é uma composição de dez versos octonarios.
Redondilha, que é uma composição de estancias de quatro

versos, 0\1 hendecRsyllabos ou octonariOE.
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Endecha, que é uma compo ição de estancias de quatro ver os
setenarios.

Madrigal, que é uma composição de estancias de seis a onzc
versos hendecasyllabos e setenarios.

Silva, que é uma composição de versos hendecasyl1abos e sete
narios de numero indeterminado.

Romance, que é uma composição de estancias de quartetos ou
copIas, de versos todos hendecasy11abos.

Vilhaneico, que é uma composição de copla5 de dous, tres ou
quatro "Versos senarios ou octonarios, com alguns quebrados.

Glosa, que é uma composição de versos senarios com um texto
de .eis versos, e a glosa de estancias de cinco a dez versos.

Elegia, que é uma composição de estancias de tercetos, de versos
hendecasyl1abos.

Colchea, que é uma composição de dez velSOS oetonarios sobre
um thema, de um ou dous versos da mesma especie.

DAS SYLJ.ABAS E DE SEUS AO 'IDE "rES

Syllaba é o som de uma vogal com uma ou mais consoantes.
As syllabas soifJ'em algumas alterações no verso, e estas são a syna
lepha e a syneresis.

Synalepha ou collisão dá-se quando uma vogal, em que termiua
a precedente palavra,se absorve pela vogal, ou diphthongo inicial da
palavra immediata.

. Pode fazer-se synalepha com ou sem apostrophe nos casos se
gUlntes:

Com apostrophe ou signal de elisão na primeira e quarta syl
Jaba, e em apostrophe na terceira e quinta. Ex:" D'Afriea e
d'A-ia andavam deva. tanoo. "

Ha synalepha quando a dicção seguinte principia por h. e a an
tecedente acaba em vogal.

Não ha synalepha nos casos seguintes:
Quando a primeira dicção for monosyllabica, de uma syIlaba,

Com accento agudo, e tambem a primeira dicção seguinte. Ex:

bá onde mais abaixo esta do pólo.

Quando hOI1 ver duas sy11abas asperas ou longas. Ex:

Afé e o imperio, e as terras viçosas,
Esta gente maritima de Luso,
A outm gente a quartos vigi:l.Va.
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Quando os c1ipbthongos precedem as vogaes. Ex:

Se ajuntão em concilio glorioso.

Recebem facilmente synalepha as vogaes de som semelhante e, i,
e o contrario as vogaes a, u. Ex:

Gozar espera da ultima vontade.
Ditosa, que eu perdi e e tt~ alcançaste.

Syneresis ou pronunciação conjuncta, que se deriva do grego,
e significa ajuntamento de cousas divididas, dá-se quando na mesma
dicção se ajuntam duas vogaes para formar uma syllaba. A 8Y
neresis no verso é como o dipbthongo na prosa,

lia syneresis nos casos seguintes:
Quando a vogal, em que termina a syllaba, é seguida de outra

vogal, em que acaba a palavra.
Quando as duas vogaes terminam as palavras, e o accento agu

do está na penultima, como as palavras gloria, (nome) e memo
ria. Ex:

Onde quer que eu viver" com fama e gloria.
E tambem as rnemorias gloriosas.

Quando as vogaes estão no principio da palavra, e o accento
agudo está na 8egunda vogal, como a palavra triumphar. Ex:

Dever outro triurnpha1' do seu despojo.
Conduzirão t1'ittrnphando gloriosos.

Não ha syneresis nos casos seguinte8 :
Quando no principio ou meio da palavra uma syllaba acaba

em vogal, e for seguida de outra. Ex:

E tambem as memo1'ias glo1'ioscts.
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Quando as vogaes estão no principio do vocabulo e o accento
e_tá na segunda vogal. Porém quando o accento agudo está na pri
meira vogal é livre fazer ou não syneresis, como o verbo trium
phar. Ex::

Do Eo'o hemispherio está remoto.
Ao grande E6lo mandam já recado.

Quando as duas vogaes estão no meio do vocabulo, como a
palavra Oceano. Ex:

Do grande Oceano visitando a e"posa.

Quando as vogaes terminarem as palavras, e o :1ccento estiver
na penultima vogal, como a palavra gloria (verbo) :

Tristão que de ser filho se gloria.

DAS LICENÇAS POETICAS

As licenças poeticas ou figuras são contravenções a certas leis
da poesia, destinadas para augmentar ou diminuir os vocabulos,
afim de que o verso tenha um numero certo de syUabas.

As figuras para acrescentar as syllabas são cinco: prothese,
epenthese, paragoge, dieresis e dialepha.

Prothese acrespenta uma syllaba no principio da palavra. Ex:

Vae repastar teu gado em outra parte.
Apollo, e as nove musas des-cantando.

Epenthese acrescenta a syUaha no meio da palavra. Ex::

Invejoso vereis a gráo Mav09·te.
No, grosso escudo rompe do pa-gáno.
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Paragoge acrescenta uma syllaba no fim da palavra. Ex::

I

Da VOEsa pel'tinace confiança,
Do sangue d'Aragáo bella Isabella.

Diel'esis faz de uma syllaba duas. Ex:

Da soberba Tui que a mesma sorte,
Da primeira com terreno seio..

Dialepha ou separação dá-se quando não se usa da synalepha,
ou collisão. Ex:

Exulta-te tu, fama, a ~loria alta:
De nome infame, e de mfame morte.

As figuras, que servem para diminuir as syllabas, são quatro:
apheresis, syncope, apocope e syneresis.

Apheresis dá-se quando no principio da palavra se tira uma
syllaba. Ex:

Maginação os olhos me adormece.
Por bobedas e tectos retumbavam.

Syncope dá·se quando se tira a syllaba no meio do vocabulo. Ex:

No futuro castigo não cuidoso,
E depois que o licor sab1'oso toca.

Apocope dá-se quando se tira uma syllaba no meio do vocabu'
lo. Ex: .
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Porque a fama te exalte e te liso1!fJe

Syneresis tem lugar quando no meio do vocabulo se faz a pro
nUllciação conjuncta, e se contrahem as vogaes divididas. Ex:

D'Africa as terras, e d' O?'iente os mares,
Ao passo que era amante o fez odioso,

DOS .ACCENTOS NAS PALAVRAS E NOS VERSOS

Accentos são caracteres, que servem de alterar a pronunciação
das palavras e dos versos.

Os accentos são tres : agudo, gl'ave e circumfiexo.
'0 agudo ou predominante faz a syllaba longa na pronuncia

ção,
O grave faz a syllaba breve.
O circumfiexo produz ao mesmo tempo o effeito dos dous ante

cedentes.
Trata-se somente do accento agudo ou predominante, por ser o

que unicamente tem uso na poesia; elle tem dous usos, nas pala
vras e nos versos.

Toda a palavra tem o accento predominante em tres casos:
Na ultima syllaba, quando o consoante é agudo: Ex. luz, podé?',

capitão.
. Na pellultima syllaba, quando ° consoante é inteiro. Ex. lu-

SItano, amado, bello. ,
Na antepenultima syllaba, quando o consoante é exdruxulo :

Ex. p?'ospero, bellissimo.
Os monosYllabos, me, te, se, nos, vos, la, le, lhes, lho, etc. per

dem o seu accento, que fica pertencendo a palavra precedente.
Todo o verso, além do accento, que tem na antepenultima, na

penultima e na ultima sYllaba, deve ter outro no meio do mesmo
verso.

O verso quadrisyIlabo só tem accento na penultima, Ex

Assim cham(2da
Celebrada.

O verso quinario tem accento na primeira, ou na segund&, ou
na terceira, ou na penultima. Ex:

15
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Falsof:l amores,
Nos bellos campos.

o verso senario, além do accento da penultima, o tem na se
gunda Oll terceira syllaba. Ex :

Estrellas e flores,
Entre espinhos e rosas.

o verso setenario, o mais usado depois do hendecasyllabo,
pode ter o accento na segunda, ou na quinta, ou na quarta, ou na

. sexta, ou na penultima. Ex:

o dama delicada,
Nariz, lindo, afiládo,
Vão as serenas agoas,
Vira-se claramente.

o verso octonario, alem do accento na penultima, o pode ter na
segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Os octonarios
que tem accento na terceira, são os mais sensiveis, harmoniosos e
elegantes. Ex:

Frauta minha, que tangendo,
Que maior contentamento,
Tristes palavras ao vento,
Canta o segador contente.

O verso hendecasyllabo tem tres medidas:
1.& Além do accento da decima syllaba,deve ter outro na sextaj

e este tem mediana gravidade e compassada melodia, e deleitam
sempre sem cansaço. Ex:

E da zona torrada a zona fria.

2.' Além do accento da penl,lltima, deve ter outro na quarta e



- 119-

na oitava syllaba. Os versos desta medida são mais sonoros, tem
maior sublimidade, e são proprios da poesia lyriea; mas si se usam
frequentemente, fazem-se fastidiosos e molestos ao ouvido, por isso
devem-se misturar com os da primeira medida. Ex:

Das delicadas sobrancelhas pre~as.

3.· Alem do aecento da penultima, deve ter outro na quarta e
na setima syl1aba. Os versos desta medida, usada entre os Italianos
e rara entre nós, são proprios da poesia-phrygia e da versificação
dithyrambiea, bem como da musica estrepitosa e sonora; e por
isso seu uso deve ser rarissimo. Ex:

As fontes f11.aS, ribeiras amenas.

Os versos desta medida tem mais suavidade, quando ha cesu
ra. Ex:

Vidas a moços, trabalhos a velhos.

DAS LICENÇAS DOS ACCENTOS

Ha duas licenças nos aecentos, consistindo l1 primeira em trans
ferir o aecento de uma para outra syUaba, e a segunda em pôr o
accento onde antes havia outro.

Estas lilJenças se fazem nas palavras e nos versos.
As licenças nas palavras são 0 uso de duas figuras chamadas

pelos Gregos e Latinos systole e diastole. A 1~ faz breve a syl1a
ba longa, e a 2.· faz o contrario; e por isso são eUas inseparaveis.

A palavra impia tem aecento na primeira syUaba, o qual mu
dando-se para a segunda, ha ao mesmo tempo systole e diasto
le. Ex:

D'onde se ouvem bramir feras impias.

Usa-se das licenças no verso, quando se acrescenta a certas
vozes outro accento, alem do que já tinha. Ex:

Levantando o idolatra o Mouro preso.
Que o capitão de Erébo receasse.
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DA BOA COLLOCAÇÃO DOS ACCENTOS E CESURAS NO VERSO

Cesura OU partição é uma syllaba em que termina a palavra,
a qual succede immediatamente a syllaba,que tem o accento. Quan
do o verso tem o accento na quarta e oitava syllaba, a cesura se
fará na quinta e nona syllaba, o que dará muita gravidade, suavi·
dade e magestade. Ex:

Porque de vossas aguas Phebo ordene
E não de agreste avena ou frauta ruda.

. Si a cesura se não poder fazer igualmente na quinta e nona
syllaba, se fará em uma ou em outra. Ex:

V6s, tenro e novo ramo florescente,
V 6s, o novo temor da maUl'a lança.

Quando o verso tem o accento na segunda, sexta e oitava 8yl
laba, a cesura se fará na terceira e nona, para ficar mais sonoro e
constante. Ex:

Cantando espalharei por toda a parte,
Por estes vos dareí um Nuno fero.

Quando o verso tem o accento na Bexta syllaba, se fará a
cesura na setima. Ex:

Por mares nunca d'antes navegado ,
Que em perigos e guerras esforçados.

Quanto maior for o numerO de accentos no verso, tanto mais
beilos e harmoniosos ficarão. Ex:
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Estes versos tem cesuras na segunda, quarta, setima e nona, e
tem cesuras nas syllabas precedentes.

Cuidar-se-ha em compor os versos pequenos com palavras de
poucas syllabas, para se poder fazer accentos essenciaes; elles po
dem ter synalephas nas cesuras com as dicções seguintes.

DOS VICIaS NA COLLOCAÇÃO DOS ACCENTOS

E' VICIOSO o accento nos casos seguintes:
Quando se põe em syllaba, que nem termina o vocabulo, e

nem é seguiJa de outra verdadeira de palavra. Ex :

Porque o generoso animo e valente,
A J aos e Rumes ultimas desmaios.

Quando se põe sobre syllabas debeis ou vogaes de som es
curo e fechado. Ex:

Dos que vencem cor6as verdadeiras,
Porque o sol sahe facilmente.

• Quando se põe
raza~ da pausa, seja
nUDClação separada.

sobre possessivo ou substantivo, que, em
preciso entre elles e a voz adhereute pro
Ex:

Para a fr6ta no seu batel ligeiro:
Do verbo na virgem pura encamado.

Quando se põe sobre relativos ou adjectivos, cuja pronunciação
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pode ser inseparavel ; e tambem quando se põe sobre artigos, pre
posições ou outras particulas. Ex:

Pria para vermos em que parte estão
Cujo pom·) contra o veneno urgente.

Quando se põe sobre muitas syllabas, tendo o verso successiva·
mente accento na sexta e setima syllaba. Ex:

Fógo, fortuna, amór, ar, terra e agoa,
De ouro, rosas, rubis, neve e htz pura.

As palavras proprias para o verso devem ter tres qualidades:
bellas no som, nobres em significação, e poeticas.

A primeira qualidade requer, que (} som das palavras corres·
ponda a significação do que se intenta exprimir, isto é, si a mate
ria, de que se trata, for grande e magesiosa, as palavras devem ser
graves, sublimes e altisonas; si a materia for mediana, as palavras
devem ser mediocres e brandlts; si a materia for humilde e vulgar,
as palavras devem ser simples, suaves e naturaes.

A doçura, gravidade, harmonia, belleza, suavidade, aspereza,
brandura, sonoridade e íormosura dos vocabulos procedem da qua·
lidade e quantidade das lettras, de que elles se compõem. .

As palavras em que entram as vogaes a, e, o, são sublimes
e sonoras. Ex:

Moradoras gentis e delicadas,
Do claro e aureo Tejo, que meditas.

As que tiverem as vogaes i, u, são frouxas e baixas.
As em que entra maior numero de vogaes, que de coo..

oantes, são doces. Ex:

Vão as serenas aguas
Do Mondego descendo.
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As que tem a lettra 1', são asperas. Guel'l'a, horror, Turco,
cruel, arguto, agreste, são proprias para exprimir cousas es
trondosas e medonhas. Ex:

Rompendo os ramos vão da mata escura.
Rompem-se as folhas, ferve a serra erguida.

As que tem a lettra s, antes de consoantes, são asperas e pouco
suaves, sendo proptias para exprimir o sibilante zunido dos ventos,
e°mm'murio das aguas.

As que tem a lettra i, tem som mudo e obtuso. Ex:

, , , , Tubas soam.
Instrumentos de gnerra tudo atroam.

As compridas, ou que se pronunciam com difficuldade, são fra·
cas e vagarosas, como advertido, competidor, experiencia. Ex:

Da liberalidade alexandrina,
Segues o gloriosissimo estandarte.

As de mnitas vogaes e consoantes são graves e harmoniosas
como cave~'na, fronte, tronco.

As compostas de m e n são harmoniosas e elevadas.
As que tem m, n, antes de c, d, f, q, p, t, são graves e mages

tosas, como encanto, profundo, triumpho, phalange, campo, san
to, etc.

A segunda qualidade das palavras e...-ige, que sejam elias no
bres em signilicaçã@, polidas e não gl'osseiras nem plebeas, lem
bl'ando o illustl'e Ferreira:

Sirva propria palavra ao bom intento,
Haja juizo, regra e differença
Da pratica commum ao pensamento.
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Deixam as palavras de ser nobres por quatro modos:
r Si forem baixas e grosseiras, como corno, ainda que fallando

dos animaes; cata?' por buscar, labt~tc~r por lidar ; ha-~le-rne por
ha-me-de.

2~ Si nella se presentir o som de alguma deshonestidade, ou
pela ligação de duas dicções, ex: um ga1'fo destes, em lugar de
um destes garfos.

3~ Si realmente significam cousas deshonestas, como a palavra
moçct e amigo; por qu::mto a palavra moça o vulgo dá uma significa
ção indecente e baixa, e a palavra amigo oiferece a idéa de uma af
feição illicita entre dous sexos. Chama-se Aurora a moça de Titão,
em lugar de esposa de Titão, Ex:

Seguem gnerreira'l damas seus antigos.

4.° Si as palavras não forem de significação deshonesta, basta
que o pareçam, como as palavras pCt1'tes, natm'a; porque poclem ser
interpretadas por tropes.

A terceira qualidade das palavras é serem poeticas, isto
é, de termos privativos á linguagem poetica e inteiramente apar
tadas do vulgar.

Eis mil nadantes áves pelo argento
Da furiosa Tbetis inquieta,
Abrindo as pandas azas vão ao vento
Para onde Alcides paz a extrema meta.

Onde se vê m'il por muitas; nadantes aves por náos; argellto
por aguas prateadas ou escumosas; Thetis por mar; pandas por
curvadas; azas por velas; Alcides por Hercules; e meta por ba
liza.

Os poetas antes devem usar de termos alatinados, e innovar, e
outros, do que empregar termos vulgares proprios da prosa. Ex:
ara por altar; cauto por acautelado; cha?'o por amado; cemento
por alicerce; copia por abundaucia; flamma por chamma; fuga
por fugida; mandato por ordem; mm'ito por merecimento; nauta
por marinheiro; twrbct por multidão, etc.

As palavras devem ser collocadas no verso por meio das
transposições das vozes, de modo que nellas se inverta a ordem
prosáica e plebea, afim de dar ao verso toda a grandeza e gra
vidade.

As transposições se farão cnidarlosamente, para se não courel'
terem em obscuridade. Ex:
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Por dar seu parecer se paz diante
De Jupiter, a?'mado,forte e duro.

Armado, forte e duro, que tocam a Marte, parece pertencer a
Jupiter.

Bom será co11ocar algum adverbio ou verbo ent.re o substanti
vo e o adjectivo, a maneira dos Latinos; o que dá ao verso nobreza
e graça. Ex:

Estava o Padre ali, sublime e dino.
Mem Rodrigues, se diz, de Vasconce11os.
E de escriptura dignas elegantes.

Não se hão de pôr no verso palavras muito compridas e sono
ras, para não cahir no vicio da inchação. 'Ex :

\

Impossibilidades não façaes,
E a taurominitana praia excitam.

Não se usal'ào de palavras languidas e fracas, para evitar a frou-
ridã~ Ex: .

Da juliana má e desleal manha:
Por n6s da mesma já cantada gente;
No qual uma rica fabrica se erguia.

Esta frouxidão costuma dar-se nos infinitos dos verbos princi
palmente regulares, postos no fim do verso. Ex :

Começando-se todos a sorrir,
Facilitando-se pode desprezar,

Entre as vozes communs deve-se misturar algumas exdruxulas
eagudas, para dar suavidade ao metro. Ex:

16



- 126-

Passada esta tãu prospera victoria,
Podendo o temor mais gelido e inerte.

As vozes curtas se hão de entresachar com outras mais extensas;
porque os versos de palavras muito grandes e poucas em numero são
fracos e prosaicos. As palavras devem ter tres ou quatro syllabas,
para não ficarem pouco sonoras, como os seguintes.

São offerecimentos verdadeiros,
Que fortissimamente pelejava.

Não se deve usar dentro do mesmo verso de palavras entre si
consoantes ou simulcadentes. Ex:•

Que a coroa de palma ali coroa,
E com a falta de sangue a vida falta.

Não se deve metter toantes, seguindo-se um a outro. Ex:

Trocastes cada chaga em clara estrella,
Tente peste do mundo tudo entulh .

Não se deve usar de vozes das mesmas lettras no principio e
no fim; o que as faz tardonhas e dissonantes: Ex:

Tornai essa brancura á alva açucena.
Anda, canta, galharda, Anarda, amada.

Evitar deve-se a frequente repetição de vogaes e de outras let
tras como soantes. Ex:
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Choraram-te, Thomé, o Gange e o Indo.
Chorou-te toda a terra, que pisaste.

Deve·se evitar o cacophaton, que é quando o principio eh dic
ção seguinte se faz pela mesma syllaba da voz antecedente, form:1n
do uma intelligencia mal soante, sordida ou obscena. Ex:

AqueHes, de que estão tão mal seguros;
D:1 gloria, que jámais Atrica ganha.

Deve-se evitar a união de lettms asperas, como s com s, z com
Z, s com z, z com s, 7' com 1', e l com l, acabando a dicção com qual
quer deHas, e principiar a seguinte dicção pel~ mesma. Ex:

Andas sagaz zombando, lhe diz sempre,
Sahindo vinha, onde co'a luz serena.

DAS RL'lIAS ou CO 'SO.A.L"'ITES

Rima ou consoante, que se deriva do Grego 7'hythmo, que
quer dizer numero, é uma conformidade de som nas lettras tinaes
dos vocabulos, desde aquella vogal por diaute em que se põe o ac
cento, e não a conformidade de lettras, como alguns entendem; por·
que os consoantes foram feitos para os ouvidos, e não para os olhos,

lia consoante faleo, e consoante perfeito. O falso pode ser de
dous modos, ou tendo conformidade de lettras, e não de som, ou
tendo conformidade de som e não de lettras, como estes, Thyestes
e podestes; Ceres e podere ; caçadora e fora; nobreza e presa;
qllleta e meta; e são adoptados corno consoantes perfeitos, sem ter
as mesmas lettras, passo e espaço; extenso e lenço; princeza e
portugueza; acesa e belleza; preso e desprezo.

Consoante perfeito dá-se qu~ndo ha conformidade de som e
lettras vogaes e consoantes, e por ordem, de sorte que faltando ou
sobrando uma lettra, deixa de ser consoante perfeito, Ex. amado,
desanimado.

Toante ou assoante, de que usaram somente os Castelhanos e
Portuguezes, faz-se quando desde a vogal com accento até o fim do
vocabulo ha as mesmas vogaes, ainda que as consoantes sejam di-
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versas e em numero desigual. Ex. dar e mal; alma e mata; critico
e gratissimo. .

As rimas devem ser feitas de palavras, que tenham significação
differente, ainda que as figuras sejam as mesmas. Ex:

Chegada a frota ao rico senhorio,
Um Portuguez mandado logo parte
A fazer sabedor o rei gentio
Da vinda sua a tão remota pa?·te.

Podem ser as rimas das dicções seguintes simplices e suas com·
postas. Ex:

E para tudo emfim buscar razões,
Mas eram muito mais as semrazôes,

Pelas differenças das dicções antepostas. Ex ~

Deixas crear as portas o inimigo
Por ires buscar outro de tão longe,
Por quem se despovoe o reino antigo,
Se enfraqueça e se va deitando ao longe.

Não se deve fazer uso do consoante, que for equivoco por acci·
dente, e feito de translação. Ex. a?'der significando queimar, e em
outro lugar significando sentir vehemente paixão.

Não se deve mudar os casos no mesmo nome,'pondo-Ihe difte
rente artigo ou preposição. Ex :

Impressas traz; e como nasceu dellas)
Co'ellas vive, e tambem morre por ellas.

As rimas se consideram de dous modos, quanto a natureza,
.e quanto a distancia.
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-As rimas, consideradas quanto a natureza, ão de tres qualida
des: inteiras, exdruxulas e agudas, como o são os versos e pelas mes
mas razões.

As rimas, consideradas quanto a distancia, on quanto a sua col
locação, se dividem em seis especies: rima proxima; mais proxima.;
muito proxima; remota; mail:> remota; remotissima.

Rima pro:x.'ima é aquella com que terminam c10tls versos sem in
terposição de outra rima, como os dous intermedios dos quartetos
nos sonetos, e os dons do fim das oitavas.

Rima mais proxima ou encadeada é a que se faz no fim do
verso prllcedente, e no meio do outro immediato; e isto tem lugar
por dons modos.

O 1~ modo é quando na quarta e quinta syllaba do verso se põe
a voz consoante da ultima palavra. Ex:

Que alegre campo, e praia cleleitosa !
Que saud.osa faz esta espeSS~t1'a

A formostl1'a angelica e se1'ena
Da tarde amena.

O 2.° modo é quando a voz do meio do verso, qne COI'

responde a final do precedenLe, vem cahiJ' na sexta e setima syl
laba do mesmo verso. Ex:

Formcsa manhã clara e deleitosa,
Que como fresca rosa na vercl~tl'a

Te mostras bella e pura.

As composições do 2~ modo costumam rematar-se com dou,
versos de igual consonancia no fim. Ex :

Bem que eu verei mudar a opinião
Pois homens são a quem o esquecimento
Depressa faz mndar o pensamento,

d Rima muito proxima é a que se repete dentro do mesmo verso,
e Sorte que toda palavra rima com a que lhe fica anteposta. Ex:
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Outros hasteas de pettas delguçando,
Trabalhando, cantando estão de amores.

Rima remota é a que se faz mettendo quatro versos de permeio
entre as vozes correspondentes.

Sampayo tu lá s6
De mim estás, não das Musas, não do santo,
Fresco, são, e brando ar, que as Graças criam,
Nessa felicc terra
Regada da corrente graciosa
De um novo 'l.'i.bre ou P6.

Rima mais remota é a que entre ella medeiam cinco versos.
Rima l'emotissima é a que entre ella se interpõem seis versos,

como em Cam. ode 2.
As demais rimas, entre as quaes não ha maiA qne um, donB,

ou tres versos, chamam-se rimas de proporcionada distancia.

DO MODO DE ACHAR CONSOANTES

São tres as fontes d'onde se podem til'ar os consoantes: alte·
ração, mudança e addição.

A 1~ fonte-alteração-se faz ou nos vocabnlos, ou na ordl:'m.
A alteração nos vocabnlos se faz acrescentando ou diminuiudo

as syl1abas.
A alteração na ordem consiste em transpor as palavras de ?lodo,

que a sua collocação não gere no conceito confusão e escurldad~.
Por exemplo em lugar de dizer; O Padre sublime e digno, que VI

bra, estava ali n'um assento, se diz do modo segninte :

Estava o Paclre ali, sublime e dino,
Que vibra os feros raios de Vulcano
N'um assento etc.

A 2~ fonte-mudança-é a substituição de uma cousa por ou'
tl'a ; e se faz ou em uma só palavra, ou em toda a pl;1rase.
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A mudança c1euma palavra se faz c1e quatro modos: de pro
pria em propria; ele propria em metaphorica; ele metapborica em
propria; de metaphorica em metaphorica.

1.0 De propria em propria. Si se quizer comparar alguma cou
saa um campo coberto de flores, se dirá:

Qual campo revestido de boninas.

2~ De propria em metaphorica. Si se quizer dizer de teus
annos logrando o commodo ou proveito, se dirá:

De teus annos logrando doce fructo.

3.· De metaphorica 'em propria. Em vez de dizer-se: A terra
oriental que o Indo ?'8ga, se dirá:

A terra oriental, que o Idaspe lava.

4~ De metaphorica em metaphorica. Em lugar de chamar ao
corpo mi~e1'l'ima prisão, se dirá prisão terrestre:

Apartada a alma da prisão terrestre.

A mudança de phrase se faz de q\1àtro modos.
, ~~ Mudando a phrase propriã em outra propria. Querendo ex

pl'lmlr, que amor comtigo em mado se muda, se dirá:

Que amor comliigo em medo se converte.

, ~.• Mudando a phrase propria em metaphorica. Querendo ex
pnmu', que vereis ir navegando, se dirá:

E vél'eis ir cortando, o salso argento.

3~ Mudando a phrase metaphorica em propria. Ex:

Que o coração no peito lhe não cabe.
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4-~ Muda.ndo a. phrasc metaphol'ica em metaphorica. Ex:

Que o eoração para eUe é vaso estreito.

A 3.' foute-addiçáo-se faz por sete modos: por interpreta
ção; por appostos; por pal.'tiçã.o; por adjuncto; por contraposição i
por comparação e por interposição,

L" Addição por interpretação, synouymia, é uma addição
de vocabulo oU sentença, que significa o mesmo que aquillo, a
que se ajunta. Ex:

Notando o estrangeiro o moela e ~'so,

Os livros de sua lei, p1'eceito, ou fé.

2." Addição por appostos, epitheto, faz-se quando um vocabu·
lo, que nãú é o proprio nome da consa a que se dá, se lhe ajunta
para o fim de indicar alguma sua propriedade.

Que affeiçoado ao gesto beUo e temo;
Divina guarda, angelica, celeste.

3." Addição por partição dá-se quando algum todo, já nomeado,
se divide em partes; e estas se ajuntam á sentença assim dividi·
da. Ex:

Esteja a companhia lusitana
Com banquetes, manjares desusados,
Com fructas, aves, carnes e pescados.

4," Addição por adjuncto dá-se quando se ajuntam alguma
cousas, para significar ou o instrumento, ou o modo, ou outro qual·
quer accidente, que acompanha a acção. Ex:

Insana phantasia.
De tentarem o mar com vela e 1·emo.

5." Addição por contraposição se faz quando se ajunta, aO que
fica dito, algum sentido contrario, Ex:
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Tem mais licença e menos 1·egimento.
Não fiquei homem não; mas mudo e quedo.

6: Addição por interposição, parenthese, faz-se todas as ve
zes em que um breve s.entido, que se aparta algum tanto da 'mate
ria, que se vae tratando, se põe no meio, ou no fim do periodo. Ex::

Eis as lanças e espadas retiniam,
Por cima dos arnezes. Bravo estrago!
Chamam, segundo as leiE que ali seguiam,
Uns Mafamede, e Ol1tros San Tiago.

METHODO DE ACHAR OS CONSOANTES SEGUNDO BORRALHO

" Para se achar consoantes a qualquer dicção, de que se quer
usar, diz eUe, com facilidade e de memoria, havemos de tomar
dessa dicção as syllabas,em que acha-se o accento predominante para
traz, e dahi recorrer ao abecedario das lettras consoantes, e aquella
vogal, onde está o accento predominante, acrescentando-lhe um
b; depois recorrer a outra, pondo-lhe um c; e dahi pelas mail:! con
soantes, que se irão multiplicando com as vogaes até tres, quatro,
e oinco syllabas; visto que poucas dicções ha de mais syllabas.
Assim logo de mem0ria se achará o consoante, que melhor vier a
proposição.

Supponhamos, v. g. que busco consoantes para aict, na qual
dicção está o accento predominante no primeiro a. Acrescen
tando-lhe atraz um b, acho por consoante baict, adjectivo que signi
fica cor baia; e não acbando mais consoantes pelo b, passo ao c,
e assim acho o consoante caia, por caiar, ou caia, verbo, por cahir
no presente imperativo; e dahi valendo-nos dos compostos e das
preposições, acharemos outros consoantes, como o verbo descaia. '
Deste modo iremos recorrendo ás mais lettras consoantes, até achar
mos a que melhor convier a consonancia. "

DAS LICENÇAS DAS RIMAS

As licenças das rimas são a alteração da composição das lettras,
q~e ~ormam os vocabulos, e se fazem ele quatro modos: por sub
stItUIção ;. por transposição; por acrescentamento; por diminuição;

17
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todavia deve-se usar escaRsamente das licenças, pórque a rima <leve
obedecer a palavra e não a palavra a rima.

A substittúção, antithese, faz-se pondo umas lettras no lugar
de outras. Ex:

Que qualquer outro bem julgo por vento.
Assim que em termo tal por mais que sento.

A transposição, metathese, faz-se em uma palavra trocando
uma lettra do seu lugar para outro. Ex :

Que excedem Rodamanto e o grão Rogeiro,
E Orlando, ainda que fora verdadeiro.

O acrescentamento faz-se augmentando na dicção uma ou mai8
lettras, e opera-se de dous modos: ou crescendo uma syllaba no vo
cabulo, ou conser\'ando-lhe a mesma quantidade ácerca das syl
labas. Ex:

Que se escureça o teu querido 01jeio,
Se muda em mais figuras que Frotheio.

A diminuição faz-se pela eubtracção de alguma lettra á palavra,
ou conservando-lhe as mesmas syllabas, ou fazendo-lhe perder al
guma. Ex:

A quelu o cego horror sempre anda annexo.
Mas eu de que me queixo?

DAS vnnUDEs E DOS ViCIOS DAS RI1úAS

As virtudes das rimas, ou as boas rimas se consideram de trea
modos: quanto a qualidade das vozes; quanto a distancia das vo°
zes; quanto a combinação de umas com outras rimas.

Quanto a qualidade das vozes, a rima deve ser bena, segundo o
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estylo e assumpto de que se trata; e para i~so devem-se observar tres
regras,

1.' As melhores rimas são as compostas das vogaes as mais
Honoras, e que da syllaba do accento por diante forem cheias
de consoantes, Ex:

Albuquerque terrivel, Castro forte,
Sublime rei, que não me atrevo a tanto.

Tem mediana gravidade as rimas compostas de vogaes e de
consoantes, parte graves e parte sublimes, Ex:

Suspiros inflammad6s, que contais,
A tristeza com que eu vivi tão ledo:

As mais inferiores rimas são as compostas da vogal e mudo,
e de l, n. si tem uma só consoante, Ex:

Onde quer que eu esteja, onde me vü'e,
Quando se envolvc o céo, o dia escurece.

2," As dicções de duas e tres syllabas são as mais bellas e sono
ras para as rimas do verso inteiro; as de tres e quatro, para o ex
druxulo; porque se perde a consonancia nas palavras sexquipe
daes,

3," Escolher rimas apropriadas, segundo a materia de qne se
t~ata ; porque apezar das vozes serem curtas, bellas e poeticas, não
sao boas para as rimas propria;. e magestosas, nem servem para a
c~n9ão, e somente quadram a epopea; e as rimas exdruxulas ter
mllladas em U1'a são naturaes, para representar cousas hOl'l'idas,
. Quanto a distancia das vozes, já se disse que as rimas são divi·

dl(~as em proximas, mais proximas, muito proximas, ou em remotas,
mais remotas, ou remotissimas e de proporcionada distancia,

As rimas em que medeiam menor quantidade de vogaes, são
suaves,

As rimas proximas são de grande deleite,
As rimas mais proximas são suavíssimas,
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As rimas muito proximas são insuaveis, molestas e abjectas, e
}JIoduzem de sua repetição um cansaço e fastidioso estrepito.

As rimas remotas se admittem, quando o assumpto for de gran
de magestade e elevação.

~-\s rimas mais remotas e as remotissimas são pouco deleítosas,
e dão mais desgosto que wazer.

As rimas de proporcionada distancia dão gr:,1Vidade e doçura" e
são as mais bellas e harmoniosas.

Quanto a combinação de umas rimas com as outras, não deve
haver semelhança de som entre dous consoantes diversos, postos um
ao pé do outro; pois quanto mais differente fôr uma rima da outra,
e maior variedade houver entre ellas, será mais grata e mais alter·,
nada a consonancia. Ex:

Não, em desvario e phantasia
Cuidar, que em alta noite e solitaria
F6ra da tenda o principe estaria
Successo e novidade extraordinaria.

A diversidade do som entre uma e outra rima não deve proce·
der só da mudança do genero e numero nos mesmos nomes, e de
tempos, modos e pessoas nos mesmos verbos. Ex:

Os Brahmanes se encheram de odio tCtnto,
Que seu veneno os morde inveja tanta,
Que particularmente ali lhe desse
Informação mais larga, pois fazia
Nisso serviço ao rei, lJorque soubesse
O que neste negocio se faria,

A rima no fim do primeiro periodo deve corresponder em sua
vidade a do principio e meio, por ex. a harmonia e gravidade dos
qnartetos de um soneto devem corresponder a dos tercetos.

Os vicios das rimas são diversos, porem os mais nota veis são os
seguintes.

Todos os consoantes que dependem das licenças, e que alteram
a forma natural dos vocabulos.

As cadencias em que terminal' grande quantidade de palavras,
isto é, os adverbios em ente, os substantivos com a desinencia em
ão, ade.

As terminações dos verbos em ava, ia, a1'a, e1'a, asse, esse,
amos, emos, imos, Cl1', er, ü', endo, indo, etc,
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Toda a rima tomada da ordinaria l1csinencia dos verboR.
As rimas violentas tiradas on de er ithetos ou de addiçõe::. vi

ciosas, de partícnlas innteis, e de idéas repetida.
Tudo o que pela força do consoa.nte se pratica, o que, omi ttido

cOI;~erVll. o mc mo pensamento e dá mais bellcza. ao \'01'50.

no VEUSO SOLTO

o verso solto é aquelle, que, isento de todas aR regras c su
geição de rimas, termina livremente naquellas palanas, que melhor
agrada ao poeta.

Pod~ o verso solto ReI' da mesma sorte, que o rimado; grande
ou pequeuo, e dividir-se igualmente em inteiro, exdruxulo e agudo,

Deve ser elegante e cheio de harmonia.
A sua elocução deve ser purissima; as expressões vivas; os COD-

ceitas nobres; sendo magestosa e maravilhosa nas palavras.
Não deve ter as licenças pocticas.
O periodo não deve ser muito extenso.
Deve ter variedade, de modo que a constrncção perfeita termi

ne ora em dous versos, ora em tres, ora em quatro,
Deve ser encadeado de modo que o fecho do periodo não caia

jamais no meio, (*) e Yá terminal' no fim do mesmo verso.
Não deve ter uniformidade, i to é, deve. er ora grave, ora ga

lante, ora vagaroso, ora accelerado, aeommodado á cou as e aos
conceitos que exprimem.

A poesia solta pode ser de versos, on todos hendeeasyllabos,
ou todos pequeuos, de heudecasyllabos e de pequenos.

Podem os versos ser, ou todos inteiros, ou todos exdruxulos,
ou todos agudos, ou misturados de todos.

Os melhores poetas tem recommendado os versos soltos para
a. tragedias e comedias, e para as traducçães dos poetas estrangei
ros, materias pertencentes ás artes, eglogas, hymnos, silvas, idyllios,
panegyricofl, etc.

n

VERSIFICAÇÃO EM PARTICULAR

no SONETO

A palavra soneto é derivada e diminutiva cio italiano SOlino,

qUe significa pequeno som ou canto.- (*) Em contrario aos grandes poetas, e até as vezes á beUeza e ii imi
taÇão,

(Do collecoiunad01-)
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o soneto é uma composição formada de quatoze v.ersos, todos
hendecasyllabos ou tódos setenarios.

O soneto deve constar de um primeiro pensamento natural,
hello, novo e nobre. Este pensamento ou a materia do soneto
deve ser distribuida de maneira que o propor seja no primeiro qual"
teto, o provar no segundo, o confirmar no primeiro terceto, e o con·
cluir no segunito.

A perfeição, graça e harmonia do soneto consiste em que cada
parte do soneto deve comprehender alguma parte perfeita do peno
samento ; porque é um grande defeito, que o pensamento do pri·
meiro quarteto termine nos venos dos tercetos.

Os qnartetos rimam de tres modos:
O primeiro modo, chamado rima fechada, dá-se quando o pri.

meiro verso rima com o quarto, quinto e oitavo. Ex:

Primeiro hendecasyl1abo. . . . . . . . . . . . . . . . . . A
Segundo " . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Terceiro " . . . . . . . . . . . . . . • . . B
Quarto " ,..... A
Quinto " . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
Sexto " . . .. B
Setimo " . .. .. .. B
Oitavo " A

O segundo modo, chamado rima alternada, tem lugar por duas
maneiras:

A primeira maneira dá-se quando faz o primeiro verso a canso
nancia com o terceiro, quinto, setimo; e o sogundo verso com o
quarto, sexto e oitavo. Ex:

Primeiro hendecasyl1abo .......•....•••...
Segundo " .
Terceiro "
Quarto "
Quinto "
Sexto "
Setimo "
Oitavo "

A
B
A
B
A
B
A
B

A segunda maneira da rima alternada pouco difI'ere da da pri
meira, e é pouco usada. Dá-se quando o primeiro verso faz canso
nancia com o terceiro, sexto e oitavo; e o segundo verso com o
quarto quinto e setimo. Ex:

Primeiro hendecasyl1abo. . . . . . . . . . . . . . . . . . A
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Segundo hendecasyllabo. .... . .. B
Terceiro " A
Quarto " B. . . . ..
Quinto " B·. . .
Sexto " A.....
Setimo " B... · . . . . . . .
Oitavo " A. . · . . .

o terceiro modo de rimar os consoantes nos quartetos, chama
do mixto, dá-se quando o primeiro verso faz consonancia com o
terceiro, sexto e setimo; e o segundo verso com o quarto, quin
to e oitavo. Ex:

Primeiro hendecasyllabo o • • • • • • • • • • •• A
Segundo " o • • • • • • • • • • • • •• B
Terceiro " .. o • • • • • • • • • • • • • • • A
Quarto " B
Quinto " .. B
Sexto " .. o o •• o' •••••• o •• A
Setimo " .... o ••••• o •• " o o o A
Oitavo " . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

Os tercetos o'u tem c1uas rimas, que se chamam rima encadea
da, ou tem tres, que se chamam rima terceada.

A rima encadeada dá-se de varias modos:
. O 1.0 fazendo que o primeiro verso dos seis corresponda ao ter

ceiro e quinto; e o segundo verso ao quarto e sexto: este é o mais
suave e seguido. Ex:

Primeiro hendecasyllubo .
Segundo " .
Terceiro " .
Quarto " .
Quinto " o' ••• o. o ••• , ••••••

Sexto "

A
B
A
B
A
B

. O 2~ fazendo que o primeiro verso dos seis corresponda ao ter
ceiro, quarto e sexto; e o segundo verso ao quinto. Ex :

Primeiro hendecasyllabo. . . . . . . . . . . . . . . . .. A
Segundo " . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Terceiro 'o . . . . . . . . . . . . . . . . .. A
Quarto " o' o. •• •• A
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Quinto henclecasyllabo.................. B
Sexto " o..... A

o 3~ modo fazendo qne o primeiro verso dos seis corresponda
ao quinto e sexto; e o segundo verso ao terceiro e quarto. Ex:

Primeiro hendecasyllabo. . . . . . . . . . . . . . . . .. A
Seguudo " . . . . . . . . . . . . . . . . .. B
Terceiro " . . . . . . . . . . . . . . . . .. B
Quarto " .. .. .. . . . . . . . . . ... B
Quinto " o ••• o. A
Sexto " , . . . . .. .. .. A

o 4. 0 modo fazendo que o primeiro verso dos seis cOlTespon
da ao quarto; e os outros sejam entre si consoantes. Ex:

Primeiro bendecasyllabo : .. A
Segu~do " . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
TerceIro " . . . . . . . . . . . . . . . . .. B
Quarto " o. • ••• • • .• A
Quinto " . . . . . . . . . . . . . .. . .. B
Sexto " .... . . . . .. . . .... .. B

o 5~ modo consiste em que o primeil'Q verso dos seis corres
ponda ao quarto c quinto; e o segundo ver~o ao terceiro e sex
to. Ex:

Primeiro bendecasyllabo .
Segundo " , ..
Terceiro "
Quarto "
Quinto "
Sexto "

A
B
B
A
A
B

A rima terceada é travada do mesmo modo, que a rilUa enoa
deada.

O l~ modo é que o primeiro verso dos seis corresponda 3D

quarto, o segundo ao quinto, o terceiro ao sexto. Ex:

Primeiro bendecasyllabo .
egundo " .

Terceiro "

A
B
C



Quarto
Quinto
Sexto

"
"
"

- 141-

A
B
C

o 2.· modo é que o primeiro verso Jos seis corresponda ao
quinto, o segundo ao quarto, o terceiro ao se:.:to. Ex:

Primeiro hendecasyllabo. . . . . . . . . . .. . . . . . . A
Segundo " . . . . . . . . . . . . . . . . .. B
Terceiro " . . . . . . . . . . . . . . . . .. C
Quarto " '" B
Quinto " . A
Sexto " C

o 3~ modo é que o primeiro verso dos seis corresponda ao sex
to, ° segundo ao quarto, o terceiro ao quinto. Ex:

Primeiro hendecasyllabo. . . . . . . . . . . . . . . . .. A
Segundo " . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Terceiro " . . . . . . . . . . . . . . . . . . C
Quarto .( B
Quinto " .. .. . . . . . . . . . . C
Sexto " A

o 4~ modo é que o primeiro verso dos seis corresponda ao
sexto, o segundo ao quinto, o terceiro ao quarto. Ex:

Primeiro hendecasyllabo , A
Segundo " . . . . . . . . . . . . . . . . .. B
Terceiro " . . . . . . . . . . . . . . . . .. C
Quarto " . . . . . . .. .. .. .. .. .. C
Quinto " .. .. .. .. B
Sexto " .. . .. . . .. . . . . .. A

A perfeição do soneto consiste em se usar de uma acommoda
da exactidão de estylo; de paianas breves, de uma até cinco syUa
bas, que devem ser rarissimas; de vocabulos breves misturados com
outros mais breves ; de vozes beilas, polidas e poeticas; de rimas
proporcionadas ao assumpto, isto é, graves, especialmente nos ter
~tos, si a materia for sublime; medianas em gravidade e doçura,
810 objecto for medioCl'e; e humildes, si o objecto for da mesma na
tureza.

18
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Devem-se evitar o' versos acrostiços(capovel'si em itr.liano) que
f<ão os qne significam alguma cousa pelas proprias iniciaes; todas
as fignras e licenças poetieas, a excepção da syncope, ou palavras
barbaras e immaveis; os vncabulos extravagantes; as vozes trunca
ela ; as metaphoras ridiculas e baixas; as rimas violentas, ainda lJue
as difficultosas são de grande apreço, assim como as ordinarias e fa·
(Jeis de se acharem são de pouco merito.

Devem evitar-se tambem os toantes ou assoantes, e os consoan·
tes semelhantes em consonancia.

Ha sonetos de resposta, com cola, dobrados, continuas, enca·
<lcados. repetidos, retrogrados, agudos, exdruxulos, mixtos, de echo
ou reflexo.

O soneto de resposta é o em que se responde a outro.
Usar-se·ha nelle das mesmas cadencias, ou consoantes da pro·

posta, e da mesma distribuição das rimas; porém com novas expres·
.'ões, novas idéas e novos ornatos.

:N ão se usará de palavra alguilla da proposta, 136 si for voz
.cquivoca e tomada em outra significação; e nunca da mesma inven·
ção, formnlas ou figl1l'as da proposta.

O soneto com cola, com retornello, estribilho ou estrambote, é
aquelle a que, além dos quatorze versos, se ajunta um ou mais terce
tos ao arbi.tl'io do poeta; o que 136 convém aos objectos joco-serios,
e 'e faz de dons modos:

1.0 Sendo o primeiro verso de cada terceto setenario, e os dons
ultimas hendecasyllabos.

2~ Fazendo o primeiro verso de cada terceto consonancia com
o que immediatamente lhe precede, e os dous ultimas entre si com
rimas differentes. Ex:

Primeiro hendecasyllabo .
Segundo " .
Terceiro " .
Quarto " " .
Quinto " . . . . . . .. . .
Sexto " .
Setimo " .
Oitavo "
Primeiro "
:::legtrndo"
Terceiro "
Quarto "
Quinto "
•'exto "
Primeiro "
Segundo "
Terceiro ,.

A
B
B
A
A
B
B
A
C
D
C
D
C
D
D
E
E

O soneto dobrado é o que em cada quarteto tem nm verso se
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tCI1!lrio, depois elos primeiros hel1decasyll:1bos; c em caLla terceto
tambem tem um verso setenario, depois dos primeiros ou segundos
hendecatlyllabos.

A correspol1elencia elas rimas elos setel1arios 110S quartetos faz-5e
sempre com o yerso antecedente. Ex:

A
A
13
B
A
A
A
B
13
A
C
C
D
C
D
D
C
D

"
"

Primeiro henc1ecasylJabo .
Setel1ario .

hendecasyllabo .
"

Segundo
Terceiro
Quarto
Quinto

Setenario .
Sexto heuelecasyllabo . . . . . . . . . . . . . .. ..
Setimo " .
Oitavo " .
Primeiro " .

Setenario .
Segunelo henelecasyllabo .
Terceiro " .
Quarto " .

Seteuario " " .
Quinto hendecasyl1abo .
Sexto " .

O soneto continuo é o em que as duas rimas dos quartetos se
c?ntinuam nos tercetos, e recebe as mesmas travações de consonan
Cla, como o soneto simples.

O soneto encaele:tclo é o em que a ultima dicção do prinwiro
verso faz consonancia com .t primeira do verso seguinte, e assim até
o fim elos quartetos; o que ignalmente se pratica nos tercetos. A
travação é a mesma do soneto simples. Ex:

c ..
cl
c

Primeiro hellclecasyllabo
Segundo " . a
Terceiro " b
Quarto " b
Quinto " a
Sexto " n.
Setimo " b
Oitavo " b
Primeiro "
Segundo "
Terceiro "
Quarto "

.A
13
13
A
A
13
13
A
C
D
C
D



Quinto
Sexto
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hendecasyllabo d
" c

o
D

o soneto com repetição é o em que igualmente se repete a uI·
tima dicção de cada verso no principio do seguinte, e faz seno
tido perfeito com as palavras do verso antecedente e com as do se
guinte.

à soneto retrogrado é o em que cada verso de per si lido, ou
para diante, ou para traz, ou de cima para baixo, ou debaixo para
cima, tem um sentido perfeito: isto ou pelo principio, ou pelo meio
ou pelo fim.

EsLe divide-se em dous pequenos versos, o primeiro quinario,
o segundo senario ; e pode ser acrostico. Ex:

Primeiro quinaria a. . . Senario. · . A
Segundo " b .. " B· . · .
Terceiro " b .... " B. . . . ·.
Quarto " a .. " A·. . .. . . · .
Quinto " a. " A· . · .
Sexto " b .... " B· . ...
Setimo " b .. " B. . · . · .
Oitava " a .... " A· . ..... ..
Primeiro I. d ... l. O· . · .
Segundo " c .... " D. . . ..
Terceiro " c .. " O. . · . . .
Quarto " d. " D... · . · . · .
Quinto " c. " O. . · . . . . .
Sexto " d .. " D. . . . · . . . . ..

O soneto agudo, ou mudo Italiano, é o qne tem os consoantes
todos agudos.

O soneto exdruxuJo é o que tem todos os consoantes exdru·
xulos.

O soneto mixto é o composto de consoantes exdruxulos e in
teu·os.

O soneto de echo ou reflexo é o em que as ultimas syllabas da
dicção antecedente formam a ultima dicção e consoante de cada ver·
se; o que ha de fazer-se no meio, ou no principio do verso antece
dente, e variar-se como convier ao poeta. Não se poderá, porém,
fazer os echos de palavras inteiras e agudas, e sim de palavras de
tres até cinco syllabas.

DA CANÇÃO

A palavra canção, derivada ·dn. latina cantio, que significa
obra metrica, que se canta, é uma quantidade de estancias, forroa-



das sobre um thema, e que guardam uma ordem de rimas, de ver.,;os
e de pontuações em tudo semelhante a primeira. Quero dizer, si e ta
tiver cinco pontuações e treze versos, dos quaes o primeiro seja pe
queno, e faça consonancia com o qnarto, todas as outras, e 'tancia
conservarão a mesma ordem e correspondencia, e somente no fim se
fará menor quantidade de versos, chamado remate, que conclna
todo o sentido.

Os versos da canção podem ser hrmdecasyllabos e setenarios,
inteiros e agn.c1os, ,ê destes misturados.

Nas canções heroicas de pensamentos grave, as estancias hão
de constar inteiramente de hendecasyllabcs e um só setenario;

quando se procurar gravidade, haverá mais hendecasyllabos que
setellarios; si se procurar uoçlll'a e deleite, será o contrario, i to "
mais setenarios que hendecasyl1abos; de modo que si cada estancia
tiver treze versos, de"erá ter somente quatro hendecasyllabos.

Si a materia da canção for suave, mediana ou h umilde, deverá
a canção começar por setenario; e por hendecasyllabo, si o as
sumpto for grave ou sublime. Terminará cada estancia sempre por
henc1ecasyllabos; porque o verso pequeno na clausura da estancia a
debilita, e torna-a cansada.

. As rimas da canção devem ser escolhidas e sonoras, si a ma
tena for de deleite e suavidade, para maior gravidade; e não de
verá entre dous versos ter outros muitos, que correspondam um a
outro em consonancia.

Si o assumpto for grave, se empregará a rima remota para
maior magestade, não de fazendo em uma estaucia quatro versos
consoantes como no soneto; mas se usará da rima proxima em dous
versos, para maior deleite.

A cadencia de que se usar na canção, se repetirá para não mos
trar falta de in venção e pobreza de engenho. A canção não pode
ter menos de duas estancias, nem mais de quinze. Qnando cada
estancia tiver grande numero de verso, será então menor o numero
da estancias; mas si càda estancia constar de nove a doze versos,
a canção não terá menos de sete estancias, excepto o remate.

Estancia ou ramo é o ajuntamento de muitas parelhas de \'er
sos, ou de tercetos, ou de quartetos encadeados por cadencias eme
lha~tes. Chama-se estancia, ou porque toda a arte para o cantor
esta na primeira, ou porque dá-se no fim de cada uma d'ellas ; o que
e conhe~e por findar o sentido, e porque o primelro verso se es·

creve maIS para dentro, ou para fora dos outros versos.
A estancia, ou o sentido de uma sentença, não deve pa.sar a

outra; deve terminár de tres em tl'ElS, ou de quatro em quatro ver
sos.; e as outras estancias seguirão o mesmo plano, Isto dará
mUlta perfeição e belleza á canção.

O numero de versos'de cada estancia não será lIienor ele nove,
~ não exced.e~'á de vinte e dous. A dispo.sição da primeira estancia
.ca ao arb1'ltlO do poeta, e as outras segUIrão exactamente a mesma
semelhança na qualidade, numero de VeI'EOS, e ordem de consoantes.
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Cada estancia se divide, tanto no sentido como nos versos, cm
dnas partes: em um ou dous pés, e cauda.

Os pés das estancias se compõem de dous, ou dc tres, ou de
quatro ver os, em cuja distribuição nenhum dos ultimo!" versos de
cada pé deve rimar com o outro, e Him atarem-se, intervindo rima,
que faça consonancia com os versos de outro pé ; e os pés se devem
ligar com a cauda por meio de consonancia.

Na cauda, ultima parte da estancia, as parelhas de versos, ou
de tercetos, ou de qualquer outra combinação, devem-se ligar entre
Ri por meio das mcsmas rimas, para. haver toda a doçllra e belleza
na canção. Melhor é terminar a clausura da estancia por dous con·
soantes juntos, como na oitava, pala haver uma grave c deleito a
pausa; e esta marcha só se pode alterar nas canções tristes. Na es·
tancia deve-se deixar um ou dous versos desacom panhados, chamado
chave, cujo consoante se repete depois nas estancias seguintes, por
exemplo oô da primeira estancia se repetem na segunda, os desta na

_terceira, e assim até o fim, de sorte que o primeiro verso da cauda
d.eve fazer consonancia com o ultimo do derradeiro pé. A clausura
co'tuma ser de dous, tres, quatro e rarissimas vezes de cinco ver
sos.

O rematc, fecho da canção, que não senelo de absoluta necessi
dade, é a ultima parte, que conclue inteiramente o entido, deve ser
menor que a metade de uma estancia, por ser uma estancia seUl os
pés. A disposição das rimas deve ter a mesma qualidade e qnan·
tidade de versos da cauda de cada estancia da canção, e a mesma
ordem de rimas empregadas na canda, ainda que ha alguma inccr
teza. no numero de versos, que compõem o remate da canção, e na
combinação das rimas. O primeiro verso elo rcmate pode ser ou
não acompanhado de rima.

As especies de canção prínci paes são a pindarica, a anacreon
tica, a ballaela, e a odc.

DA CANÇÃO PINDARICA

Esta canção é a que trata ele objectos Sllbli mes, c por is~o
aelmitte toda a especie de versos, hendecasyllabos, senarios, setena
rio, octonarios, etc, e estes inteiros, agudos ou exdruxulos, e ou to
dos da mesma qualidade, ou mistmados. Elia se compõe de trcs
partes, a que dão o nome de estrophe, antistrophe, e epodo. ,

. A estrophe, ou balada, é a primeira parte do canto, que o coro
bailando em gyro começa a cantar, indo da parte direita para a e
querda; o que se chama conversão ou volta.

A qualidade e a quantidade de versos, e a pontuação na estro
phe fica ao arbítrio do poeta' mas costumam cllas não passar de
tre7.e ou quatorze versos, sendo estes grandes, e chegar até c1ezesetc,

endo pequenos.
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A autistrophe, ou contra-balada, on retorno, é a segunda parte
do canto, em tudo semelllante a primeira, c que o côro repetia indo
da parte esquerda para a .direita.

A disposição das rimas na estrophe e antistrophe é de tres mo
dos.

O primeiro é correspondendo as cadencias em cada um dos
versoS da estrophe aos outros da antistrophe; v. g. os primeiros
ver"os destas duas partes deverão fazer cousonancia, e assim até o
fim, isto somente em cada uma estrophe e autistrophe separada
mente.

O segundo é fazendo a dita correspondencia de rimas, não entre
todos os versos da estrophe e antistrophe; mas sómente entre al
guns versos, e deixando OR demais soltos.

O terceiro é conservando entre estas duas partes a semelhança
do periodo, a quantidade e qualidade dos versos, a pontuação e a
mesllla ordem de consoantes.

O epodo, ou estancia, que significa sobre canto, a que os Gre
gos chamam itasimo, e expressa estavel ou grave, é a terceira parte
do canto, que se fazia defronte do altar, e que era em tudo disse
melhante e diversa das outras partes.

. O epodo pode ser de versos inteiros, ou menor, ou igual aos da
estrophe, e de igual quantidade dos da estropbe.

A disposição das rimas no epodo fica ao arbitrio do poeta,
comtanto que el1e não fique semelllante a estrophe e a antistrophe.
Os epodos devem ter entre si conformidade, e serem todos iguaes
ao primeiro.

O Ilumero das estrophes e epodos, o que os Gregos chamam pe
riodos, é indeterminado; porem devem estas partes ter uma reci
proca travação de consonancia.

DA. CANÇÃO ANA.CREONTICA

Canção anacreontica é a que trata de amores ou de outros
assumptolil deleitaveis, por meio do estylo f:tcil e corrente, e com
poucos e pequenos versos, e de muitos quebrados. •

A divisão do sentido, e a distribuição das rimas, numero dalil
pontuações, e a combinação dos versos, ou de parelhas, ou de terce
tos, ~a primeira estancia. fica ao arbitrio do poeta; porem todas as
demaIS estancias devem ser em imitação iguaes a primeira.

Esta canção não tem divisão de estrophes, antistrophes e epo
dos, Como a pindarica.

DA BALADA

Balada, que se deriva do verbo italiano batlare, bailar, porque
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se costuma cantar bail::tndo, é uma caução, que se fOlima de ver os,
ou todos i:..endecasyllabos, on todos setenarios, on de ambos. Divi·
de- e em duas partes, isto é, um epodo ou repreza que constitue a
cabeça, e uma ou mais estropbes, que constituem o corpo.

O epodo pode constar de dous, tres, q'1atro, ou de mais versos.
Si constar de dous, podem estes rimar entre si no fim, on o

primeiro com o segundo no meio; si de tres, um d'eUes deve ser
solto, e os mais rimados; si de quatro, podem se variar as rimas,
conservando-se sempre a consonancia ; si de cinco, seis, ou de mais
combinações de rimas fica ao arbitrio do poeta.

Cada uma estrophe se divide em duas partes. A. primeira,
chamada rnudançn, que deve ser duas, e cada uma d'ellas é op me
nor, ou igual no numero de versos a segunda, que se chama volta,
e deve ser sempre igual em tudo ao epodo. üada estropbe deve
ter ao menos tres pontuações, sendo a primeira depois da primeira,
a segunda depois da segunda, e a t.erceira no fim da volta; porem
si esta for de duas parelhas de versos, deve ter outra pontuação,
que termine o sentido.

As mudanças se formam, ou de parelhas de versos, ou 'de ter
ceto. , ou de ql1artetos.

Si de parelhq.s, o primeiro verso deve fazer consonancia com o
primeiro da segunda mudança. Si de tercetos, se procede de dons
modos: ou o primeiro verso da primeira muilança fazendo conso
nancia com o segtmdo da segunda mudança; o segundo com o pri
meiro; e o terceiro com o terceiro: ou fazendo igual consonancia o
primeiro verso da primeira mudança com o primeiro da segunda;
o segundo com o segundo; e o terceiro com o terceiro. Si de qnar
tetas, tambem se procede de dous modos: ou fazendo o primeiro
verso da primeira mudança consonancia com o primeiro da se
gunda; o segundo com o segundo; o terceiro com o terceiro; e
o quarto com o quarto; ou fazendo o primeiro e quarto verso
da primeira mudança cODsonancia com o segundo e terceiro da se
gunda mudança; e o segundo e quarto da primeira com o primeiro
e quarto da segunda.

Na volta o ultimo verso deve fazer consonancia com o ultimo
do epodo, P o primeiro verso da volta rimará com o ultimo da mu
dança precedente; entre a mudança e a volta não deve ha.ver ter
minação semelhante. O primeiro epodo, e a primeira volta hade
regularto dos os dcmais epodos, e voltas.

DA ODE

Ode ou ada deriva-se do grego, e significa o mesmo, que cançíi?
composta de versos henc1ecasyUabos e setenarioB. A ale 6e dI
vide em estancias ou estrophes, que não passarão de oito versos
cada uma; as de dons ou tres verBOS dão pouco deleite.

Às odes de oito versos por estancia devem ter até nove eS-
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tancias; a8 de sete, seis e cinco terão doze; e as de quatro e
tl'es finalmente terão maior numero dellas.

A primeira estancia, cuja disposição de rimas é arbitraria, ser
virá de modelo a todas as outras.

A disposição dos versos na ode de cinco versos, que se chama
Iyra, porqne se pode contar, é que o primeiro, terceiro e quarto ver
sos devem ser setenarios; o segundo e quinto hendecasyllabos.

Na de seis versos dá-se de dous modos. O primeiro modo é
•• t.. • •

que o pl'lmell'o, terceIro e qUlDtO versos sejam setenanos ; e o se-
gundo, quarto e sexto hendecasyllabos. O segundo modo é que o
primeiro e terceiro sejam setenarios; e o segundo, quartQ, quinto e
sexto hendecasyllabos.

Ná de sete versos tem lugar por cinco modos. O primeiro
modo é que o primeiro, terceiro e setimo sejam hendecasyllabos;
e o segundo, quarto, quinto e sexto setenarios. O segundo modo é
que o segundu, quarto, quinto e setimo sejam hendecasyllabos ; e
o primeiro, terceiro e sexto setenarios. O terceiro modo é que
o primeiro, quarto, quinto e setimo versos sejam hendecasyllabos;
e o segundo, terceiro e sexto setenal'ios. O quarto modo é que o
terceiro, quarto, quinto e setinlO sejam hendecasyllabos; e o pri
meiro, segundo e sexto setenarios. O quinto modo é que o se
gundo e setimo versos sejam setenarios; e os demais hendeca
ylIabos.

4~S principaes especies de odes são a epodaica, e a sapbica.
A ode epodaica é a que, a semelhança dos epodos de Roracio,

se forma de dous versos, um hendccasyllabo, e outro setenario; e
pode ser de versos soltos ou rimados.

A ode saphica é a que, a imitação dos Gregos e Latinas, se com
põe de quatro versos por estrophes, sendo os tl'es primeiros hende
casylIabos, e o quarto quinario, e podendo ser soltos ou rimados.
Quando rimados, fazem consonancia os dous primeiros ou os dous
ultimos, e além d'isto a voz, em que terminar a quarta ou quinta
sylIaba do terceiro verso, fará consonancia com os dous primeil'os
versos.

DA SEXTINA

Sextina é a canção, que trata das palxoes tristes e amorosas,
c?mposta de e&tancias de seis versos, todos hendeea&yllabos. E'
sImples, quando consta somente de seis estancias e o remate, ou
epodo, que deve ser de tres versos; e dobrada, quando chega a doze
estancias e o remate.

.A disposição do sentido não deve passar de uma a outlia es
tancla; terminará de dous em dous ou de tres em tres versos, para
fazer duas ou tres pausas em cada estancia.

~ distribuição das rimas deve ser tal, que as palavras em que
termInarem os seis versos da primeira estancia, que serão soltos,
devem precisamente ser repetIdas em todas as outras estancias,

19
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cOlllprindo que Rejam taes palavras somente de tres sy\labas, que
signifiquem substancias, e não sejam verbos; e por isso esta canção
é dificil, pouco usada pelos modernos, e muito pelos antigos.

A segunda estancia rimará com a primeira do modo seguinte:
O primeiro verso da segunda estancia rimará com o ultimo da pri.
meÍl'a; o segundo com o primeiro da segunda; o terceiro com o
qlúnto ela segunda; o quarto com segundo da segunda; o quinto
com o quarto da segunda; e o sexto com terceiro da segunda.

Do mesmo modo a terceira estancia rimará com a segunda, e
assim por diante até a ultima. O primeiro verso do epodo, ou re·
mate, rimará com o ultimo da ultima estancia; e no epodo se repe·
tirão todas as seis palavras,em que terminaram as ultimas estancias,
collocando tres palavras no fim dos tres versos, e as outras tres pelo
principio ou meio dos outros versos.

DA COPLA

CopIa, que vem do termo latino copula, é o ajuntamento de
quartetos, quintilhas, oitavas e decimas de versos hen.decasyllabos
ou setenarios, consoantes ou assoantes.

A perfeição da copla consiste em que o sentido termine em
cada quarteto.

A ordem das rimas é a mesma das redondilhas.

DOS TERCETOS

Tercetos ou tercia rima, que os Provençaes chamam sel'vente·
sios, é o ajuntamento de tl:e" versos hendecasy\labos inneiros, pelos
quaes se podem nratar materias de todo genero. Pelos terceto.B se
compõem eglogas, satyras, cartas,elegias, dialogas, narrações, vidas
e acções de homens, poemas heroicos, assumptos dilatados e mages,
tosas.. ,

O numero dos tercetos não será menor de dez, e não excedera
de cincoenta em cada capitulo ou canto. O primeiro verso de cada
terceto rimará com o terceiro, e o segundo com o primeilio do se
guinte terceto; e-assim se travarão aI:! rimas até o fim, que será um
qual'teto, cujos versos rimarão o primeiro com o. terceiro, e o segun'
do com o quarto ; porem o sentido findará no terceiro v:erso.

Não se repetirão as mesmas rimas, por não mostrar pobreza de
engenho.

O sentido ficará perfeito em cada ter<leto sem passar ao outro.

DOS QU.AlRTiE'FOS

Quartetos ou qllarta rima é um ajuntamento de quatro ~eJ"
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sos hendecasyllabos inteiros, pelos quaes se tratam mat.erias did:lc-
ci9L •

O sentido findará em cada quarteto, cujo numero será menor
que o dos tercetos.

A travação das rimas se faz de dous modos: ou rimando o'
primeiro verso com o quarto, e o segundo com o terceiro; ou estabe
lecendo igual consonancia entre o primeiro e o terceiro, e entre' o se
gundo e o quarto.

DA REDONDILHA

Redondilha é uma especie de quartetos, que se divide em maior
e menor.

A redondilha maior pode ser de versos octonarios e de ben
decasyllabos: é a que consta de versos octanarios e setenarios,
travados dos mesmos dous modos, como nos quartetos, sendo um ou
dous quebrados, que serão de quatro ou de cinco syllabas, e se
coIlocarão onde convier. '

A redondilba maior bendeca!3yllab:1 é a que consta de quatro
versos, sendo os dous primeiros octanarios, o terceiro setenario e o
quarto heudecasyllabo.

A redondilha menor é um quarteto de versos senarios, trava
dos como nos quartetos, ou o prImeiro e terceiro versos sendo soltos,
e o segundo e quarto rimando entre si,

A redonc1ilba menOl' bendecasyllaba é a que consta de tres
versos senarios com o quarto bendecasyllabo, travados com as sobre
ditas consonancias.

Em todas as rec10ncliUIas o primeiro quarteto servirá de modelo
a todos os outros em tudo.

DA ENDECRA

Endecha é um quarteto formado de versos setenarios. Oha
ma-se a im por ter menos uma syllaba, que a rec1ondüha.

p~vide-se em endecha grande e pequena, e cada umas dellas se
8ubcli\TJc1e em endecba de redondilha, de romance e hendecasyl
laba,

~ enc1eeha grande de ~'e(londilba imita a rec10ndilha na conso
na~Cla e na ordem de rimas; o que se faz de tres modos: ou o pri
meno ,:erso concorda com o quarto, e o segnndo com o terceiro;
ou o pnmeiro com o terceiro, e o segundo com o quarto; ou o segun·
do e quarto igualam, ficando soltos o primeiro e o'terceiro.

A endecha grande de romance se faz com o terceiro e quarto
verso~ toantes, concordes na assonancia, e o jJl'imeiro e terceu'o ver
sos dIssonantes.

A enc1echa granile henclecasyllaba se faz com o primeiros ver·
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sos setenarios) travados de consoantes ou assoantes, comú as l'e
dondilbas, e o qU:l1'to hendecasyllabo.

A endecha grande pode ter um verso quebrado quinario, o
que se chama seguidilhas. Si for de consoantes, se travarão como a
endecha grande de redondilhas; si de assoantes, se travarão como
a endexa grande de romance.

A endecha pequena de redondilha é um quarteto formado de
versos senarios: esta é igual em tudo a redondilha menor.

A endecha pequena de romance é a que tem toantes no segun·
do e quarto versos, e o primeiro e terceiro sem consonancia.

A endecha pequena hendecasyllaba ê igual em tudo a endecha
grande deste nome.

])~ QUINTILHA.

Quintillla é llma copIa de cinco versos, ou setenarios, a qne se
chama redondilha maior, ou senarios, a que se chama redondilha
menor, ou bendecasyllabos, ou quebrados.

Travam-se os versos, ou o primeiro com o terceiro e quinto, e
o segundo com o quarto; ou o primeiro com o quarto, e o segnudo
com o terceiro e quinto, o que é mais seguido; ou como convier ao
poeta.

DA SEXTA RUlA

Sexta rima é a composição de seis versos hendecasyllaboB, tra·
vados o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, e o quino
to com o sexto.

Tambem pertencem a sexta rima as copIas de versos setena
rios, ou de redondilha maior; ao que se cbama sextilba. A trava
ção ele seu!" versos é arbitraria.

DA OITAVA RUfA

A oitava rima é uma composição de estancias de oito ver~og

hendecasyllabos, travados em consonancia o primeiro com o terceirO
e quinto, o segundo com o quarto e sexto, e os dous ultimos iguaes.

E' propria para a poesia epica.
A divisão do sentido deve dar-se àe dous em dous versoS,

tendo ella mui ta clareza, deleite, suavidade e harmonia; porque
a interrupção do sentido no meio ou no principio do verso tor~a 3
oitava pouco deleitavel. E quando a sentença não poder term1D~l'

deste modo, terá lugar de quatro em quatro; porque uma estanc~a

com uma só clausura se torna cansada e fastidiosa. Cada estanCl3
deve ter o conceito perfeitamente acabado.

O numero das estancias é indeterminado; porém não deve SCl'
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tão graude que fatigue o leitor, nem tão pequeno qne o leitor lIão
fique satisfeito.

DA DECIJ,U

A decima é uma composição de dez versos octonarios, travados
o primeiro com o quarto e quinto, o segundo com o terceiro, c
em rima diversa o sexto com o setimo e decimo, e o oitavo com
o nono.

O sentido deve ficar perfeito, on de dous em dous versos, Oll

nos qnatro primeiros, e defites deduzir-s'3 o sentido do restante
da decima, sem passar este sentido de uma a outra decima.

A decima nada mais é que duas quintilhas, ligadas em conso
naneia.

DO J,UDRIGAL

Marlrigal, derivado do grego 1nandJra, que significa curral
de gado, é uma canção, que trata dos amores dos pastores princi
palmente, e de outros assumptos graves. Compõe-se de seis ver o"',
ou heudecasyllabos, ou setenarios, ou misturado destes.

Os mac1rigaes não terão menos de seis verses, nem mais de
onze, para imitarem ao epigramma, cuja virtnde é a brevidade. Os
mac1rigaes con tam ou de dous tercetos e um quarteto no fim, on
de dous tercetos e uma parelha de versos, ou de tres parelhas de
versos e um terceto.

As primeiras combinações chamam-se estancias ou ramos, c :t
ultima remate.

Haverá sempre tl:es divisões de sentido, que terminará em cada
estaneia, cujo primeiro verso se escreve! á mais para fora dos
outros.

A travação de consoantes é arbitraria; porém 110 remate
se fará de dous em dons versos.

DA SfLVA

Silva é um pequeno poema, formado pelos Italianos de versos
hendecasyllabos, e pelos Hespan40es de setenarios. Trata de to·
dos os assumptos. .

A divisão do sentido, a distribuição das rimas e o numero dos
ver,sos,é irregular; porem uns põem solto o primeiro verso, e os de
lDaIS !'lmados de doml em dous; outros l'imam os versos de dous em
dous.
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DO ROllfANCE

Romance é uma composlçao de qual·tetos ou copias, em que
!le tratam assumptos diversos.

Divide-se em heroico e Iyrico: o primeiro consta de versos bell'
decasyllabos; o segundo de octonarios, ou senarios, ou de redou
dilha menor.

Romance hendecasyllabo dá-se quando os dous primeiros versos
de cada quarteto são octonario', o terceiro setenario e o quarto de
onze yl1abas, sendo o primeiro e terceiro versos dissonantes, e
só havendo assonancia entre o segundo e quarto.

O romance s6 deve ter um ou dous consoautes em cada quar
teto, e a mesma palavra, que se tiver empregado, só se nsará della
até dons versClS.

O toante pelo qual principiar o primeiro quarteto, deve ser re
'petido cm todos os demais qnartetos ; porem com mudança de Jelr
tras. Cada quarteto deve fazer um sentido perfeito.

DO VILHANCICO

Vilbancico ou vilbancete 6 uma canção, antiqUlsslDH)' entre os
Hespanhoes, composta de versos octonarios, senarios, ou misturados
com quebrados de cinco syllabas :

Divide-se em cabeça, pés e retornello ou e'ltribilho.
A caheça ou lettr3. é uma copIa de cIous, tres ou quatro ver·

sos inteiros, ou de quebrados. Si a caheça se formal' de dous ver ?s
-inteiros, estes concordarão entre si ; si de tres, os dous ultimas 1'1

marào; si de quatro, ou corresponderá o primeiro ao quarto, e os
dous medias entre si, ou corresponderá o primeiro ao terceiro e°
segundo ao quarto.

Quando a cabeça se compozer de versos inteiros e de qll~

brad~s,si de tres, o media será quebrado, concordando com o tercei'
1'0; SI de quatro, será quebrado o segundo, só,ou o segundo e oqllur
to com a consonancia de redondilha.

Si a cabeça for de tres versos o pI:imeiro da primeira mudan
ça concordará com o segundo da s~gunelamudança; e o segundo da
primeira mudança com o primeiro' da segunda. O primeiro da vol
ta com o ultimo da segunda mudança, c o segundo com o do retor
nello. No caso ele haver quebrados, serão somente o segundo e o
exto.

Si a cabeça for de qnatro versos, o primeiro concordará c,om °
quarto, e o segundo com o terceiro' e a mesma concordnnCla se
fará nas duas mudanças, e a volta se;'á semelhante aos dons ulti
mas c1a cabeça.

Si for c1e versos terceac1o:;, as' mudanças tambem o serão; eU
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volta será semelhante aos dous ultimos da cabeça. Si com dous
vei'sos quebrados, serão estes o segundo e o quarto; e nos pés o se
gundo, quarto e sexto.

Os pés são uma copIa de seis versos. Os dous primeiros cha
mam-se primeira mudança; os dous segundos segunda mudança; os
dous ultimos volta.

O retornello ou estribilho é a repetição da copIa ou cabeça,
cujos ultimos versos se fazem de dous modos, isto é, ou repetindo
os mesmos ultimos versos sem mudânça na volta; ou guardando so
mente a consonancia com diiferentes palavras.

DA GLOSSA

Glossa, nome grego, que significa romance, é uma copIa em
que se ex."plica alguma breve sentença, que se propõe por um, dous
ou tres versos de toda a qualidade, chamados texto.

Quando o texto é de um verso, este terminará a glossa; e quan
do de dous, ou estes terminam a glossa, ou se collocará o primeiro
verso no quarto da glossa, e o segundo no ultimo da mesma; o que
ae chama colchea.

Na glossa nunca se usará de alguma conwante do texto.
As glossas podem ser feitas em quintillias,em redondilhas maior

e menor, e em decimas; e sendo o texto de versos grandes,estes sem
pre se collocarão no fim das quiutilhas, decimas, sonetos, oitavas,
quartetos etc.
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AOS ALUMNOS DE ELOQUENOIA

A experiencia propria de trinta e dous annos de applicação ás
lettras, e as observações de seis annos de regencia das cadeiras de
rhetorica e poetica, philosophia racional e moral, e geometria sobre
o aproveitamento meu, e dos que me tem ouvido lições nesses diver
80S ramos, me hão persuadido de que, por mais intelligencia que te
nham os que estudam nas respectivas Faculdades, nunca n'estas
fazem os progressos fructuosos, que se desejam, senão quando com
prehendem o systema geral da doutrina, e conhecem com clareza
todas as suas partes, e as subdivisões d'estas.

As idéas, que se adquirem das cousas, f6ra d'este golpe de vista
geral e systematico, (a) são idéas destacadas, que não apresentam a
relação natural, que umas tem com .outras; as quaes não s6 não
dão aos que se applicam, isto que se chama systema scientifico,
unico fim dos trabalhos litterarios, como tambem são o que forma
os charlatães e os pedantes, que s6 servem na sociedade de mar
telar as cabeças aos sabios com seus destemperos E: impertinencia,
e de desacreditar as Faculdades.

Para evitar, pois, este f1agello da republica litteraria, e coope
rar quanto estivesse em minhas pequenas forças, para vosso adian
tamento e bem da sociedade, nas horas que pude roubar ao meu
descanso dos trabalhos, que tem estado ámen cargo, redigi e or
denei estas Tabo:ls, que vos apresentam Q systema de eloquencia,
segundo o compendio de J eronymo Soares Barboza, jubilado na.
cadeira de rhetorica e poetica do collegio das artes da Universidade
de Ooimbra, compendio não s6 digno do seu grande autor, como
tambem aquelle pelo qual se deve ensinar rhetorica em todas as
escolas do imperio portuguez, em conformidade da carta regia de
7 de Dezembro de 1802.

Fugi de persuadir-vos, no entretanto, que s6 pela compre
h.ensão e intelligencia d'estas Taboas vos tornareis grandes rheto
1'100S, e ficareis habeis á fallar e escrever com eloquenoia (b).

Não sendo estas Tabolis mais do que um como esboço na pin
tura, ou esqueleto em physiologia, deveis estudar muito.o vosso
compendio, para então verdes as materias desenvolvidas, tratadas
na sua extensão natural, e de uma maneira frnctuosa. "Trabalhai
de dia e de noite, forcejai uma e nutra vez, fazei cada um assim
um talento, um uso, um metbodo particular (c) " para então po
derdes tratar dos vossos negocios e dos da patria com :l grandeza
c1 os Demosthenes e dos Ciceros.

l7(tlete.

(a) Oomp. tom. 1 foI. 2. noto a.
. (b) A eloquencía demanda um grande trabalho, um estudo continuo,

rnUlto exercício, uma experiencía larga, uma prudencia cousumada. Comp.
torno 1. foI. 20.

(c) Oomp. lib. 2. Cap. 14 Art. 2. §. 4.
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TABOA I

I
Definição, cap. 1.
Si é arte, e de que classe, cap. 2. 4.

, (Jso e abuso, ca.p. 3.

I
Que mais contribue, arte ou natureza? Cap. 5.
Origem, cap. 6.
Historia cap. 7. \ Entre os Gregos, a.rt. 1.I ) )Entre os Romanos, art. 2.

l
Invenção, (ntlS tres generos).
Disposição, Tab. XIII.

Partes, cap. é. Elocução, Tab. XIV.
Memoria.
Pronunciação, Tub. XXV.

{

Eusiuar.
Oflicios, cap. 9. Mover.

Deleitar.

{

Natureza.
Instrumen tos, ib, Arte.

Exercido.

E t d
{

Conjectura, (facto)
s a os Q l'd dC 12 uu 1 a e.
ap. . Definição, (direito.)

(

Demoustrativo,I
Tub. n

Geueros Deliberativo, Pragmatico.
Cap. 13. Tab. III. e epiditico

Judicial,
Tab. IV.

Materia,
cap. 10.

'"!B Determinadas
~ hypotheses
'"O'

Pensa
mentos

Logicos,
Tab. VI.

(Razões).
Ethicos.

Tab. IX.
Sentimentos,
Patheticos.

Tab. X.
Movimentos.

l~ meio de
persuadir.

Palavras, (elocução) 2.· meio de per
snudir.

Indeterminadas, (theses) cap, 2.
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TABOA II

I Proemio, art. 1. . L
. Prol':! , § 2.

I ~
Louvar'.

Offieios,
VitJperar, :trt. 2. ~ G.

{

Magnanimidade da na~llreza.
Virtude propria.
Inventos.

1
Magnifleeneia.
Utilidade.
Formosul'n.
AutOr.

1
Fundadores.

J Acções publicas.
. Antiguidade.

Cidadãos.

jD'alma, §4.
sua vida, Do corpo, i3
ibid. Dos bens CI'

trinseco!, ibid

!
Monumento.
do engeniJo

. Filhos.
Depto,s n

d: Cidades fUIl-
moI' e, S, dadas.

Leis.
Artes.

~
Patria.

Antes delles, Oraculos.
§ 2. Paes.

Antepnssado1

Da

Homens, ib.

Materia,
llrt. 2.

!

. / Deoses § 1.

Estado
Art. 3 § 3. Obrâs.

Coisas inani
ln adas

Cidades, §o....
'"::l
'"~
o

:z;

/
i

Observações, art. 2 § 7.

lBelleza nos

Regiões, § 2.
Ditos, ibid. Utilidade
Acções, ibid. nos.
Consas de todo genero.

{

Maritimos.
Planos.
Amenos.

j Saud~veis,
I FertelB.
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TABOA III

Offieios. { Suadir } Art. 1. § 1.Dissuadir. fM o,,,,," puhli""'.
Proemio Da nossa pessoa.

Daquelle que discorda.
Da materia mesma,

f fEthioo, IAutond.d. do o,.""I() Exemplos.,..,
Partes.

~ Oonfirmacão Por meios \ Honesto.
o

Logicos Util.
â
~

Faci!.
"•:g

Narração { Nas publicas.·~ E com certor· afi·ectos.o
o

• Proposição.•
~ § 5. 6.

'" Honesto.o 7.'e Util.o• Fllci!.~ Materiao
~

{D'entre duas cousas uteis, § 7.o
~ Comparação Do honesto a util, § 6. 7.
:ê Do fim cum os meios."•.o
'ii ~ Soh... pO"ihilid.d•.'ll Sobre o 8uccesso.
2 Conjectura Tempo.•d

Estados Lugar.•tll Modo.o
Z

{ Indeterminadas.Qualidade Determinadas.

Pensamentos { Um ou muitos.
li, respeito. Sexo, idade, dignidade, coetumes.

Decoro de Quem delib~ra. { Árt. 2. § 1. 2.Quem suade. '

Do estylo. 3.
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TABüA IV
j Accusllr.

Officios I Defender.
O que seja, cap. 1.

A mesma accão.
Docilidade.

~
enllOrei

Particult.
ridade.

Amizades
Regiões.
Oidade!.

Tempo.
Lugar.
Habito.
Opinião
Fama do!

juizos.
Expeota

ção do
povo.

Externas

Autor da causa.
Patrono adverso.
Litigante.
Adversario.
Juiz.
Causa.
Adjuntos

Benevo
lencia

Attp.nção

Estylo,
art. 4.

Officios

Uso, art.3.

Narração,
Tab. V.

Provas,
Tab. VI.

Refutação
Tab. XI.

Peroração
Tab. XII.

Partes Proemio

TABüA V

{

Clara, art, 2. § 2.
Virtudes Breve, ibid. § 3.

CriveI, ibid. § 4.

Vicios
Art. 4. 1

Digres'são, § 2.
Apostrophe, S§ 3
Prosopopeia, 1 .
Argumentos, § 4.
.Aifectos, § 5. •

j Summa .dilige~c~anas palavras1 t.3.

{
Em cousas pequena<ll C?mpOSlção dissll;nulllda, Ar

Estylo. . {FIgUras não poeticas.
Em materla grande Affectos moderados. j 3.

Alguma sentença breve. t
Peso da autoridade de quem narra.

Necessidade. j Art. 1.
Lugar. 1

O que seja? art. 2. § l.
o.. {Toda por nós. § 2.. .
~ Especies Toda pelos adversarlos. j Art. 3.
õ:i Mixta. 1

't:l
l:l

'""'"~
8
Q)

I>

'"'t:l

'"UJ



- 165-

TABOA VI

I I r.
em sempre necessBría, § 2.

Algumas vezes util, § 3.

I Proposi- Simples { § 4
Começada. ção, cap. 3. Duplice .

I § 1. u lt' l' {D" - {Quando se d('ve usar. 5Cap. 4.
lYJ.U Ip Ice IVI8aO Como se deve fazer. 1Art. 2.

l
prejuizos, § 2.
Rumores, § 3.

Inartificiai Torn;tentos, § 4..
Escrlpturas, § 5.
J urumentos, § 6.
Testemunhas, § 7.

Sua excellencia, cap. 6.

~
O que são, § l.

Signaes, cap. 7. Necessarios, § 2.
Não necessarios, § 3.

Logica,
cap. 5.

Ethica,
Tab. IX

I Patheti
ca, Tab.X

I

I

Artifici
al, cap. 6.

Argumentos,
cap. 8.

Exemplos,
Tab. VIII

O que são, cap. 8. § 1.
Oertos, § 2.
Criveis de tres generoso

Pessoas.
Causas.
Lugar.
Tempo.
Faculdades.
Modo.
Definição:
Genel'o.
Especie.
DiJferença.
Propriedade.
Remoção.

Tiram-se de Principio.
Incremento.
Summa.
Semelhantes.
Dissemelhantes.
Oontrarias.

Uso, Tab. VIT. Repugnantes.
Consequentes.
Eflicientes.
Effeitos.
Acontecimento .
Adjuntos.
Oomparação.

21
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TABOA VII

l
Quaes süo os mais fortes. 5§ 1
Nestes se deve instar. ( .
Os fracos devem-se unir, § 2.
Alguns devem-se ajudar, § 3.
Nem com todos se deve argumentar, § 4.
Devem por-se onde pede a condição da causa, i 5.

5De consequentes. 5§
Enthymema,art.2. 1De pugnantes. 1 1.

~

'f
~

""~ Natureza, art. 1...,.
d

~çi...........
~ .
sê"
~ <>
b.Q'....
d :

~ .: Formas.
'"::l

o
rn
::l

~ Estylo, art. 2. § 6.

Epicherema.

y llogismo, § 4.
Uso delJas, § 5.

5De tres partes, § 2.
I A ordem delias, § 3.

Exemplo proprio

Semolhança, art. 2.

Parabola § 2.

Autoridade dos

TABOA VIII

O que seja? Art. I. § l.
Semelhante. 5§ ::lo
Dissemelhante. (
Contrario.
De menor para maior.
De maior para menor

De fabulas. {~~~~\~~~'.

O que seja? § 1.
Abraça a analogia, § 4.

{

Semelhante. ~
De direito. Dissemelhante. § 3.

Contrario.

\

DeOses. ~Gentes.
POV?s. Art. 5.
SabICs.
Cidadãos respeitaveis.
Poetas illustres.
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TABOA IX
Excellencia, art. L
Definições, § 1.
Djfferença das pathetica~1 § 2.
Seu uso, § 3.
Sua comprehensão, § 4.
O que sejam, § 5.
Difficuldade da sua expressão, § 6.
A quem são decentes, § 8.

TABOA X

5Activa.
( Passiva.

{
Activa.
Passivo.

[

Ira.

Medo.

Ira~uO(lill.

Amplificação, § 3.

{

Plumtasias.
Euargueias.
Persuasão proprin.

Objecto, §1.

Os meios.

TABOA XI

~
. Negar.

Proprio Defender.
Transferi r.

[

Muitas.
. Cada uma de persi.
M: . d Refutaveis, § 3.
1 aneJo os üs estados. {

Semelhantes. § 4.
Exemplos.

Externo á { Impertiuente.
causa Tocar de passagem.

O que disse o Menor do que diz o adversaria.

ndversaria,
art. 1.

Como as disse, {u {Das mesmas palavras do adversaria. { § I
sl1mos Das nossas mais brandas. .

art. 2. N . d §os servImos as cousas communs, 2.

{

Passar tudo em silencio, § 3.
Vicias. Responder a todas 118 palavras, § 4.

Ouidar demasiadamente de tudo, § 5.
Qual é a sua ordem, § 6.
Os esforços que se elllpregam, § 7.
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TABOA XII

1 1
Com summa brevidade.

Que se repetem Com algum peso.
Com sentenças aptas.
Com figuras.

Dignidade.
Grandes estudos.
Cicatrizes.
Nobreza.
Merecimentos

dos maiores.
Causa do perigo.
Sofi'rimento.
Idade.
Sexo.
Penhores.
Prosopopeia.

Aplacar,
§.7.

Commiseração Excitar

oo nciJiar o Juiz.
Apartal-o do adversaria.

{

O que se fez.
Mostraudo o Quem fez.
objecto atroz Contra que~.

Com que ammo.
Em que tempo.
De que modo.

Nos affectos
(Epilogo) Excitar

art. 2. affectos

I
Nas cousas
( Recapitu
lação) art.l.

Acalmar os affectos.
.àpreseutar á vista todas as forças da causa.
Uso dos affectos } 3
E quaes se devem evitar. art..

TABOA XIII

Não se p6dem dar todas as regras, ~. 1.
Sua necessidade, ibid.
Em que consiste a disposição, §. 3.

{
Talentos.

Depende dos Estudos.
Applicação.

Oomo se devem ligar as partes miudas do discurso.

° que seja?
Geral, art. 1. { ~~da- { Conforme { {

Composta,§. 2. 3.
ccuslição <.l' I § A 5uunp es, . 'Oc. •
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TABOA XIV

I Difficil. II Excelleúte. f Prolegomenos, art. 2.

As suas causas geraes, art. 3.

Latina.
Emendada. 1Cap. 2, primeira parte da eloquencia.

:: Em cada uma das SP . d d - d' d 3
~ palavras. 1 ropne a e, que e e CIOCO mo os, cap. .

1
A.partadas do uso.

Nas pa- Familiares á certas regiões.
lavras Technicas das Faculdades.

Homonymas.

lO..
Ql

'O
'iii

1:1
o
o
eu..
o
'5,
"CJ
o
'õl

Clara Em muitas Sem obs-
palavras. curidade,

art. 2.

Em todo o discurso, § 3.

Ornada, Tab. XV.
Figurada, Tab. XIX.

I Collocada, Tab. XXI.
I Acommodndll, Tub. XXIV.

o pe
riodo

Muito longo.
Muito vagaroso.
Parenthese.
Ambiguidade.
Multidão de palavras.
Summa brevidade.
Synchise.
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TABOA XV

I
Rxcellen te, art. I.
Virtuosa, art. 2.

I 1Proprins.
I Nas pala- Das synonyma~ as proprias da materitl.

vras sepa- Das proprias as antigas.
radas. Formadas de novo.

Transferidas.

Cacophaton.
Tapenosis.
Auxesis.
Meiosis (Ellipse)
Tll.utologia.
Omeiologill..
Macrologia.
Pleonasmo.
Periergia.
Cacozelon.
Hypotipnses.

Nas pala
vras juntas

I Provll.vel.

I
Seus vicios

Pinturns.

Enargueias.

Semelhanças.
Parabolas.
Imagens.
Bosquejos.
Emphases.

JEvidencia. I
I Descripcão. ~

t
gráo do ornato.

Deinosis.
Sublimidade. o
Phantasia. ~

Exergasia. e
Epixergasia. ~

Conceitos. Fortes. Enargueias. ."
Picante. lJ.i:as palavras. .~
Acrimonia. . I menta c!i
Amplif:lcação 1ncre •.Nas cnu Comparacao. '-',

sas por Raciocinio.
Agudos, Tab. XVI. Congerie.

O" tropos, Tab. XVII.
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TABOA XVI

.3
de
o
o

't::

o
,,;

5Relativa â cousa.
I Relativa á pessou.

1
Muito frequentes.
Olaramente falsas.
Ditas indiscretamente.
Ditas por qualquer.

Parte

Objecto

j Simples.
IOomposta.

5Não figuradaf.
1Figuradas.

Extensão j Oomrnuns.
I Apropriada~.

Defeitos

Formas
Sentença propria

Vicioso

Enthymema, § 2.
Epipbonerna, § 3.

Inesperado, § 4.
Allusão, § 5.
Ficção, § 6.
Repetição, § 7.

1
Equivoco, § 8.
Oonceitos refinados, § I).
Pensamentos ineptos, § lO.
Ditos exagerados, § 11.

Novas

Antigas
(gnomas)
art. 1.

o
1:-:
Ul

Uso j Nem se deve s6 tratar dellas. j Art. 2.
I Nem desprezai-as de tudo. 1
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TABOA XVII

Differenças das semelhanças, § 3.

Sua utilidade, § 1.
O que seja? § 2.

j
Animadas por animadas.

. Inanimadas pOL' inanimadas.
EspeCles Auimadas por inanimadas.

Inanimadas por animadas.

\

Muito fl·equentes.
Continuadas.
Muitas da mesma es-

Por excesso pecie.
Demasiadamente Il1f,iO

res.
Dita meuores.

~
Baixas.

Na escolha Sordidas.
Poeticas.

1
Totalmente disseme-

Dissemelhança lhantes.
Violentas.

Singular pelo plural.
Parte pelo todo.
Especie pelo genero.
Antecedentes pelos consequentes.

(Metalepse.)

1
Causa pelo effei to.
lnvenção pelo inventor.

Propria Possuidas pelo possuidor.
Continente pelo conteudo.
Effeito pela causa.

Viciosas

Metonytriu'3

I
I

I

I
I
I
I
II lIIetnphorns

Para sig
nificar,
art. 1.

8
'">
~
l7lo
o..
2..,
'"O

~

ci.
c:I
o

'""'.8....
o..
o....
o..
o
<=....
o
'é..
'-'

Antonoma- { Patronymicos. ..
. Qualidade caractenstlca.

sla. Acção c1istiucta.

jVerbal.
Real.

Propria Total.
Mixta.

Allegorias

Ironia I
De tom de falIa.
Oaracter de pessoa.
Natureza da cousa.

Sarcasmo.
Segundo o 1Asteismo.

fim. Antiphrlll:e.
Paremia.

Para ornar, Tab. XVIII.
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TABOA XVIII

Epitheto 1
Ol'at?rio 1§. L
PoetlCo f
Seu uso, §. 2.

{

Por necessidade.
~ Pel'iphrnses Para ornar.
~ Viciosa-peri~sologia.

i Hyperbaton 5r~°!S~~~·Phe. } §. 2.
m l Seus motivos, §. 1. { Por semelhança.
~ Por comparação.
8 Hypel'bole, 1Dizendo mais do que succedeu. Por certos signaes.

•' 1. Engrandecendo. Por metaphoras.
Seu uso, §. 2. Uma sobre outra.

TABOA XIX

o que seja, § 1.
Sua differença dos tropos, §. 2.
Sua utilidade.

Interrogação.

{
Propria.

Resposta Subjecção.
(prolepse)

Preoccupação.
Perplexidade.
Communicação.
Suspensão.
Permissão.

Para provar

Exclamação.
Parrhesia-licentia.
Prosopopeia.

Para. augmentar Apostrophe.
os alfectos Hypotypose.

Reticencia-aposiopesís.
Ethopeia-meimesis.

Para deleitar ·1 Correcção-metanea.
Duvida-aporia.
Anamnesis.

De palavras [Lexeos] Tab. XX,

o
lO!
cn
';;'
O!
8.,
.g De pensamen
~ tos (Dianeias).

22
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TABOA XX

{

Autoridade.
Seu fundamento Antiguidade.

Uso.
Uteis. Alguma razão.

Grammaticaes Seus meios 1
Trocando-enalage.
Acrescentando-pleonasmo.
Tirando-ellipse.
Tral).spondo-hyperbaton.

§. 2.

Reduplicação.
Diacope. iEpif;trophe.

Simploce.
Anaphora Anaphoro. í Ploce.

alte1'llda ) Epanalepse
Polyptoton.

{

Trocando-solecismo.
Acrescentando-perissologia.
Tirando-meioses.
Transpondo-synchise.

Por acrescen ta
mento. Derivação.

Anadiplose.
Synonymia-exergasia.
Polysyndeton.
Gradação.

{

Synedoche-ellipse.
Por diminuição Asyndeton.

Zeugma.

P . \ Pnranomasia.
01' consonanCla I Antanaclase.

Parison.

~
Omeoteleuton.
Omeoptoton,
1socolon.

Por symetria

1{

De uma pa1:J.vra á uma palavra.
~ De duas á duas.

Por contrapo- -B D~ ~raç~o á oraç~o.
siçiio '-g DJstmc ao-paradiastole.

.o:q O correfativo separado do seu opposto
Antimetabole.

Seus vicioso

I.

I
uso, §. 4. 5, e 6.

Rhetoricas.

I

I
ISeu

00
O
CI>
M
CI>

H
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TABOA XXI

{

Oratoria.
Nas palavras Natural.

separadas. Grammatical.
Obronologica.

ISua utilidade.
I Sua antiguidade.
I
Is' j Solta.
luas espeCles. I Periodica..

I
I

jCacophaton.
Dis~onallcia Hciatos. d

oncurso e consoantes
asperas.

j Para dar mais forçl\.
I Pam dar mais clareza.

{

Para procurai-a.
Para disfarçai-a.
Sens vicioso

MonosylIabos.
Syllabas breves.
Ditas longas.
Mesmos casos.
Consoantes.
Me mas partes

da oração.

Echos.

Continua
ção ueMonotonia.

Sem os
vicioso

Directa.

. [Harmonia.
Inversa

Sentido.

Nas palavras

Nas palavras
juntas.

ci Ordem,
.-< art. 2.
ci.
d

"

~
'O

fl.,
I'l
o
",...,
o
:rl.;;;
o
"-
So
"'-'

o

'"<>
d

"..8
Õ

Melodia"<j (June-
tura.)

Nos incisos-commata.
Nos membros-cola.
No~ periodos-ambitus circunductio, cúncln io.

Viciosa.

Compasso (numero) Tab. XXII.

lEffeminada. j
M?notona. A·t 5 § 3
VIolenta. I., ..

Asiatica.
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TABüA XXII

Poetico (Metro) § 1.
I
I
I
I

II Pés, 20

I
I

I

Spondeoo
Pirricheo, VVo (Periambo).
Jambo, Vo
Choreo, Vo (Troch eo).
Dactylo, vv.
Anapesto, vVo
Amphibraco, Vo vo
Amphimacro, vo(Oirtico)
Eacchio, Vo
Palimbacchio, v.
Trocheo, VVVo[Tribraco]
Molossoo
Sua natureza differente, § 20
Seu uso, § 3.

o que s~ia, § 1.

Bna clift'erençao j Do metro, ibido
I Do péo

Oratorio
Rhythmo

'ô'
8
E
~

E..
o
cncn
~
p..
8
o
<>

o

Rhytbmos
proprioso Especies, § 1.

~
' ~kr~~~~,

Par o... o.... o Dactylo.
Anapestoo
Amphibraco

1
Critico.

Sexcuplo. . . . . Baccmo.
Palimbaccbioo

1
Jambo.

, Ohoreoo
Seu usOo...... Trocbeoo

Molosso.

1
Incisos, § lo

Formas pe- Membros, § 20
riodicas. Periodos § 3. .

Seu uso (harmonia) Tabo XXIll.

1
No principio.
No fim.

Seu usOo .... o. Nas clausuras, § 3.
Sua economia, § 3.

Seu U80.

Meios de que usa para dar barmonia a oração, § 2. L

{

Nas c.lausuras dos periodos.
No meio 5
No fimo 1deiles.

\
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
!
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TABOA XXIII

Conforme ás 5Asperas para aSpel"RB.
COusas. I Brandas para brandas.

Nas formas
periodicas.

Oonforme
ao modo.

Partes do
discurso.

Generos.

{

Acrimonia. {
Instancias. Mel?bros.
Calor. InCIsos.

~
NalTações,-membros.
Proemios. {
Lugares communs. P . d
Amplificações. eno os.
Epilogos.

{

Historico. Urna encadeação de orações.
Demonstrativo. Numc:ros profusos.
Deliberati voo Different"l collocação.
Judicial.

{
Sublimes. { Syllabas longas. {DactYlos.
Graves. Palavras espa- Peões.
Ornados. çosas.

Nos elemeutos ugares br·aDdos. Vozes vagarosas.
das formas Lugares asperos. Jambos.
periodicas.

Argumentos. ~
Divisões. SyUabas breves.
Ditos galantes.

Palavras vagarosas, mas menos sonoras.

Segue a uatlll'eza da pronunciação.
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TABOA XXIV

Ao lugar. . { Attico.
Quantidade Asiatico.

Rbodio.

~
Na voz.
No procedimento proprio.
Nos talentos proprios.

l
j Da eloquencill.

No louvor. {Das proprias virtudes.

Disfarçada ou ironica.
De tom decisivo ou de autoridade.
No gesto.

Difl'erentes cou, l' Generos.
formidades. Causa.

Suas modificações. Partes dn caU83.
Seus vicioso

Snbtii-Convencer.
Grande-Mover.
Mediano-Attrahir.
Seus tons e gradações.

Com con
fiança.

(
f.üla. 1~~~fi~~~~'

Que Diguidade.
Cdstumes.

(
De quem se falla.
Perante quem se falia.
Oontra quem se falla.

A mataria.

Aos estylos Qualidade

Ao tempo.

A pessoa.

I
A n6squan-

do falla
mos de
nós.Ausoluta

Relativa

Sua importancia, § 1.
Sua difl'erença do util, § 2.
Dá j Nas palavras.

-se { Nas cousas.
Sem arro

gancia.

TABOA XXV

exprimir.

j Branda.
I Modesta.

Proemio.

N õ J Cheia.
arraç es. I Expressi va.Na voz .

Lugares commnns. j Corrente.
Descripções. I Diffusa.

E '1 j Abatida.
pi ogos. I Quebrantada.

No gesto.- Amoldado aos sentimentos que queremo



DISSERTA·CÁO POLITICO-SOCIAL





DISSERTACÃO

OBRE O QUE SE DEVE ENTENDER POR PATRlA no CIDA] ÃO,

E DEVERES DESTE PARA cm! A llmS:MA PATRIA (*)

Doe tamen opus in aeeeptum ut 7'efems, nihil
postulo: non est enim tale, ut in arce poni possit,
quasi illa _~{inel'va Phídice.

Gioe7', Pamdox. I

INTRODUCÇÁO

Sendo dado ao homem o entendimento para, ao faval' de suas
luzes, saber marchal' nos diversos caminhos da vida, e ser-lhe um
como fio de Ariadne no intrincado labyrintho do mundo, quem po
derá duvidar, que não sendo este bem formado com as idéas das
cousas humanas, cahiremofl em erros e absurdos?

Com etreito, as idéas falsas e inexactas, que fizermos das cou
sas sociaes, produzirão infallivelmente juizos falsos, incohel'encias,
crimes, attentados, perturbações da sociedade e a sua ruina afinaL

Isto não só o mostra a razão, como, para desgraça da humanida
de, o comprova a cxperiencia diaria desde os mais remotos seculo .

. E si em alguma parte produz etreitos prejudíciaes e funesto
a Imperfeição das idéas, é sem contradicyão na moral e nos costu
mes dos povos; por isso em uma republica bem constituida o pri
meiro cuidado do guveroo, a respeito dos cidadãos e snbc1itos, é
procurar illuminal-os com as luzes da' sciencias, artes e oflicios,
dispartindo esta tarefa ao cidadãos mais sabios e eruditos, não
se poupando a gastos por maiores; pai e, tá assentado entre todos,
que 1~?n povo ignol'ante éwn povo selva,qem e bévrbal'o,

(*) Esta dis ertação foi eSC'l'ipta lias primeiro dias do anuo de 1822,
quando por aqni ainda não haviam apparecido certos papeis, em que se en
contram algumas idéas nella consignadas i e não ~ahiu logo a luz por faltll de
Typogrsphia no paiz.

23
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Pelo que vem a fazer um serviço, não para ser desprezado,á. re
publica aqnelle cidadão, quc toma sobre si intruir o povo de seu
paiz, ainda que a sua obra não seja a maior e a mais perfeita., que
aJinstrucção admitte ; porque sendo todos por um direito natural
obrigados a prestar quanto podem a seus semelhantes, a ningnem
jamais foi dado em crime o não prestar mais do quc póde. POriS80

com 8umma razão disse Hesiodo, scgundo traz L. Desprez a Epis
tola II de Hor:lCio.

" Incipe, climiclium fctcti est ccepisse j sllpersit.
" DimicUwn j rurBlt?n /wc incipe et o..ft'icies.
" Principia, qne tens metade feito;
" Falta outra metade; principia,
" Que te fica o negocio assim perfei,to;

o que depois repetiram Horacio, Epistola. II, Livro 1 v. 140, Na
f:\ão, citado pelo abbade Gouget no discurso sobre o renovamento
d(ls estunos, e üutros muitos.

E quando os negocios são grandes e arduos, só com o tentaI-os
se adquire um justo titulo ao respeito e a gloria, C0l110 além de ou
tros, entre os quaes Quintiliano na parte De invellt'ione, disse o
nosso exccllente poeta Antonio Diniz ela Cruz, Canto II, soneto 9.

, ... nas emprezas arriscadas
Ba'lta só para gloria o emprehent'lel-as.

E , portanto, levado do sincero <lesejo da perfeição dos lUeus
compatriotas, e afim de evitar para o futuro as ruinosas consc·
quencias de idéas inexactas e falsos juizos, que para desgraça deste
ameno, fertil e 1'1CO paiz foram a maior, por não dizer a unica, causa
da luta escandalosa entre os Portuguezes indigenas de Pernambuco
e os Portugnezes europeus nelle estabelecidos, que eu, a de. peito
da minha insufficiencia, tomo esta pequena tarefa de nas horas v~

gas de mens deveres publicas elucidar uma materia, em que veJo
não se pensar com a devida rectidão.

Fallei da amenidade e riqueza deste paiz; e si aos que se acham
u'csta provincia de Pemambuco nada é preciso dizer, pois estão ~o

facto da sua fertilidade e riqueza, aos que estão fóra delle nada maiS
11irci, que a abreviada fle5cripção quc do mesmo faz o autor do
poema Caramurú, que não é Pel'l1ambucano, 110 Canto VI, estan
cia 75 .
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A oito grúos do Equinocio se dilata
Pernambnco, provincia deliciosa:
A pingne caça, a pesca, a fructa grata,
A madeira entre as outras mais preciosa;
O prospecto, que os olhos arrebata
Na verdura das arvores frondosa,
Faz que o CITO se ei>cuse á meu juizo
Pensando, qne alli foi o paraizo.

Do que tenho dito, já se deixa v~r, que eu não escrevo para 08

homens lettrados ; sim para o povo rude, e que não tem applieação
ás lettras.

E por que não procuro'ambicioso o nome de escriptor, não se
me dá que hajam Zoilos e Frerons, que me mordão; os quaes
comigo perdem o seu tempo, porque si para minha desgraça me
atacasse a mania de querer obter um juizo do respeitavel publico,
não o procuraria dos que vivem actualmente comigo, sim da jus
ticeira postl:lridade; pois tenho muito presente o apophtcgma de
Nasão, Livro TIl, Epistola IV de Pont :

Scripta plaeent a mort'e fere, quia ledere vivos,
Livor et inviso carpere dente solet;

e dizer no sen prefacio Mr Gorse, auto!' do novo poema Sap/w:
II Hellreusement les decisions des contemporains ne sont pas des
al'J'êts pour la posterité.•,

Assim, o meu fim é dizer ao povo o que entendo ser-lhe util, e
do mo?o que julgo aproposito; e nenhuma recompensa el'ijo, pois
que llInguem me encomendon o sermão.





I

MOSTRA-SE QUE A FALSA IDEA, QUE SE TE1lI

FEITO DA PATRIA DO CIDADÃO, TEM SIDO UM:A. DAS 1tfAIORES CAU

SAS DA RTVALIDADE ENTRE OS EUROPEUS ESTAllELECIDOS .

NO NOVO :llIUNDO, E OS INDIGENAS DELLE.

Sabe todo mundo, que os Inglezes naturaes dos Estados Unidos
na America eram rivaes dos Inglezes europeus; e que esta rivali
dade cresceu tanto de ponto, veIos gravames da metropole,e de seus
mandatarios, que depois de uma luta aturada, sanguinaria, e tanto
mais dolorosa quanto entre dous ramos da mesma familia,chegaram
finalmente a sacudir o jugo, que lhes pesava sobre a cerviz, c reivin
dicando sua liberdade natural, proclamaram a independencia.

Quem ignora, que esta mesma rivalidade tem desmembrado a
America HE:spanhola da sua metropole européa?

.E haverá, por derradeiro, quem ouse negar, que este espirito
de rlvalidede traz inquietos em todo Brazil os Portuguezes euro
peus, e os Lusos indigenas do mesmo Brazil ?

E' tão publica e seria esta como inimizade, a despeito de muito
POU?OS de uns e outros liberaes, f\ isentos de prejuizos, que pare
ce ~possivel congraçarem-se os animos dis~ordes, e amando-se
cordIalmente, darem-se mãos reciprocas, e reumrem as forças para
o bem geral e commum.

Este máo humor se tem eÀ'i.endido, por ventura mais em Per
nambuco, do que em outro nenhum ponto do Brazil ; pois deixando
de parte cousas mais apartadas de n6s, o anno de 1710, das pertur
baçõ.es civis d'esta provincia data a epocha do seu maior desen
volvlmento; e desse tempo para cá, tem-se visto, por vezes, appa
recer ~ occultar-se, bem como os phosphoricos pyrilampos nas trevas
da n?lte; até que por nltimo se mostrou com toda ostentação e
ufama em 1817, e ainda hoje vai minando e solapando, quanto
pode, as bases dfL sociedade.

Estes os factos, que nos apresenta a historia desta quarta
parte nova do mundo, sobre os quaes reflectindo a razão, tem des
coberto, que se não tem sido o motivo unico desta indisposição, ao
~enos l?e tem. sublimado a acrimonia a falsa idéa, que se tem .feito
~ patrIa do CIdadão. Porque tendo-se commumente por patna do

~I.dadão unicamente aquelle lugar, em que se viu a primeira luz do
la, os Europeus transplantados na America, não amando o paiz,

em que estão estabelecidos nem olhando os seus naturaes como
5eus irmãos compatriotas, ~mpregam todas as forças em extra-
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hir d'eJla as passiveis cOllveniencias, ainda mais do que um in
quilino costuma fazer no predio, que arrel1dou, e ou nada prestam
aos Indigenas de :1mor e bons ofticioe, ou pelo irracional paisani mo
lhes preferem em tudo outros Europeus, como elles, e daqui nasccm
as ilJju tiças, preteriçõe', e atrasamentos, que os Ameriçanos tem
soffrido clos Europeus. (1)

Tanto é vedacleiro este pensar, que um grande numero c1'elles,
rlepois de adquirirem riqnezas 11:1. Amcl'ica, a deixam desamoro a·
mente, como quem nenhumas relações sociaes bouve com ella, e vão
consumir com suas chamadas I'atrias europeas as riquezas, qucellas
não lbes foram capazes de dar, gastundo em beneficio de ingrata
madra:tas o sangue, que extrabiram da mãe amorosa, que os aco
lheu, alimentou, e eucbeu de beneficias. (2)

E aquelles que, depois de adiantados em riquezas, se deixam fi·
cal' na America, por via ele regra ::;ão os avessos de um Guilherme
Penn, qne, na Pensil vania, não só disse aos naturaes " Eu não vim
roubar-vos vossa~ esposas, nem os vossos bens, nem tão pouco lançar·
vos fóra dos vossos rios, ou fazer-vos meus escravos; sim, vim a ro
gar-vos paz e amizade" (3) como tambem se portou de maneira
que foi reputado por um Deus, ou de uma carne e sangue eli·
verso do dos úutros humanos; o qual, para eterna memoria elo
sçu amor e fraternidade com os naturaes, chamon a cidade que fun·
dou Philadelpbia, isto é, cidade de pessoas unidas entre si por um
amor fraternal (4)

Por outro lado oe naturaes do Novo :Mundo, levados do
mesmo erro, encaram aos Europeus, n'elle estabelecidos, como e~

tl'anhos ao seu paiz, meros desfructadol'ef:l de sua fertilidade e rI
quezas, sem neuhulll interesse pelo seu augmento physico e moral,
ingratos áquelles que os acolheram e adiantaram, e com quem se

(1) Basta ler a Historia Philosophica e politica dos estabelecimentos e
commercio dos Eur--opeus nas duas Indias, para nos certificarmos desta ver
dade; e este compol'tamento europeu não melhorou do tempo do abbade
Raynal para ca, antes foi em augmento no andamento do tempo Vid. .11111.
Vieim, se1'm. 4. parto Se'1'7n. da Visitação de Nossa Senho1'a.

(2) Anda correndo impressa a supplica, que alguns commerciantes. eu
ropeus da Bahia de Todos os Santos fizeram ao supremo congresso, pedmdo
tropas para aquella cidade, fazendo elles o transporte a sua custa; e acres
centando, que no caso de não ser do assenso do supremo cougresso ~etler
tropas naquelJa cidade, demorasse então o celehre e façanhoso M:ad~U"a ali
mesma cidade por seis mezes, emquanto elles apurando o que possUlam, ~e
passam para Portugal, cujas eram aquellas casas. Provará isto o que n s
dissemos? Igualmente os despachos dos governadores das armas para todo
Brazil, recahidos sobre Europeus unicamente não será uma prova do mesmo
lote? Si hoje que Portugal C8rece do Brazll e a quem para engodar pro:
clamou união e fraternidade, se vil isto - o q~e se não viu nesses anno,
akaz? Vid. Veim, citado sup'·. § 7, '

(3) Soares, NoveL MoI'. 34.
(4) Id. Ibidem.
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enlaçaram pelos vinculos dos caS:lmento~ de 811:!lS filhas, e eOrnl)

laes credores do seu resenti1l1~nto e odio; e d'este choqne de opio
lIiõ~s e de aifectos tem procedIdo os escandalos entre estas dual';
ramificações elo mesmo tronco.

Si esta razão podesse ser falsa por um momento relativamente
atoda Americ:1, e demais o Brazil, jamais poderia ter a menor falba
eD11'cspeito de Pernambuco, porgue desde o já memorado anno
de 1710, sempre assim pensaram, e sempre coberentes com o sen
pen ar obraram os Lusos europens e os estabelecidos nesta provin.
cia, tratando os Indigenas della, não como irmãos e compatriotas,
não só negando-lhes o direito aos lugares e empregos uteis ela na
ção, como até reputando-os inbabeis para os JUesmos do sen paiz
natal; c o ser Pernambucano foi o ferrete da indignidade e inapti.
dão na sua patria e fóra della no reino.

Para elles não houveram mitras, nem houvel'am becas. e mnito
menos bengalas, apezar de seu talento para as sciencias e artes, (5J

apezar mais que tudo dagnelle valor militar, que os fez o terror da
Hollanda e a admiração do llluudo univer~o, valor sempre o mesmo
elll todas as occasiões, que se tem offcrccido em tod,) Brazil. (O)

(5) Que os Pel'llambucauos são habeis para as sciencias e artes, é cousa,
que ninguem pode pór em duvida, porque de todo o tempo eUes nunca
cedp.ram o passo aos Portngnezes europeus, e sempre foram nellas tão bons
como esteb, conforme aos seculos, em que as sciencias em Portugal tinham
maior ou menor solidez; e deixando por ora alguns Pernambncanos, quc
em todos os ramos tem sido tão bon como o. Portuguezes europeus de s seus
tempos, como faremü "vêr na " Bibliotueca Pernambucana", que pretende
mo dar Í11nz, lembramos os seguinte, que sâo bem conhecido : Antoniu
Francisco Bastos, doutor elll mathematica ; Manoel de AlTuua da Camam,
doutol' em medicina, e philosopho naturalista, D!1.·cido em Pianc6 na Para
Iliba; o P. M. FI'. Lelllldro do Sacramento, licenciado em philosophia, len
te de botallica e agricultul'a na·Academia Militar do Rio de Janeiro, sacio
da Academia da Rns 'ia, e outras da Europa, e dircctor do Hono Botauico
t111S plantas exoticas da Lagol\ de ::=ousa; o Mestre FI'. Pedro de S. Marianna,
lente de calculo na mesma Academia do Rio de Janeiro; o desem bargador
Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque; Luiz Alves Pinto, JDllsico de
profi são, de quem dj~se um grande geometra, que foi uma desgraça não ter
educação e ensino na sciencias exactas, porque assim mesmo havia empate·
Ihado com M. Rameau de França; e tendo escripto ULlla arte de musica,
e mnnd,mdo-a imprimir, acabou os ens dias em o gosto de a ver impressa;
ma~ cahindo ('lia, não sei como, nas mãOE dos Francezes, a imprimiram, e Sll

estaCl utilisando delb; Angelo Be amo, ourives de profissão, o qual, não
o~stnnle não ter . abido je sua patria a estudar, obrava com tanta per
felç~o e delicadeza, que as suas obras em nada cediam ás mais perfeitas da
lndla e Chiua: deste genio verdadeiramente grande teve conhecimento dll
tn..U1to perto o excellelltissimo conde .D. Antonio Mauoel de Menezes, quo
nao cessava de admiral·o, etc. etc. .

.(6) Quem haverá, que tendo algnma liçiio da historia de Pernambuco,
dUVIde da nossa asserção sobre o caracter guerreiro e valor militar dos Per-
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Ü ser Pernarnbut;uno foi uma prova indestl'uctivel dos maior s
crimes e attentac1os; e o ser natural ele Portugal uma justificação
e prova de illnocencia, ainda naquelles caso:::, em que uns e outro
obraram de mãos dadas.

nambucanos, e seus serviços em todo o Brazil '? Eis aqui um golpe de vista
rapi<lo sobre a historia militar desta provincia, que oifel'ecemos áquelle!
que não tem lido.

Os Pernambucanos fizeram uma boa parte da gente, que n0 anno de
1567, debaixo do commando de Men de Sá, governador do estado geral, fJ·
ram ao Rio de ·Janeiro lançar f6ra daquella província aos Fraucezes, que
lá se haviam estabelecido.

O"ntra os mesmos Franc':lzes, estabelecidos no Rio Graude do Norte,
marcharam debaixo do commando do seu governador Manoel Mascarenhas
Homem, por ordem do governador geral do estado, D. Franci co de Souza
no anno de 1597 ; contra os mesmos, que se haviam estabelecido no Mara
nhão e sublevado o gentio elaquelle continente, marcharam e operaram de
baixo de commando ele J eronymo de Albuquerque Maranhão, natural de
Olinda, no anno ele 1614, e no seguinte commandaelos pOl' Alexaudre de
Moura, que acabava de c:tpitão mar governador ele Pernambuco, ém sete na·
vios e dous caravelões foram 900 Pernambucanos a sustentár aquelln con·
quista do Marauhão, no qual havendo morrido a 11 de Fevereiro de 1618 o
primeiro conquistador e governador J eronymo de Albuquerque, foi seu sue·
cessor no governo e façanhas militares seu filho, Antonio de Albuquerque,
que ao depois foi governador da Parahiba do Norte.

Destes Pernambucanos, levados ao MaranhiLo por Alexandre de Moura,
foram mandados uma parte debaixo do commando de Frauoisco Oaldeira
Oastello Branco ao Grão Parái e foram os terceiros,que entraram uaquelle rio,
depois de Franoisco de Árelana e Luiz de MeUo da Silva, os guaes ne1:e se
não demoraram. ficando então aos Pernambucanos a gloria de serem os po·
voadores daquella provincia. Segunda vez foram ao Pará debnixo das or
dens de J eronymo Fragoso de Albuqllel'Clue,sobrinho do já dito Jeronymo de
Albuqu6rque Maranhão.

No anuo de 1638, oommaudados pelo conde de Bagnoulo, D.1uiz d,as
Rochas, soccorre:'am a Bahia de Todos os Sautos, contra quem iudo Segl 

mundo COtT. 38 velas e lllUit,L força, poz em ceroo, e sem duvida, II não ser
o exeroito de Pernambuoo, a Bahia teria passado pelas desgraças, que sof
freu em 1624, quando foi entrada pelo Hollaudez, o qual mundou preso para
HoUauda o seu govel'L1ador Diogo ele Mendonça Furtado; e ao depoi pelu
esquadra, commandada pelo general Pietre Petit, que sem resist6nciaentl'0~fi

barra até Tapagipe, e deutro do mesmo porto fez presa em dezesseis naVIO
com sua oarga de 3,000 oaixas de assucar, e em seguidá tomou mais quatro
navios, e fez encalhar quatro; e ao depois tornaram os mesmos Hollandezes
em 1637 a oidade de Sergipe d'EI-Rei, pois Segismundo levantando o cercO,
pela muita defeza, que achou, se retil'ou pam Pernambuco.

~o de 1695 bem mostraram o que eram na destrnição (la repubicados
Palmares, na proviocia das Alagoas, governando Pernambuoo Caetano de
Meno e Oastro.

No de 1700,pela occasião da gnerrll.,quo tinJlamos com Hespanha e Frau·
ça, foram mandados para o Mamnllão, governando esta provincia de Per
nambuco D. Femaudo Martins Masoarenhas de Lenoastre' no de 1735 foram
para Oolouia do Sacramento; no de 1737 expulsaram lla'nha do Feruando
de Noronha aos Franceze , que lá se haviam estabeleeido, sendo governador
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Isto se viu no luctuoso anno de 181'j, não só nas coarctadas
dos Lusos enropeus accusados de adherencia áquella nova ordem
de cousas, como nos juizos das commissões militares de Pernambuco
eBabia, e autos de devassa da alçada sobre aquelle acontecimento
politico. (7) Porque como os Lusos europeus, estabelecidos em Per-

deste Pernambuco Henrique Luiz Pe.reira Freire' no de 1774 formn ex
pedidos para a ilha de Santa Oatharina, occupada pelos Hespanboes ; no de
1809 para Cayanna. pela ruptnra com a França; e ultimamente uo de J817
para Montevidéo.

O que nada obstante, sabe todo Pernambuco, e se recorda com dor. que
os seus uaturaes militares até quasi ciucoeuta anuos a esta parte, si tantos
ha, nunca chegavam a capitães de infantaria, e que foi uma grande admira
ção chegar a tenente corouel Pedro de Mello da Silva j e o sabio e bene
merito Jeronymo Mendes da Paz, [l,pezar de seus serviços militares e de mui
tos aunos em uma cadeira de mathematicas, nunca pôde empunbar fi beuga
la de coroúel do seu regimento, acabando os seus dias no meio dos desgos
tos pelas injustiças que solft'ia; € o primeiro brigadeiro, que tivemos, foi o
defuncto José Peres Campello; e aiuda Deus conserva os dias ao Dr. An
tonio Francisco Bastos para prova dlt opposição, que os Europeus faziam aos
Pernambucanos, e preferencia, que sobl'6 elies davam aos seus Europeus;
porque vindo despacbado em tenente engenbeiro civil dasta praça Antonio
Bernardino Lagos, só com um exame de geometria elemeutar no collegio dos
nobres, e certidão de matricula nu anuo seguudo mathematico, foi promovi
do rapidamente pelo ex general Caetauo Pinto de Miranda Montenegro em
capitão, sargento mór, e finalmente graduado em tenente coronel engenhei
ro, afim de que por este titulo tivesse lt preferencia ao dito DI'. Bastos, que
era sargento maior engenheiro bydraulico, e tivesse as obras das pontes,
como teve, das quaes deitou abaixo ll. formosa do Recife, que ainda se acha
por construir desde 1815, para perpetua memorilt da sr.iencia daqufolle enge
nheiro protegido pelo governo contra o direito e a justiça do outro.

(7) E' uma cuusa bem sabida, que o Portuguezes europeus envolvidos
na revolução de 1817 a maior razão que davam, pera se relevarem da adhe
rencia áquella nova ord~m de cousas, era que elles eram Europeus, e que
SI prestaram serviços, foi com medo <.lo Pernall1bucanos.

Diz-se que o desembargador Marques, que serviu de auditor de guerra
na cornmissão militar neste Pernambuco, dissera, quando se entenciou o pa
dre Antonio Pereira de Albuquerque e Mello, que aquelle Padre devem
morrer, porque e7'a um Pe1"1wmb1tCano que manejava muito a lei.

A cummissão militar da Babia tendo sentenciado a morte o Dr. Manoel
José Pereira Oaldas, ca"ado, e estabelecido ha muitos annos neste Pernam
buco, o recommendou á piedade d'EI-Rei por ser natwral do Minho.

O juiz da alçada Bernardo Teixeira Ro.driguas de Ollrl'alho mandou,
que o depositario geral desta praça pagas e da fazenda do Padre Antonio
Jacorne Bezerra 1362 000 rs. dos gastos, que fizeram na Bahia os presos <.le
e lado, s6 por ser dito Antouio Jacome muito PernamlJl1canu; pOl'qultnto
EI-Rei pagou todos os gastos que fizeram os presos de estado em toda aquelln
causa, e o dito Jacome foi o ullieo a quem dito juiz da alçada perguntou si
o pae e av6 erann Pe1'nambucano8, e sabendo que sim, concebeu-lhe um adio
novercal, pelo que não se des.:loill"ou de fU1'lm'-lhe aguella quantia.

Nova maneir;o. de acalmar o odio !
Gonçalo Marinl10 de Castro, brigadeiro de artilheria destlt praça,

24
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nambuco, não o tinham por sua patria, não se julgavam susceptivcis
de obrar e fazer sacrificios pelo bem e melhoramento de um paiz,
que olhavam como um apanagio, que lhes concedeu a natureza, s6
por ser conquistado pelas armas de Portugal, ou melhor pela falta
de sciencia militar e instrumentos bellicos dos seus primeiros habi
tadores. (8)

Ainda temos as orelhas atroadas das muitas vezes, que ouvi·
mos aos Lusos europeus dizel'em, que não eram patriotas de Per
nambuco; e não tej1 sido possivel esquecermo-nos do adio e da iu
famia, a que e11es pertenderam, mas em vão, reduzir o sagrado nome
de pat?-iota (9)

Ainda nos estão bem presentes as providencias dadas pelo ex
general Luiz do Rego Barreto para acalmar a tempestade, que sem
duvida se ia levantar pela exprobação, que aos indígenas de Per·
nambuco faziam os Lusos europeus de haverem aquelles sido patrio·
tas, e estes não; vimos em S. Salvador, e aqui temos em nossas mãos,
peças chamadas poeticas de Portuguezes enropeus estabelecidos

·no Brazil, nas quaes os Pernambucanos são tratados com a maior
indignidade por amarem o seu solo natal, e terem pam com elle
aquelles honrados sentimentos, que obrigaram aos Lusos europeus
a fazerem a acwalrevolução,dÍl'igida a melhorar a nação portugueza,
degradada 00 seu antigo esplen dor e grandeza.

E a vista de todos estes factos, e destas mesmas expressões dos
Lusos europeu~ jJoder·se-ha dizer, que aventuramos o nosso COD-

nena estabelecido lia muitos /lnDI)S, dis~e ao Padre Francisco Dias, que se
queria relevnr da imputação que lhe fizernm de seguir aquella nova ordem
de cousas, e mudança de governo, que bastava se'r Brazileiro para se:r tri
minoso.

São, ha poucos annos, mortos nesta praça dous Europeus, que vindo á
este paiz buscar fortuna, e tendo-a achado, diziam á bocca cl.eia, que aborre
ciam seus P1'OPl'ios filhos, só pm'que e1'CL'Tn Pernambucanos

E estes eram os sentimentos da generalidade dos Europeus aqui estabe
lecidos.

(8) Quem o duvida? Si os Indios tivessem a disciplina militar dos Eu·
ropeus e seus instrumentos bellicos, Duarte Coelho Pereira teria fundado as
villas de Iguarassu e de Marim \::m Oliuda? Assim mesmo quanto lhe
custou o seu estabelecimento?

S6 Duarte Coelho, quarto donatario deste Pernambuco, escreveu Hemo
1'ia8 rliarias da gue7"ra do Bmzil,. as quaes tratam dos oito primeiros anuOS
dellas.

(9) Sim, sag1'ado nome de paf7·iota. E qual será o nome mais digno
deste epitheto '( "Pat?'iote est le titre, que DOUS meriterons, lors que sans
Eraude, sans ambitioD, sans orgueil, nous consacrel'ons cos veilles, et nos ta
lents á la gloire du bieu publiqae" Oa?·acci.ol. Le Langag. de la Raiso ll.?
10. "Pointde noblesse, donc point d'illustration bereditaire : je ue von?"OIS
pas meme donner aux grands bommes le nom de noble, mais le Dom tl',ll~s
tre, de bien faicLellr de la patrie, de grand patriot.e, nom sans doute blrn
plus honorable" Rey Regis tom. 2. fi. 342.
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ceita, quando dizemos que da falsa idéa, que se ha feito da patria
do cidadão, tem procedido esta ri validade entre os Lusos europeus
estabelecidos no Bl'azil e os seus naturaes, bem como entl'e os ou
tros naturaes da Europa, c1imatisados na America, e os naturaeB
desta?

Si estas provas não tem força, quaes são, e onde estão as que
requerem os espiritos difficeis de contentar?

Quererão porventura demonstrações euc1idicas ?
Não são sem duvida para estes negocioso

II

"MOSTRA-SE '0 QUE É A. PATRIA DE UM CIDADÃO

Patria é uma.palavra grega, que, n!i. sua accepção primitiva,
significa familia, nação.

Assim a define Agostinho Calmet, no seu Diccionario Bihli
co; (10) e é neste sentido que disse o Psalmista rei; " Vinde, pa
trias das gentes, presentear ao Senhor" (11) isto é, como explica
o mesmo Calmet: "Familias estrangeiras das gentes, vinde presen
tear ao Senhor. " (12)

Foi neste sentido, que Ovidio N asão chamou á Cesar, pae da
patria, (13) pai, cuidado e salvação 'da pll.tria; (l4) e Roma livre
á Cicero, como diz J uvenaI. (15) Isto é, ela nctção "ornana, do povo

(10) Pntl'ia Grrece est família, n9tio.. Vid. Sclwevelliu Lexic G,'ooco
Latin.

(11) A.1ferte Domino, patrre gentium. Psalm. 95.
(12) Familire gentium exterre venite oblaturre Domino -sacrifici&. Dic.

Bibl. fJerb. patria. .

(13) Parce, Pater patrire, nec nomínis immemor hujus
Olim placandi spem mihi tolle tui. •

TTi;t. Lib. 2. 11. 181.

(14) O Pater, o plltrire cura, salus que ture.

Id. ibid. 11. 574.

(15) ...•.... Sed Roma parentum;
Roma patrem patrire Oiceronem libera. dixit.

Saty,', 8 v. 24-1. lI!; seq,
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ele Que1'íno, e não daquelles lugares particulares, em que nasceram
Cesar e Cicero.

Esta accepção é obvia nos escriptores latinos, (16) francezes,
0.7) italianos (18) e de todas as demais linguas, cujas citações omit
timos por brevidade, afim de trazermos os de casa, que por serem
europeus devem de merecer mais attenção e estima dos seus com·
patriotas.

Os que tiverem folheado alguns livros portuguezes, não terão
por cousa nova esta accepção da palavra patria, pois eIla é tão vul·
gar, que nos podiamos forrar á citações, si não quizessemos de al
guma sorte autorisar o nosso sentimento; por isso offerecemos 38

seguintes, que temos á peIlo.

De Camões nos I,usiadas, Canto V eatancia 99 :

As musas agradeça o nosso Gama
O muito amor da patria, que as obriga
A dar aos seus na lyra nome e fama
De toda illustre e bellica fadiga.

(16) Pretendiamos aqui trazer as citações, mas elIas são tão vulgAres
e obvias, que julgamos superfluidade de trabalho.

(.t7) Seconde moi, Dieu de la raillerie,
J e veux berner Ies sots de ma patrie.

Düncíad. Gant. ] .

Ta patrie est par tout, grand Roi, je Ie sais bieo
OÚ peut de tes etats Ie bonhem' legitime I

Exiger tou soutien.

Rousseau, Lib, 4. Od. 5.

(18) Grands arbitr'es, dit il, des querelles des rois
Est ce ainsi, que votre ame aux perils aguerrie
Soutient SUl' ces.remparts l'honneur, et la patrie.

Dep"eaux, EJp. 4.
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De Barros, na Decada III, livro 6 cap. 3 :

Pois por honra de sua patrin em os fins da terra poz (Jorge
Alves) aquelle padrão de seus decobrimentos.

Do Dr. Gregorio de Almeida, na Rest. Prodig. de Portugal;

Com tudo desejo, que o leitor a veja com olhos benevolos e
coração portuguez, para que lhe agrade como restauração da patria,

Do mesmo, na mesma Obra:

Confesso, que o coração portugucz e o amor da patria me met
teram a penna na mão.

De Jacintho Freire, na Vida de Castro fi. 128;

Esta é fi benção, que nos deixaram nossos mairoes: morrer glo
riosamente pela lei, pelo rei e pela patria.

De Francisco Dias, na Elegia I :

Consagrarei somente meus conceitos
A's virtudes, á patria, á clara fama.

Em todos estes exemplos, e em outros muitos, que por brevi
dade omittimos, se vê claramente, que a palavra patria é tomada
na accepção de gente ou nação.

Outras vezes se toma a palavra patria pela provincia, de que
somos naturaes. Assim o diz o mesmo Calmet no lugar já ci
tado. (19)

Neste mesmo sentido disse Salustio, citado por Servio no verso
3~4, do 1~ liv. da Eneida de Virgílio, que a Hespanha era a sua an
t!ga patria, (20) onde se deve notar o-antiga.

Colombo, depois de dizer ao velho da Ilha de S. Domingos,

-
(19) Patria usurpatur et de regione, unde trn.ximus. originem; et de

urbe, unde sedem habemus.
Dic. BiM. vCl'b. pafJI'ia.

(20) Rispaniam sibi antiquam patriam dixit.
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que a Italia era o imperio, em que elle viu a primeil'a. luz do
dia, acrescenta:

Mas pede a minha gloria que a teus olhos
O disti ncto esplendor da patria mostre (21)

O Gama, fallando ao rei de Melinde, depois que descreve a
Europa, e chega a Portugal, falia deste modo, Regundo Camões,
Canto 3, estancia 21 :

E~ta é a ditosa patria minha amada,
A' qual si o céo me dá, que sem perigo
Tome com esta empreza já acabada,
Acabe-se esta luz ali comigo.

Em nenhuma destas duas accepções se entende a palavra pa
tria para o caso em questão; pelo que cingindo-nos ao intento di'
zemos, que patl'ia não só é a cidade ou lugar em que nascemos, maft
aquelle em que estamos estabelecidos. . .

Não é nova esta definição, ella data da mais remota antlgll!'
clade.

Facciolati define patria a cidade ou lugar em que nasce
mos; (22) e ao depois encostando·se á autoridade de Cicero, acres·
centa, lJatria tambem é o lugar em que nos vae bem. (23) .

O padre Agostinho Calmet a define da mesma sorte. Patl'l3 s~

toma, não só pela região em que nascemos; mal'> tambem pela Cl'

dade em que fixamos a nossa morada e estabelecimento. (24)
Lemos em Quinto Cnrsio, na Vida de Alexandre,(25) que a pa

tria de um varão forte é todo lugar, que elle escolheu para sua mo:
rada. E nos diz no seu Theatro Critico (26) o padre Mestre Frei
Bento Jeronymo Feijoo, varão distincto por muitos titulos, ~or'

mente em lettras, que este apophtegma é de muitos sabias gentIOS.

(21) Colombiad. Ohant.2.
(22) Patria, urbs, sive locus, in quo nati sumus. Calep. V. pntrin.
(23) Patria est ubi bene est. Ibid.
(24) Veja-se a nota 19.
(25) Patriam esse ubicunque vir fortis sedem elegerit. Lib. 6. c&p.4,

§ 13.
(26) Tom. 3. Discurs. 10. § 8. Vid. Ovid. L Fa3t. 493.
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K nos diz Plutll.rcho, (27) que Alexandre Magno, vencendo os
Persas, fez que os soldados macedonios se casassem com as donzel
las persianas, afim de que tivessem o mundo pOl' patria, os alTUiaell
por fortaleza, por paisanos os bons, e por estranhos os máos.

O grande aradaI' e philosopho romano, Cicero, é o mesmo que
na sua costumada eloquencia, respondendo ao reparo que havia fei
to Pomponio Attico d'elle chamar patl'ia a Arpillo, (28) quando
até ali sempre dera este titulo a Roma, disse: " Eu em verdadejul
go,qne não s6 aq nelle, (Catão) mas tambem tod'Js os municipes (29)
tem duas patrias, uma de natureza, outra de direito de cidadão.
Assim aquelle Catão tendo nascido em Frescati, (Tusculo) foi rece
bido na cidade do povo romano. E bem como elle sendo Tuscula
no por natureza e Romano pelo direito de cidadão, teve duas pa
trias, uma de lugar e outra de direito; assim eu julgo e cha
mo patria aquella em que nasci, e aquella em que fui recebi
do, " (30)

Deste sentimento não discorda M. F. Quilltiliano, pois que
deixou escripto, que um homem para ser cidadão, era preciso ou
ter nascido cidadão, ou haver sido feito, (31),

Assim por delTadeiro pensaram todos os sabias e grandes ho
mens; e sinão tivessemos fitos os olhos na brevidade desta disser
tação, apresentariamos uma cadeia não intel'l'ompida de autoridades,
de todos os seculos, desde os mais illuminados da Greeia e Roma.
D'onde se conclue, que UI11 homem nascendo em ULll lagar, a qne se
chama patria de natnrezu, pode ter outra patl'ia de direito, ou por
que foi admittido nessa outra ao direito de cidadão, si elle é de na
yão differente; ou porque ness'outra estabeleceu a SLUI morada e
vida, quaudo a segunda patria pertença á I'l1a mesma nação; como
se deve entender dos Portuguezes europeus estabelecidos em Per
nambuco, que tem um!l. patl'ia de lugar, a saber aquella em que vi
r~m a primeira luz do dia, e Pernambuco que escolheram para ha
bitação, e onde tem formado estabelecilllPlltos,

(27) Ut mundulll pro paU'ia, castra pro III'ce, Lonos pru cognatis, maIo
pro peregrinis aguo ·ceriut. Plut t1'. apud Fei{j'. cltat,

(28) Arpino, cidade de Lacio uos confins do Sallluio, hoje chamada
ArraIal da 'l'erm do l?'abalho, no reino de Napoles, di tante de Soria 40~0
p~ ~os para o sul j do monte Cns ino 9000 para li p:lrtc boreal j do 1'10

Lms (G01'Íliano) 2,000 j de Aquino 11,000, E' situada cm um alto oiteiro,
Junto ao rio Febl'llno j e é patl'ia de Cicero, Mario, Plínio, Plauto.

(2?) Municipes, habitadores dos llIunicipios, que eram aquellns cidades
da. Itaha, ~ue tinham suas leis particulares, mil os seus cidfldão~, pelo di
relt{) de Cidade, podiam conseguir em Roma todo os empregos dos Romanos,
05 Inesmos magistrados, e as mesmas, honras. Jwvencío a. Sat, 8. v. 236 ds
Juvenal. Vejas. Epith. da Histol'ia l1tsitan. Cap. 5.

(30) Lib. \l, de Leg. c. 2.
, (31) Ut sit civis quis, aut natus sit oportet, aut factlls. Llb. 5, cap, iO,
~ Caperoner explicando este mesmo sentimento, acrescenta: Si llempe na
Us exl1'CllléUS, jus tamen civ-itat-ui impel'l'avit, ct civitate donatus fltit,
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N em se diga jámais, que isto são meros aitos, que nunea ti·
veram uma pratica juridica c legal, pai' que não s6 é lIe direito das
gentes, como SA pode ver no Barão de Puftendorf, na sua obra im
mortal de direito da natureza e das gentes; Ç32) mas tambem lan·
çando um golpe de vista rapido sobre a historIa dos povo , veremo~
que a e~te direito deram um uso frequentissimo todas as nações ano
tigas, o adoptaram, e aiuda o praticam todas as actuaes, sem ex·
ceptuar mesmo o nosso Portugal, como veremos mais abaixo,

Os Gregos o praticaram sempre, e não !la pessoa alguma quo
lendo a Cornelio N epote, o ignore; porque este nos conta na vida

-de Pomponio Attico, (33) que sendo este pelas suas viltudes hon·
rado pelos Athenietlses ao ponto de lhe levantarem uma estatua,
não quiz elle usar do beneficio de cidadão, que aqnelles lhe haviam
conferido, porque pelas leis romanas perdia-se o foro de cidadão
romano, aceitando-o em ontra parte. (34)

E. haverá quem ponha em duvida este direito romano?
Abramos a sna historia c veremos, qne destruida Alba, (35)

inimiga capital dessa capital do mundo, os sens habitadores foram
pa~sados para Roma, gosaram do direito de cida<1e, e os seus Jll'in·
cipaes entraram no senado; (36) veremos, que Tranquillino, quiuto
rei dessa nação, era Etrusco de nascimento e Grego de origem, (37)
c Servia Tulio era Latino j (3S) Cicero e Mario, naturaes de Arpi·
no, eram H.omanos pelo direito oe cidade; (39) por este mesmo di·
reito oram H.omanos 8. Paulo, natUl'al de Tarso, (40) Archias,
pocta de Autiochia, (4]) Gavio Cosanc;>, que foi açoitado e cru·
cificado por Verres, (42) e Valbrio Procillo, Francez, que foi mano
dado por Cesar de embaixada!' a Ario\'isto, rei dos Francos, (43)

E o mesmo Cicero, na cansa de Gavio, exclamou contra Verres;
Oh doce nome da libe?'dade! Oh eximio direito da 110ssa cidade!
Oh lei ponia e leis semp1'onias! (44) Não foram somente estas a~

(32) Li\'. 8. cnp. 21.
(33) Cap. 3. .
(34) O mesmo Comelio Nepote no lugar citado, e Cicero pro OreCl!I.

cap. 34. Quum ex nos/n'o JUTe duár'um civitatl~m nemo esse possit, tum. Olnll
titlt7' hcec civitas, qU71m is ?'eceptltS est in aliam.

(35) Alba era uma cidnde do Lado, mais antiga do que Roma, c .q~6

distava della 14,000 passos, fundada por Ascanio, pouco depois da destrulçao
de Troia i hoje della s6 se acham ruinns, mas dena se levantou Albano, com
o titulo de principado. Despr·es. ad Homt. FJp. 7. lib. l.

(36) Millot H. Uunjv. Tom. fi. 175.
(3'7) Idem ibid.
(38) Idem ibid.
(39) Cicer. Lib. 2. de Leg. cap. 2.
(40) Act. ApostoI. cap. 22.
(41) Cicer. pro Arch. poeto § 63.
(42) Cice!'. in Verr. Lib. 5. §§ 61, G2.
(43) Cresar. de Bel. Galic. Lib. 1. cap. 22.
(44) Cicer. in Verr. Lib. 5. § 63.
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leis, que regularam este negocio em Roma; sim tambem as apu
leia, (45) cornelia-mueia, (4ti) papia, (47) lieinia, (48) scrvilia, (49)
e as das Doze Taboas. (50)

Por um semelhante direito, S. Nicoláo, natural de Santo Ange
lo, é cidadão tolentino pela habitação naquella cidade; e o grande
Antonio, Portuguez,é patriota de Padua, nada obstante ser nascido
em Lisboa. (51)

Por um igual direito, João Vaz de Almada, nascido em Portu
aal, é cidadão de Inglaterra, que o acolheu na sua desgraça; e como
tal veio a este reino de Portugal, na figura de embaixador do rei de
Inglaterra, a negociar o casamento de D. Beatriz, chamada a-Rica
Dona; (52) e o celebre Duarte Brandão, mandado pelo rei de Ingla
terra a este reino a armar cavalheiro da. Ordem da Jarreteira a
D. João II, apezar de ser nascido em Lisboa, não estava natLll'a
lisado Inglez; e por este titulo, e seu valor não occupou na rngla
tena muitos lugares, e até o generalato de uma grande esquadra
na guerra contra a França? (53)

Qual é o Portuguez tão hospede na historia da sua nação, que
ignore, que desnaturalisando-se deste reino pelas injustiças do
rei D. João I, se naturalisaram Hespanh6es Lopo Vasq ues e Gil
Vasques? E como a Hespanh6es por direito D. Henrique II, rei
da Hespanha, fez aquelle conde do Bomsuccesso, e den a este as
villas de Roa e Mansilia ?

Não seguiram o exemplo destes, João Fernandes Pacheco,
Egas Coelho, João Monso Pimentel, D. Paio Peres Correia, D.
Pedro Alves Pereira, D. Martins Annes, o principe Rny Gomes da
Silva e outros muitos, ou desgostosos do reino, (54) ou seguindo as
facções dos Hespanh6es?

E podiam enes ser admittidos, como foram; aos lugares, pre
mias e postos sem serem patriotas da Hespanha pelo direito de ci
dade?

Isto é mais claro do que a luz do dia.
. Mas poder-s~ba dizer, que em Portugal não reina o mesmo

direito? Disto é sabedor qualquer curioso, que tiver lançado os

--
(45) Sobre esta lei e as demais aqui citadas,lea-se o lndicl1lo das Lels,dc

que falla Oicero, extrahido das collecções de Rotomano e de Ernesto, que
vem no quarto tomo das obra de Oícero ad 1lSU1n Deltini.

(46) Idem.
(47) Idem.
(48) Idem.
(49) Idem.
(50) Idem.
(51) Manoel Bernardes, Nov. Florest. tom. 1.
(52) Duarte Nunes de Leuo Descripção de Porto cap. '7.
(53) Idem ibid.
(54) Idem ibid.

25
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olhos sobre o H,epel'torio da:s leis da monarchia ; porque não ba pro·
curador algum de causas que ignorE> a existencia da resolução de
30 de Maio de 1643, do aviso regio de 15 de Julho de 1671, de·
creto e aviso regio de 24 de Maio de 1762, e decreto de 2 de Ju·
lho de 1777. (55)

E quantos não são os estrangeiros, que de presente se acham
naturalisados Portuguezes, e occupando lugares e empregos entre
nós?

A multiplicidade de exemplos nos dispensa de apontaI-os,
E abicando ao porto, que demandamos, á quem tinha por pa·

tria João Fernandes Vieira, quando,. na restauração deste Pernam
buco, se sacrificou a si, ás snas riquezas, e a todos os seus? Acida·
de do Funchal, que o viu nascer, e mal lhe deu o berço; ou a Per
11ambuco, que o acolheu, e lhe deu esposa e estabelecimento?

Respondam ao quesito o grande poeta Antonio Diniz da Cruz
na sua Ode Pindarica, feita á este heme, e o historiador francez da
Historia do Brazi1.

Aql1ellc diz assim na Estropbe 4 :

O ebtrago lastimoso
D'aurea sorte, de prospera riqueza,
Não move, não suspende na ardua empreza

O coração brioso;
Não immensos soldados

De arrogantes victorias carregados;
Que genio grande" á quem virtude anima,
Captiva a patria, a vida não estima.

O segundo, no tomo 5. da dita Historia, que anda já vertida

(55) Pela resolução de iJO ele Maio de 1643 os estrangeiros são iuha·
beis, por via de regra, para as commendas; mas com dispensas, havendo ser
viços relevantes, podem obtel-as

Pelo aViso de 15 de Julho de 1691 não sendo os estrangeiros natura
lisados, não devem as camaras provei-os em oflicios.

Pelo decreto de 22 de Abril, e aviso de 24 de Maio de 1762 os ,e~

trangeiros nascidos em dominios de França ou Castella, casados, e domICI
liados nas províncias do reÍllú, foram admittidos á naturalisar-se, requereu-
do na corte as cartas de naturalisação em quarenta dias, ,

Pelo decreto de 2 de Junho de 1774 os estrangeiros, que se naturnilS3'
rem, serão declarados isentos de direitos novos e velhos, emolulnen~de
assignaturas na mesa do desembargo do Paço, conselho da Fazenda, e um ,fi
do feitio das provisões, fazendo-se-lhes tambem gratuitamente na secretariA
da, Junta do Oommercio a justificação da identidade de pessoa.
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em vulgar, liv. 33. fi. 55, tratando da restauração de Pel'l1ambuco,
feita pelo dito João Fel'llandes Vieira, diz: A consideração e o C7'e
dito, de qtte gosava (João Fernandes Vieira) ent1'e os vencedo?'es (08

HoUandezes) e as suas mesmas ?'iq~tezas o impo?'tunavam: não cui
dava em mais nacla do q~te em, líberta?' a sua pat7'ia,

De tudo isto, que levamos expendido, resulta, que teudo mui
tos cidadãos duas patrias, uma de lugar e outra de direito, os Por
tuguezes europeus estabelecidos em Pel'llambuco, s6 pelo facto de
nelle virem habita1' e estabelecer-se, são legitimas comlJatriotas des
ta proviucilt, e ella sLTa patria de direito; e como taes devem de ser
reconhecidos pelos indigenas de Pernambuco, e amando-se frater
nalmente, mostrarem que são cidadãos de um mesmo foro e direito,
uma s6 família de irmãos legaes, sem jamais se distinguirem pela
fatil, pl'ejudicial e insubsistente diversidade de solo natal, detes
tando e alongando de si a mal entendida paixão de nação ou paisa
nismo.

m

MOSTRA-SE QUIC A PATRIA DE DrRRITO É PRl!:I!'ERIVEL A

PATRIA DE LUGAJ{

Depois de estar solidamente estabeleeiclo e provado, que lUlli
tos homens tem dnas patrias, umn. de lugar e outra de direito,
vem por UlUfI consequencia bem natural saber-se qual d'ellas é pre
ferivel á outra; e no caso de se chocarem, uns com outros, os in
teresses de ambas, por qual d'ellas nos devemos decidir, e quaes in
teresses portanto sustentar e (lefender.

A autoridade, a razão e os exemplos são as fontes, em que de
vemos beber a solução do problema; e levando adiante estes tres
phar6es, sem receio algum de elTar, dizemos, que a patria de dircito
se deve de preferir á patria de lugar, e que os bens daquella devem
levar ele vencida os d'esta.

Seja Cicero o que marche ó. frente dos que escudam a nossa as
serção.

Sim, edte grande philosopho é o mesmo que não duvidou uar
preferencia á patria de direito sobre a de lugar, apezar de confessar,
que tambem esta lhe merecia uma notavel caridade. "E' necessa
I'io~dissc elle, que prestemos mais caridade úquella, (Roma) na qual
esta o nome da republica e ciclade universa ; pela qual devemos mor
rer, e á qual nos devemos entregar todos; e em quem devemos pôr, e
co~o co~sagrar tudo quanto é nosso, ainda que não são entre si
mUlto chversas as doçuras d'aquella, que nos gerou, e as da que nos
recebeu. Assim, eu nunca negarei, que esta (Al'pinas) , IDinha pa-
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tría, ainda qne aquelJa (R.oma) seja maior, e n'ella esta (Árpina)
se contenha. " (56.)

Ainda que R.oma fosse a ca-pital do unlverso, a graude cidade,
que tanto se elevava sobre Mantua,qu::l.I1to os altos cypl'estes aos leu
tos viburnos; (57) aquella cidade celebre pela sua belJeza,pelos seus
cam])os, seus fructos,sua formosura, humanidade de seus habitante•.
dignidade de sua republica,magestade de seu senado; (58) com tudó
Arpinas era uma deliciosa ilha oa cidade de Arpioo,no reino de Na
poles, distante de R.oma ~etenta milhas, rodeada de dons rios, '
Fibreno, e Liris (Garigliano) que a tornavam amenissima e saluhe!'
rima. Ilha tão linda, tão formosa, qoe levou os olhos a Tito PODJ

ponio Attico,aquelle que por muitos annos havia habitado em Áthe
nas, que excedia a todas as outras cidades na antiguidade, na hu
manidade e na doutrina, e cnde se achavam todos os primores das
sciencias e artes; (59) ilha, que tanto arrebatou a este grande ho
mem, que chegou'a dizer, que se não fartava de vel-a; qne se não
importava com as magnificas casas de campo, os pavimentos mal"

. moreos, os tectos assobradados; mas que os lindos Nilos eEuri
pos (60) d'agua eram parte para que se elle admirasse de Cicero po·
der estar em outro lugar ao samr de Roma. (61)

E tantas razões não foram bastantes para Cicero deixar de dar
preferencia á R.oma sobre Arpinas? Sim, mais que tudo isto pe
sava o direito de cidade, que Roma havia concedido á Cicero; di·
reito tão grande, que quando se tratava de Roma, elle se esquecia
de Arpinas, aquelle ninho natal, á que elle se recolhia, quando
queria vacar á si mesmo, entregando-se á philosophia, á leitura e á
escripta; aquella cidade, em que elle tinha a sua estirpe antiquís
sima, os seus penates, a sua geração, e muitos vestigios dOB sens
maiores. (62) .

E si assim não tivesse respondido o orador, quanto não sel:ia
ingrato para com aquella cidade, que o havia recebido no seu SeI?,
que o havia condecorado com o direito de cidadão, que o haVIa
adiantado, que lhe dera espo~a, possesões e diguidades ?

Quanto não seria elle contradictorio comsigo mesmo, havendo
ensinado, que a gratidão era a virtude, não só a maior de todas,
mas tambem a mãe de todas ellas, e aql1ella que elle c1eEejava LeI'
mais que todas as outras! (63)

(56) Lib. 2 de Legib. cap. 2.
(57) Vil'gilio Eclog. 1. _
(58) Oícer. Orat. 1. post l'edi t. § 1.
(59) Vid. Desprez. ad Horut. Sntyr. lib.2. Sat. 7. v. 14. La Oroil.

Geograph. Mod. tom. 2. De la Grec. art. 2.
(60) Oic. 2. de Leg. cap. 3.
(ül) Cicet'. 2. de Leg.
(62) Cíoer. 2 de Leg. § 1.
(G3) Oícer. pro Plane. § 33 vid.
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Esta decisão de Cicero foi tanto aceita:í Attic:o, que nüo só a
nilo contradisse, como, nada obstante o sena rrebatamento por Arpi
DlIS, mostrou difliculdade e repngn:1ncia em consentir, qLle Cicero
ainda assim chamasse patria a Arpinas, que lJle deu o berço. "Pa
rece-me cousa de~hotlesta, que seja tua i)atria tambem esta, que te
gel'Ou:" (64) no qual sentimento sem duvida seguia Pomponio ao
florentissimo interprete de Homero, Ensthatio, o qual diz, qne pa
tria é não aquella cidade" em que o homem nasceu, sim aquelIa em
que foi criado; de modo que aqueJJe que não foi tal, isto é, que não
foi educado no lngar em que nasceu, mas d'eJle se apartou, a este a
tal cidade ou lugar o perdeu, e elle não tanto a deve de ter por
patria, quanto áquella, que () sustentou. (65)

E' uma observação feita s:>bre Cornelio Nepote, Salustio, Li
vio, Plinio e outros grandes homens, EomanoslJelofo~o de cidade,
que não s6 nunca preferimm á Roma os seus municipios, (66) nada
obstante muitos serem cidades celebres, (67) como até nenhuma
palavra disseram sobre suas pa Lriaf', sabendo-se por ontro meio, que
o primeiro era OircwnpadwlO, o segundo Arnitel'nino, o outro
Patavino, e o ultimo finalmente Vel'onense j e de Livio disse um de
fensor: " Na verdade Livio não quiz ser Francez ou Veneziano,
t~ndo obtido Roma por ontra patria, pelo direito de cidade, prin
Cipalmente sendo familiar de Augu to, e sogro de um cavalheiro
romano. " (68)

Juvenal mofa e chincalha dessas patrias municipaes, ora cha
mando-lhes "areas municipaes", ora aos eus edis, como os de Ulu
bras, em que foi educado Augusto, "grosseiros e mal asseiados edis
da deserta Ulnbras ; " (69) outra vez sem rebuço algum, atacando o
Illesmo Cicero, diz" este homem novo, este vil Arpinas, agora ca
valheiro municipal de Roma; " (70) e o que é mais, o illesmo Cicero,
e,crevcndo á Rufo, lhe dizia: "Habita, meu Rufo, essa R.oma, e
I'lre n'e 'sa luz; lJorqne toda outra. peregrinação, o que en pensei

(6~Y Cic. de Legib. 2. cap.
(6<J) Hrec est patrire difinitio : patda enim ul'bs est quredam, in 'lua quis

pa~t ortU7n eductus est. Adeo 1tt qui talis nfJn sit, sed post Ol'tum pat1'ia sit
prlVatus, is urbe hujusmodi /lXcidel'it, neque Iam eam ha·beat lJat1'iam, quam il
Iam, qure ipsum deinceps aluit. Esta é a trnducção latina da passagem gre
ga de Eu thatio, trazida por Huecio na sua Demonsh'aÇf10 Evangel. prop, 9.
cap: 10 § l. para sustentar, que Jesus Christe nnscendo de paes nnzarenos, se
devlnchnmar Nazareno nada obstante ser nascido em Belem.

(66) Veja-se a not~ 29.
. (67) Como AtheIl!lS, de quem já fallamos, e Antiochia, de quem diz

O.l~ero, pro ÂJ'chia, poet, § 8. Primum Antiochire (nam ibi natus est, loco no
tl~!1 celeb.l' i 'luondam Ul'be, libemlissimi,s que studiis ajJluentO crelcl'itcl' anteeil
e/e omnLbus 'ingenii glO1'ia contigit.
l (?8) Laurent, Pignor. na epif'toln. 49 (~ Balthazar Bonifacio, que vem no
omo o das obras de Tito Livio da edicção de Pavin.

(69) Satyr. lO, v, 102.
(70) Satyr. 8. V. 235 & eq.
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<1e~c1e menino, é obscura e sOl'c1ida para aquelles, cuja industria em
Roma pode ser illustre. (71)

Os me.smos sentimentos acbamog entre os modernos, não só ex·
tranhos, como domesticos.

E' notavel o que á este respeito escreve o P. :M. Feijoa no
sell X. DisClll'RO do Theatro Critico, tomo 3. Eis aqui: " La Pa
tria, á quien debemos e. timar sobre nuestros particulares interesses,
la acreedoru a todos los obzequios possibles, es aquel cuerpo de
Estado, donde debajo de un gobierno civil estamos nnidos CaD la
coyunda de unas mismas leyes. Assim Espanha es el objecto pro·
pio dei amor deI Espanõl, Francia deI FriLncez, Polooia dei Po·
laco. Este se entiende quando la transmigracion a otro paiz no los
baga miembros de otro Estado, em cuyo caso este dehe prevalecer
ai paiz donne nucieroD. "(72)

Assim tambem sentiu, c disse a respeito dc Llsboa, sua patria,
o fiLmoRo DI'. Duarte Ribeiro ele :Macedo, 11m dos sabios maiK
reRpeital'eis ~e Portugal no scculo. XVII, (73) em uma canção 3

D. Rodrigo de lHenezes, reforçando o seu dito e sentimento com o
excmplo de Hercules.

Foi minha patria a inclyta Ulyssea, .
Sempre triumpbante, e sempre victorios:l ;

E i é sorte ditosa
Ter por patl'ia UOla corte,
Tive ditosa sorte;
:Mas ah! que mal aponta,
Meu Senhol', o que conta,
Ficção, que vejo escripta,

A patria nobre por primeira dita;
Si a patria nos despreza,

Quem do lugar, em que nasceu, se prcza ?

Em Thebas nascimento glorioso
Teve Rercules yalente,

. E de Thebas ausente
Foi da arte mimoso,

(iI) Lib. 2. familiar. epist. 12.
(72) § 6.
(7'3) Legationibus, &; negotiorum gercndoruID peritia Eduarclus Ribcriu~

de Macedo. Epitom. Histor. Lusitan, Oap. 11. Alpbonsus 6.
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Assistido dos deoses Das em prezas,
Teve fama e riquezas;
O que nunca tivera,

Si no lugar, em que nasceu, vivera.

Note-se aqui aquella expressão, "foi minha patria," que parece
sianificar, que já não era.

" Basta de autoridades, passemos áa razões.
E' verdade, que ha no nosso coração um não sei que, como diz

Cicero, (74) e uma certa cousa occlllta na DOS a alma e seusibili
dade, que o lugar, em que nasceplOs, nos seja mais agradavel do
que outro qualquer; é verdade, comÇ> nos lembra o marquez de
Caraccioli, (75) que nós renascemos ao aspecto d3. patria; que to
dos o pl':J.zeres da nossa primeira infancia voltam á nossa memoria
e nos causam uma satisfação incrivel; e que se amam até as mesmas
pedras da patria Porém, conforme diz Cicero, (76) como o ho
mem não se deve reputar cercado de alguns muros, Dcm popular de
algum lugar determinado, e sim cidadão de todo mundo, como si
~~te fora uma cidade; on, como se expressa um celebre geographo
de nossos dias, (77) os bomens, bem como ae arvores e as plantas,
devem pertencer á todos os paizes, pede a razão que nós olbemos
toda terra como um lugar de destel'l'o, á fim que nos acostumemos
Íl todo lugar, á que nos levar a Providencia; e qner a mesma razão,
que quando impeUidos de circumstancias imperiosas, deixamos o
berço natal, toda nossa sensibilidade, toda nossa ternura, predilec
ção e serviço se dirijam e encaminbem, com preferencia ás demais
republicas c reinos, áquelle lugar, que, por um secreto impulso da
Providencia, escolhemos para nossa morada e estabelecimento;
porque, como diz o já citado Feijoa, (78) esta obrigação de amar a
patria, e procurar-lhe bens, não nos vincula á republica, porque
nascemos em seu districto, sim porque compomos sua sociedade.
" Assi, continua o mesmo, el que legitimamente es transferido a
otro dominio distinto de aquel en que ha uacido, y se avencida en
él, contrabe, respecto de aquella republica, la misma obrigacion,'
que antes tenia á la que le dió cuna, y la debe mirar como plltria
sua. "

O ser natural de um paiz é o effeito de. Hill puro acaso, (79)
mas ser cidadão de um lugar, em que não nascemo, é uma acção

(74) 2. de Leg. O. 1. .
(75) Le L:1Dgag. de la Raison. C. 10.
(76) 1. de Legib. 23.
(77) M:mtelle Geograph. antiq. ltalie.
(78) Tom. 3. Discurs. 10.
(79) Rey Regis tom. 2. fi. 76.
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do nosso arbitrio, é uma obm da nossa escolha, um facto, que, mais
do que outro qualquer, prova o ser e a existencia da liberdadc, a
mais digna qualidade do homem, e qlle o distingue plenamente das
bestas.

O lugar, em que uascemo'l, é patria forçada; e aquelle, de que
somos cidadãos, é patria forçosa.

Aquella nós a temos muitas vezes, muito apezar da nossa vou
tade; esta nós não podemos deixar ele ter e obedecer-lhe, porqu~ cs
pontaneamente lhe demos direitos solwe o nosso ser e liberdade.

Aquella é mãe por accideute, esta é mãe por afrecto.
Quando o fado cego nos fez filhos daquella, o mais que nós

_oramos, não passava de um ser iutermedio dos vegetaes e irracio
naes; estavamos muito aquem do ser de homcm, onde nada nos
era attribuido á louvor ou vituperio. Esta é nossa mãe, quando so
mos aquillo, para que sahimos das mãos da Providencia; quando
peusamos, quando obramos, quando tomamos o lugar que nos per
tence na ordem dos entes, quando só tendo a Deus acima das nos
sas cabeças, toda a creação 'está debaixo dos nossos olhos; o po
der da nossa razão, não satisfeito com os acanhados limiLes dos
tres reinos, animal, vegetal e mineral, do globo terraqueo, extende
o seu sceptro sobre as nuvens, olha para o passado, conhece o pre
sente, e adevinha o futuro; regula os movimentos dos astros; tl pa·
recendo querer levantar o véo aos segredos do Creadol', mostra a
sua elevação e magestade, mostra que somos homens.

Nem todos os homens tem patria de lugar, mas não ha um só,
que não seja cidadão de algum ponto da terra, e que deixe de ter
patria de direito.

Os que nascem sobre as ondas do oceano, não tem patria de
lugar, mas estes mesmos tem patria de direito.

Nunca pessoa alguma deixou o solo natal, se não por que as
circumstancias physicas, momes ou politicas delle se oppunham ao
sen bem, e a sua commoda e feliz existencia ; ao mesmo tempo que
se escolhe a habitayão e estabelecimento em um logar, porque a do
çura do seu clima, a temperatl1l'a da sua atmosphera, cooperam
para a conservação da nossa sauàe, e para extensão e felicidades
dos nossos dias; a fertilidade do seu terreno, a riqueza do seu
commercio adianta a nossa substancia, extende as nossas posstJssões'
o caracter moral do seu povo, seus costumes, seus ritos, sua religião,
suas leis,. a forma do seu governo são compativeis e analogos ao
nosso caracter, ao nosso modo de pensar a nossa moral e opiniõcs rc
ligio as e politica .

E só quando fóra do paiz natal se não encontram estas commo'
didades da vida, e estes prazeres analogos a nossa educação e sys
tema de vida, é que vemos os Scythas, segundo testifica Ovidio, (80)
fugirem das delicias ele Roma para as asperezas (lo seu paiz gelado'

(80) OiLado por Feijoa no Di c. 10. § 2.
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os Laponios desprezarem as maiores conveniel1cias de Vienna, e sus
pirarem voltar ao seu pobre e rigido continente; e viver sempre
aftlicto e melancolico, no meio de Pariz, o selvagem do Ca
nadá. (81)

E neste paralLelo, quem haverá que, a não estar fóra do senso
commum á todos os homens, hesite decidir-se pela patria de di
reito?

Em que balança, por mais fiel que seja., pesará mais a patria da
oasual1dade, do que a da escolha?

Desafio os espiritos mais justiceiros, e appareçam.
Si o simples accidente de nascer em Portugal exige dos Por

tuguezes europeus affecto e caridade para com os lugares do seu
nascimento, á que piedade não tem direito Pernambuco, que os
acolheu, sustentou e os honrou? "Grande é, com effeito, disse Ci
cero, (82) aquella communidade, que se adquire pela dadi va e recep
ção mutua dos beneficios; os quaes, por isso que são mutuos e gra
tos, enlaçam com uma firme sociedade aquelLes entre quem se pra-
ticam. ,~ ,

Que direitos tem a mãe sobre o filho, que expoz, e á quem
negou todos os oflicios que lhe impoz a natureza?

E quanto não deve este áquella alma caridosa, áquelle coração
terno e benevolo, que o recolheu, que o criou, educou, e á quem
deu tudo quanto possuia?

Manes do grande d'Alembert, respondei, quem mais vos mere
ceu na ordem dos affectos, na ternura e nos bons oflicios de filho,
madama de Tencin, que vos deu o ser, e vos expoz, e negou o
ser de mãe, ou a vidraceira caridosa, que vos recolheu, educou e se
desvelou toda por vós? (83)

Esta resposta a achamos em Voltaire, dada por Cassio á Bruto,
na Morte de Cesar acto 3 scen. 2 :

Que importa, que um tyra.nno, que um escravo'
De amor com negra fraude detestave!
A 8ervilia illudindo te gerasse?
Deixa lá da mãe tua o hymelleo.

--
(SI) Feijoa, tom. 3. Discurs. 10. § 2.
(S2) L de Offic. § 17.

d (83) João Le Rond d'Alembert foi filho natu'ral de DcsLOuches OanoD,
~ emadama de Tencio, que expondo-o, o fez passar por todas as desgraças,
aque ~cam sugeitos estes infelizes entes, e deveu a sua vi'da e educação ú
Uma vldraceil'a, que o recolheu e criou; p'orem madam'll de Tencin sabendo
due ~lIe muito moço já era uma aguia em geometria, O' fez vir a sua casa, e'
epolS de muito acariciaI-o, lhe' descobriu o mysterio da sua natividade,

porem D'Alembert espantado gritou: Que me dites vous lá, rnadame '! .AI!!
vaus n'eles 21t'une 'TIUlIrat1'e' c'cst la vitriere qui est ma mere.

26
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Os erros, que indiscreta fez á furto:
Teus costumes formoll Catão, só a eUe
Por pac tens o devcr de o conhecer;
Toda alma co'a virtude a Catão deves.

I

Só um louco rematado, ou um cspirito prejudicado e irracional,
não será penetravel aos raios desta verdade. Os que o contrario
pensam, e obram cohcrentes com o seu pensar, são monstros, que

, não se devem classificar eutre os homens; pois que não havendo
cousa tão propria do homem, como ser obrigado, não s6 pelo bene·
ficio, como mesmo pela significação da benevolencia, não pode haver
cousa tão deshllluana, tão cruel, tão fera, como obrar de maneira
que pareça, já não digo indigno, mas sim deHe vencido. (84)

Estes taes nada menos são do que a cobra da Fabula. (85)
Que horror ! .
N em jamais se diga, que aqui não ha mais do que uma especu

lação dos espiritos, e pura metaphysica escolastica. Tem-se visto
praticado no mundo muitissimas vezes.

O memoravcl Scipião africano, quando viu que Roma lhe era
ingrata á tantos serviços gloriosos, á tantos sacrificios feitos pelo
seu bem e magestade, cheio de indignação a deixou, dizendo: "Pa·
tria ingrata, não possuirás os meus ossos! " (86)

E assim succedeu, pois que morrendo em Literno, (87) para
onde se havia voluntariamente desterrado, mandou que seu carpa
fosse ahi mesmo sepultado, afim de que a ingrata patria lhe não fi·
zesse o funeral. (88)

O resentido Coriolano não só a deixou, pelas suas injustiças,
CO!TIO que á testa dos Volscos a paz na maior consternação; e a te·
ria sem duvida levado á ultima ruina, si não foram tão eflicazes as
lagrimas de Veturia, sua mulher, e de Volumnia, sua mãe. (89

Sertorio, depois de grande orador e general romano, fugindo
ás proscripções de SyUa, se fez rei dos Lusitanos; e á sua frente
pelejou suas pelejas. contra Roma, vencendo a Pompeo, Metelo e
outros generaes. (90)

De quem se lembrava Nasão, quando desterrado no Ponto En·

(84) Cic"r. pro Planc. 33.
(85) Phedr. Eb. 4. Fabnl. l5.
(86) Oamões, Epist. l.
(8'7) Obamada hoje 'fOrre de Pab?'ia, cidade de Campuuia, cujos murO

são lavados do rio Literno (le Lagoa); ainda ba pouco se via o monumento
sepnIcrnl deste Scipiuo. lvIantelle, Geog. Antiez.

(88) Til. Liv. lib. 38. c. 33.
(89) Tit. Li... Iib. 2. Dionis. Eb. 8.
(90) Tit. Liv. lib. 92. Ladvocat. Diccioll. Histor. verbo Sertorie.
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:dno, enlanguecin. de saudade pela cara pcttl'ia, c rogava aos deose.
lhe permittissem ao menos ser enterrado na pat1'ia te1'1'a? Sem
duvida, nunca paz o pensamento em nlmona, (91) que lhe foi de
berço, sim todo se perdia pela Roma, que lhe conferia o foro de
cidadão roma~o.

E si o discretissimo Ullysses prefere, como diz Cicero, (92) 03

calvos rochedos de Ithaca (93) á immortalidaJe, que lhe offerecen
Calypso, c aos regalos de Feacea, não foi tanto pelo amor ao solo
natalicio, pois, como bem nota um sabio model'Ob, (94) esta tel'Oura
era muito pueril para o mais sabio dos Gregos, quanto porqne na
quelle lugar tinha a patl'ia de direito; pois que ali tinha a proprie
dade do reino, tinha o senhorio dos vassalto., tinha a fiel Penelope,
tinha °caro TelelOaco.

Coge Çofar não era de nação albanez? :Mas por quem se 01'
ferece elle a si, a seus filhos e a sua fazenda? Por quem se sa
crifica, e por quem morre no cerco de Dio ?

Por Albania" na Italia, que o viu nascer, ou por Cambaya, em
que se havia natnralisado? (95)

Bemardotte, principe real da Suecia, que direitos defende,
os de França, que lhe deu as fachas, 011 os tIa Suecia, que o conde
corou com o foro de cidadão, com o princip:ulo e com a releza?

Isto é patente a todos.
E quantos destes exemplos podiamos nós citar em todos os

tempos, e em todos os povos; os quaes provam á todas as luzes,
que no pensamento e acções dos homens a l:Jatria de direito deve
de ser preferida á. pat1'Ía de lUfXt1'? Paremos porem aqui, porque ~
yerdade, para ser estabelecida de uma maneira inabalavel, não eXi
ge mais do que uma prova cheia de deducção, energia e evidencia,
ea lD:ultiplicidade de razões, de ordinario nada mais produz do qne
uma mculca de erudição intempestiva, Portanto, em vez de pro
curarmos mn.is argumentos, que esteiem uma verdade posta. fóra. de

(91) Qu.a1<tum erat, o 'lnagni perituro pal'cel'e Divi
íJt saltem l'atria cOllternp/a1'el' humo.

Trist. lib. 3. Eleg. 3.

Oum l'atriam amisi t11l1C me 1:Ieriis~e pu.tavi,
Et prim', et graviol' mOl'S fuit i/la miAi.

Idem. ibid.

(92) Oicer. ele Orat, c. 44. 2. de Legib. 1. 3. cle Offic ~6.
(03) .Itbnca, ilha do mar jODio, hoje chamada VaZ de 001njJa1'e, entre :t

O~P~~lollJa ao ocaso, e as Ecbinadas ao oriente, patria de U1lysses. DcsJwc'!l.
o Llorat /ib. 2. Satyr. 5.

(94-) Feijoa, tom. 3. Discurs. 10. . 7.
(95) Jacint. Freir. de Andr. Vicl. de Cast.lib. 2. fi. 128.
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toda duvida, passemos a mostrar os deve.les do cidaêlão para com
esta mãe commum. .

IV

.NO QUAL SE MOSTRAM os OFFICIOS DO CIDADÃO PARA COU

A PATRIA

Ninguem desenvolve melhor os afrectos e deveres do cidadão
honrado para com a patria, do que Cicero, não só em outros Illui
tOB lugares, como na oração recitada no senado, á volta do seu des·
terro; e quem o tomar por guia na piedade para com a patria,
marchará seguro sem perigo de errar. (96)

" A patria, diz eBe, é a cousa mais jocunda de todas as do
mundo; (97) é preferivel á todos os demais oflicios do homem j (98
o seu amor encerra em si todos os amores. De todas as socieda·
des nenhuma ha mais grave, nem mais cara, do que aquella, que
cada um de nós tem com a republica. São caros os paes, são caros
os filhos, os parentes e os familiares; mas todas as caridades de to·
dos abraçam e encerram em si uma só patria. (99)))

Este ó o mesmo sentimento de Planco, quando escrevendo ao
mesmo Cicero, lhe dizia: " Podes ficar persuadido, que tndo quan·
to eu poder obrar com as forças, prover com o conselho, mover
com a autoridade, tndo isto será <jll serviço da republica. " (100)

" Não se pode encontrar, disse Quinto Cureio, (10]) oousa
mais cara, do que a patria do cidadão. "

Os verdadeiros patriotas devem, por tanto, empregar todas as
suas forças no augmenio, lustre e gloria, tanto no physico, oomo no
moral, da patria; obedecer prpmptamente, e de bom grado as or
dens dos governos e autoridades constituidas, sem examinar IIS ra·
zões das ordens, porque de outro modo não alcança o merito da obe
diencia. (l02)

(96) A leitura das Obras de Cicero é o meio mais faeil do eOJlveucime~'
to desta verdade; porem si é preciso a autoridade de alguma pessoa respe~'

,tavel na republica das lettras, lea-se o pretacio de Voltaire fi .gUl.I Trngedm
.Oatilina ou Roma salvada.

(97) Cicer. Orat. 1. posto redit. § 1.
(98) Idem de Offic. lib, 3. cup. 23.
(!l!J) Idem de Offie. 1. C. 27.
(100) Familiar 1. lib. Ep. 4.
(101) Lib. 5. cap. 15. § 13.

(102) n merto di ubbedir pe1'de chi chieda
La ragion del commando.

Metast. Cato Aet. 1. Seno 2 .



:.Ó9

Devem de tra.balhar eom todo desvelo no adiantamento do bem
publico, e preferil-o ao seu commodo particular. N ada olhar como
vantajollo para si, que o não seja tambem para a republica, mostran
do-se commodos e obrigados mutuamente eutre si; tudo finalmen
te,como diúaoutr'ora o philosopho Ariano, "qne si as mãos e os pés
tivessem razão, e quizessem estes membros do corpo cumprir com a
ordem natural das cousas, nenhum movimento fariam, nenhuma
vontade teriam, que se não reportasse ao bem de todo corpo." (103)

Devem de ser reunidos para promover o bem publico e da pa
tria, pois com razão nos diz um historiador de Roma, (104) "que
pela concordia as cousas pequenas crescem, e pela i1i:icordia as maio
res se aniquilam. " Igualmente reunidos para rebater o mal, e
arredaI-o para longe. " (105) " Quando o perigo é commum, expli
cou-se a razão pelo orgão de Tito Livio,(106) cada um deve prestar
o presidio, que t:stá em suas faculdades, para se livrarem delle.

Desenvolvamos estas idéas geraes, e demo-lhes algum detalhe.
O homem, esse ente que a natureza creou para entender e

obrar, (107) nasceu para a sociedade dos outros homens (l08);
por isso eIle não só, não é somente ::;eú, pois, como diz Platão, (109)
no sen nascimento tem Ullla parte a patria, a outra os amigos;
mas tambem, como diziam os estoicos, elle nasceu mais para os
outros homens, do que para si mesmo,afirn de que se prestassem mu
tuamente utilidades e beneficios; (110) por isso nada lhe 'deve de
ser mais antigo, do que a publica necessidade. (111) Vivendo
com todos os seus compatriotas com igualda'c1e e justiça, porta-se
com a dignidade propria do homem, sem abjecção e vileza, e detes
tando a soberba, s6 quer para a republica as cousas tranquillas e
honestas; (112) estima em mais a saude de seus cidadfLos, do que a
propria vida. (113)

Por isso, quando pede o bem da patria, as nossas cogitações,
as nossas palavras, as nossaR acções, os talentos, as riquezas, as
possessões, todos os bens externos se devem prestar; nada se deve
preferir á publica necessidade. (114)

A.o bem da sua republica-consagrou Alcco as immortaes ode~,

(103) PuJfendol'f. Jl1l'. at. lib. c.7.
(104) Salnst. Bel. Jugurt. fi. 65 da edieção de Veneza de 1756.
(105) Puffendol'f. JUI'. Natllr. lib. 8, cap, 6.
(106) Tit. Liv. lib. 5.
(107) Cicer. de finib. 2. cap. 13.

P
(108) De Legíb. 1. 24. Vid. Raynal H. P. e Pltt1os. lib. 19 cap. 107,

ujJendorj lib. 2 c. 2. § 7 et seq_
(109) Offic. 1. 7.43.
(110) Vid. Not. supro
(111) Id. de Offie. 1. § 43.
(112) Idem de Offic. 1. § 34.
(113) Cícero pro Sext. § 20.
(114) Vejn.-se todo livro 3 dGS Officios de Cieel'o.
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qne o elevaram n. eima de Bapho; pois que nenhum aescanso deu Íl
lyr!!-,'~enão depois que expulsou da sua patria Pittaco, Mirsillo, Ma·
gall);giro, seus crueis oppressores. (115)

, Assim tambem praticou um Cicero na causa de Roma; elle
mesmo o diz nas Assembléas dos Romanos: " Eu me sacrifiquei
todo, a mim e as minhas fortunas, pela vossa salvação, oeio e con
eoncordia. (116)

Estes foram os sentimentos que arrojaram ao grande Camões
pn.ra immortalisar o Gama e mais heróes da patria, e immortali
. ar-se com elles; assim o dis c elle no seu primeiro Canto, estan
cia 9 elO.

. Vereis um novo exemplo
De amor dos patrios feitos valeroso.
Em versos divulgado nnmerosos.

Vereis amor da patria, não movido
De IJremio vil, mas alto, e qua i eterno;
Qne não é premio vil ser conhecido
Por um pregão do niuho meu paterno.

Si é necessario para o bem da republica, que perdoemo-nos os
aggravos particulares, as iuimizades, os odios, qual será o cidad~o
J'lJ.Cional, o patriota honrado, que largando as redeas ás suas plU

xões, tenha em menos ci bem da sociedade, e se entregue ou á VJD

ganças privadas, ou fique reduzido á uma apathia e indifferença?
Quem?
Não julgo achar entre homens estes abortos, e si lanço os olhos

sobre os sentimentos dos grandes personagens, que mais mereceram
no conceito da posteridad.e, vejo que são todos unanimes no esque
cimento das injustiças particulares.

Metastasio nos apresenta o rigido Catão dizendo á Emilia, na
sceDa 5, acto 1 10 seu Catão:

De todos quando ao bem util se torna
Das privadas offensas o perdão,
A' todas é justiça dar de mão.

(115) Horat. lib. 2. Od. 13. Quintili311. Iib. 10. Cltp. 1.
(11 ü) Oral. 1. po t. rediL. acl Quel'it. § L
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Ao embaixador de Porseua, que queria tirar partido do le
vosto, qne o senado de Roma havia dado á Tito e sens eompanhei
~os, Tito responde nesta substancia na tragedia oe Brnto por Vol
taire, aeto '2. scena 4- :

o peito tenho frj1uco e ~elU refolho;
Do senado ultl'ajado, assá. direito
De aborreceI-o tenho; e o aborreço;
Mas prompto o braço offereço á seu serviço,
Quando a causa commum nos chama ás armas.
N o peito de seus filhos Roma extingue'
Das rixas e quen:llas o veneno; .
Vencendo-nos a n6s, vamos unido.
Só a v6s combater por inimigos.

E á Oassio disse Bmto contra Oesar na tragedia de .Voltaüe
Morte de Oesar:

Meu sangue com o teu uno p'ra sempre,
A n6s hoje por um outro adoptado.
De Roma a salvação, o patrio bem
Parentes cordíaes nos ha formado.

E á estatua de Pompeo, na me. ma tragedia, acto ~. ecena 4 :

Promettemos, Pompeo, á teus joelho'
Fazer tudo por Roma, por nós nada'
Pelo Estado, que em n6s se apresenta,
Viver unidos, combater, morrer,

, O bem e a salvação da patría exige de n6s humiliações? Não
e absono da diO'Didade do homem e da honra elo cidadão humi
lharmo-nos; d~velllos dobrar o joelho ainda diante dos tyrann05,
e Comprar por este modico preço a sa,lvação .da republica: " Um
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bom Romano, disse FuI vio á Catão, um bom Romano uefende o
justo, e se emprega todo pela publiea paz. (117) Assim o fez a
Esther na presença de Assuero, para desmanchar os planos ruinosos
de Aman contra os filhos de Jacob; (118) assim tambem nos nossos
dias nos exemplon o virttuoso bispo de aos pés do malvado
e detestavel Loison, general fraucez. (119)

São caros os nossos irmãos; uaseidos do mesmo veutre, for
mados pelos mesmos paes, educados com as mesmas maximas, nos
mesmos costumes e usos, tem com nosco laços estreitissimos, e re
lações amoraveis ; mas si é util ao bem da republica a eifusão do
sangue fraterno, a mão que o derrama, é a mão do justo e do vir
tuoso patriota.

Assim Timolonte li vra a Corintho da tyrannia á preço da
vida de Timophaues, seu irmão (120) ,

Não tem mais preço o sangue e vida dos filhos na estima de
um virtuoso pae patriota, si se trata do bem da republiea.

Alegra-se a mãe dos Machabeus com a morte delles pelas leis
patrias. (121)

Fulvio, filho de um senador, foi mandado matar por seu pro
prio pae por estar comprehendido na conjuração de Catilina. (122)

O mesmo mandou fazer aos seus dous filhos, em sua propria
presença, na praça publica, Lucio Junio Bruto, por haverem cons
pirado contra a republica. (123)

Porem si o pae tenta contra a patria, si pretende escravisal·a,
entregal·a ao inimigo, destruil-a? Que dever fica ao filho, que lhe
está ligado nos mais estreitos laços de piedade?

E' esta questão ventilada por Cicero, no seu terceil"O livro dos
OfIicios; (124) e Cicero, aquelle que acabava de dizer, que era muito
conducente á pat.ría ter cidadãos pios para com os paes, P25) é ~

mesmo, que deCIde a questão, dIzeudo: " O filho rogara ao p:u
para que desista do attentado; si nada aproveitar, o deve aconse·
lhar, até mesmo ameaçar; por derradeiro, si o negocio se encami
nhar á destruição da patria, pl'efira-se a salvação da patria fi con·
servação do pac. "

Esta resolução é conforme á doutrina do mesmo Cicero,já acim.a
trazida; e della não desdiz Tito Livio, quando escreve, que" o CI

dadão virtuoso tem a republica em maior preço, do que os parcu·

(I17) Metast. Catão Act. 2, Scen. 2.
(1 L8) Esther. 15. I.
(119) Historia do governo frnncez em Portugal.
(120) Cornelio Nepote, Timoleont. § 1.
(121) 2 Machab. cap. 8.
(122) Salust. Orisp. Bel. Catilin. pago 93 da edicçlto de Veuesa.
(123) Ladvocat. Diccion. Hist. verbo Brutus. Vid. Voltai7'c BI'lILus

Act. 5 Scen. 'T e 8. .
(124) Cap. 23.
(125) Id. lbid.
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tesco particulares (126) E é por ultimo uma cousequencia da pro
posição seguinte, na qual ninguem hesita.

Por mais apertadas, que sejam as relações do cidadão para com
outro particular, todas estas cedem aos deveres primarias do ci
dadão para comsigo mesmo.
. A conservação da sua vida e existenoia é o primeiro dever do

homem, e tão sagrado que a deve de sustentar á expensas da vida
do injusto aggressor, si outro meio não resta.

Esta. mesma vida elIe a deve sacrificar á conservação e bem
da republica; e é desta maneira que ene se faz charo á patria, e cre
dor da immortalidade. "No deixar por causa da republica aquel
las cousas, de que não nos podemos separar sem grande dôr, é que
se mostra, que a patria nos é chara, e que preferimos a sua salvação
ácaridade de todos os nossos, " disse Cicero; (127) e assim o prati.
cou um infante de Portugal, de quem canta Camõe<; na estan
aia 52, do Canto 4:

Via Bel' captivo o santo irmão Fernando,
Que a tão altas em prezas aspirava,
Que por salvar o povo miserando
Cercado ao Sarraceno se entregava:
Só por amor da patria está passando
A vida de senhora feita escrava;
Por não se dar por ene a forte Ceita,

1:ais o publico bem, que o seu, respeita

Nesta acção conformando-se Fernando com o que já havia,
ha muito antee, dito o Venusino: '" que o varão bemaventurado
não temia morrer pelos caros amigos, e pela patria (128)

(126) Tit. Liv. lib. 24-. Vid. Voltai/'. La 1úort. de Ce ar. .á.cl. 3.
scen. 2.

(127) Oicer. pro domo sua. § 37.

(I~B) Non ille (beatus) p7'O clwris am'icis,
Aut pa-vria tim~(lus plJ'ri1'c.

Hor. Carm. Iib. .J.. Od. ~r.

27
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Neste artigo é unanime o sentimento de todos os philosophos
dos mais famigerados poetas, e dos mais generosos varões do uni~
verso.

" Não ha maior doçura e gloria do que morrer pel~ patria'
á estes, dignos da immortalidade, a virtude lhes apresenta camiuho;
3rduos; (129) despreza a turba do povo, e deixando a terra bumida,
se sublima ás esphE;1'as com voo rapido, cantou o Venusi
no. (130)

Pela patria morrer qual será o homem de bem, que duvide, si a
sua m.orte lhe é util ? (131) E' cousa preclara dar a vida pela pa
til'ia, (132) repetio o mesmo Oicero. Este é o mesmo seutil1'lento de
TiTteo, que em mais de um lugar escreveu: " que a morte pela
patria é formosa, honrosa e esplendida." (133) "E' certo, disse um
escriptor moderno, (134) que acção roais generosa e recommenda
vel se não }!Jode fazer do que offerecer-se c0rajosamente pela salva·
ção elos outros. " Lucio Floro afinal, escrevendo a guerra catilina
ria, rematou nest~ substancia: " Oatilina foi achado longe dos seus
entre os cadaveres dos inimigos, com urna morte formosissima, sia
tivera recebido pela patria. (135) .

E que de vezes se não tem visto ni:> estadio do mundo estes va·
lorosos athletas '?

Que de vezes?
Morrer pela t)atria e por suas leis juram os valentes soldados

de Machabeo, excitados .l?ela sua oraçã0. (136)
Que para evitar a ruma do imperio se sacrificou á morte Lucio

Tuberão, pr().tor de Roma, nos canta Plinio natuJ'alista. (137)
Não teme a voragem do fóro roman0 o denodado Ollrcio,e para

(129) ]}ulce, et deco?'ll/In est 1)1'0 palJric~ mO?"i,

Ror. lib. 3. Od, 2.

(130) Vi1·tUS 1'eclurlens imme?'itis mori
CcelJu,m, negata tentat in via;

Ccetus que vulga?'es, et udam
8pcrgit lmmum fugiente penna.

. Idem ibicl.

(131) Cicer. 1. oflic. § 57.
(132) Id. Ep. ad Atic. lib. 3. ep. 2.
(133) Citado por Luiz Desprez ao v. 13. da Od. 2. do liv. 3. Ror.
(134) Soave, Novel 25. ,
(185) CatiUna longe a suis intm' lwsti,lt'Tn cadavem 1·epm·tus est, pu/cher!'

mCl 1no1·te si pro patria sic concidisset. Luc. Flor. B. Catil.
(136) 2. Machab. cap. 8. V. 2~ ;
(137) Plin. Natur, fi. 166.
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aplacar a ira dos deoses, uelle se abysmu, tendo no COI'Uç[o mais
fogo pela patri30, do que ,ria no volcão. (138) Com igual valor, e
mais justificada razão, para salvaI' Torino do poder dos Francezes,
com braço imperterrito toca fogo á ,mina o immortal Pedro Micca,
preferindo o amor da patria á temura dos innocentes filhinhos, que
recommendava ao rei. (139)

Foram levados do patriotismo, que os Decios entre os Roma
nos, e entre os Gregos Codro se entregam inermes aos inimigos,
c8e deixam matar pela salvação da republica; por isso sobrancei
ros á morte, vivem para a eternidade: "Codra, disse o LYl'i
co, (140) não temeu morrer pela patria; e o no so Camões no
Canto IV, estancia 33:

Qodl'o, porque o inimigo não vencesse,
Deixou autes vencer da morte a viela;
Regulo, porque a patria não perdcsse,
Quiz mais a liberdade ver perdida:
Este, porque a Hespn,nha não temesse,
À' captiveiro eterno se convida;
Codro, nem Curcio, ouvido por espanto,
Nem os Decios leaes fizeram tanto.

Por isso com toda u razão Catão uticense lança em ros
t~ á Cesar o demasiado ainor, que tinha á vida, quando pe
dJa a patria que lh'a sacrificasse, como lê-se em Metastasio,
Cato acto 2, scena 10:

Àma a vida tanto, e 6s Romano?
Em tempo mais feliz, aos avoengos
Nossos chara não foi, em tanto extremo;
De Curcio te recorda, e Decio á fronte
De valentes soldados; vê na ponte
Horacio, e o forte Scevola nas aras;

(138) LaUvocat. Dicc. Rist. verbo CurLius
(139) oave, NoveI. 25.
(140) ~arm. lib. 3. üd. 17. Virgo eclog. 5.
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Nas aguas de Oremem arrebatadas
Vê cheios de suor, de sangue tint.os,
Tresentos Fabios n'um ,6 dia extinctos.

Mas a vida de um tyranno (14]) não será auima do bem e exis·
teneia da republica? A vida de um tyranno não é mais pon·
derosa, do que a do irmão, do filho e do pae; do que apropria
vida.

Si a morte do tyranno é o preço da felicidade da pa
tria, que razão haverá para que se desampare o bem da repll
blica ?

Derrame-se o sangue tyrannico sobre o altar da liberdade, e a
mão do justo, que abriu as veias á coroada victima, é digna de of·
ferecer o incenso mais puro e aceitavel á divindarle; e ficando o
sacrificador sobranceiro á morte e ao tempo, a patria lhe entoará
hymnos, lhe levantará altares.

Assim o sentiu e contra Oesar suadiu OinDa aos Romano op·
primidos, conforme Oomeille, acto 1, scena 3 do Oinna :

Eis, amigos, lhe diz, o feliz dia,
Que deve coroar nossos designios;
N as nossas mãos o céo de Roma a sorte
OoBocou; de um s6 homem a simples perda
A. patria salvação dará oppressa;
Si de homem deve ter o nome aquelle,
Que nada tem de humano; um cruel tigre
Dos Romanos ao sangue insaciavel;
Quem lhe vinglle não hfl. a morte, on queira

(141) Este nome tymnno ao principio ai tomado em boa parte, para
ignificar o rei, o principe j e é neste sentido que VirgiJio chama a Eneas

tY7'anno, quando no livro 7. da Rneida disse: Pa1's mihipacis ~rit ~teraTII
tetigisse tY7'anni "; e Nepote no fim da vida de Milciades nos ensma, que
o habitadores de Chersoneso cha!Davam tyrannos áquelles, que tinbam.u.m
dominio perpetuo. Porem no progresso do tempo, crescendo a roabel3,
começaram a reinar reis soberbos, injustos, e este nome foi dado somente
áquelles, qne por insolencia abusavam das forças do imperia, e não gover
navam por leis justas, sim por força e a seu arbitrio. Seneca diz desta for
ma: " Tyrannus factis a 7'ege distat, non nomine. SEeeies ipsa jorflunre, a~
licentia par est,. nisi quod tyrcvnni em voluptate sClJViunt, 1'egcs ex cau.sa, c
rzece.~sitate. D Clement. lib. 1. cap. 2,
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Outro jugo nos pôr da escravidão;
E Romanos seremos verdadeiros,
'i seus ferros quebrarem nossas mãos.

Assim contra Oesar requereu Catão nticense de sua filba Mar
cia, egundo Metastasio, Oat. acto 3, scena 12 :

i queres que minha alma socegach
A' morada fatal se passe, jura
Ao indigno oppressor da patria e mundo
Etel'l1a colm'a, e rancor profundo,

Esta foi a mesma decisão, que Oicero deu contra Phalaris, ty
rauno de Agrigento; a qual por ser interessante, 6. trazemo,s por ex
tenso; "No que diz respeito 'á Pbalaris é muito facil o juizo, por
que com os tyrannos nós não temos nenhuma sociedade, antes um
puro apartamento i porque não é contra a natureza despojarmos,
podendo ser, áquelle a quem é honesto matar i e todo este ge
nero pestifero e impio se deve exterminar da communhão dos hu
~anos. Porque, bem como se cortam alguns membros do corpo,
81 elles não só começam a não ser animados do sangue, e ter um
como espirita, mas tambem damnificam as dl:)mais partes do corpo i
assim tambem esta ferocidade e crueldade de fem, revestida de fi
gura humana, deve de ser separada da como humanidade commum
do Corpo. " (142)

Os Gregos tributavam honras divinás aos que matavam os ty
r~nnos, as im nol-o deixou escripto o mesmo Oicel'o, na oração por
TIto Annio Milão, (143) e testemunha ter elle visto em.~t~enas,
~ outras cidades da Greeia sacrificios, cantos, hymnos dll'lgldos a
loomortalisar os nome::> de taes varões. (144)

E com quanta razão não o faziam?
Si o bom cidadão e o virtuoso se deve sacrifical' pela causa da

patria, quant? mais o tyranno, em cuja vida não ha fé ~enhuma, e
nenhuma atfelção? N em firmeza alguma de benevolenCla pode ser

--
(142) De Ofile. 3. cap. 6.
(143) Cap. 19.
(144) Vid. noto supr.
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perduravel, onde tonas a cousas são suspeitas e solicitq$, e onde
não tem a amizade domicilio algum. (145) .

Não dissente disto o mesmo Seneca, porquanto disse: " Poi
que? Tambem não costumam matar os reis? Porem é quando
assim o e:x.'Íge a utilidade; e os tyrannos só tem no coraçiio fereza
e crueldade. (146)

De tudo isto se conhece, que não ha cousa alguma no cidadão,
que se não deva propor ao bem da patria; e tndo se deve saCl·i·
ficar á conservação, lustre e gloria da republica.

Talentos, pensamentos, palavras, obras, tudo é da republica.
Riq uezas, propricdades, honras, lugares, em tudo tem um di·

reito inalienavel a patria. .
Por mais estreitas, que sejam as nossas relações com os outros

cidadãos em particular; por mais apertados e indissoluveis, que pa·
reçam os laços da natureza, o braço da patria sabe tudo decepa.]',
com mais violencia do que o de Alexandre ao n6 de G01·dio.

Quando geme a patria, ao vagido dos filhos, ás lagrimas da e .
posa, ao lamento dos paes, a tudo se cegam os olhos, se ensurdecem
os ouvidos do justo patriota; o coração cheio de piedade ÍL patria,
não reserva lugar algum aos outros affectos; calcão-se as outras
paixões, e s6 falla o patriotismo.

Si a patria faz troar a sua VO'l imperiosa, o patriota não .he·
sita, não se demora, marcha com pé firme e ousado, e coração lID'

perterrito; não muda a côr do rosto ao aspecto dos volcões, dos
cadafalsos; penetra os abysmos, quebra os bronzeaclos gonz?s do
Tl:'naro; não teme o pallido arco, nem as crueis Eumemdes'
impõe o Pelio sobre o assa, e sobre o Pelio o frondoso Olympo,
si for preciso escalar o prop1'io céo ; e segundo Gal'ção, ode 5 :

Em severos costumes ensaiado
Preza mais a innocencia, do que a vida;
Fiel a patria, ao principe, aos amigos

Acaba, como vive.

v

NO QUAL SE RE APITULA o QUE FOI EXPE DIDO ",\S pp,ECE'

DE TES • lWÇÕES

Querendo a signar-. e uma origem á rivalidade, que, desde o

(145) Oicer. de Amicit. 15.
(146) Seneca citado por Despraz na Od. 17. do liv. 3 de fleracio.
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descobrimento e povoação do novo mundo, ha reinado entre os Eu
ropeus neHe estabelecidos, e os seus indígenas, e que foi parte
para se libertarem do jugo europeu os Estados Unidos na America
Saptentrional e os Hespanh6es da parte occidental da America
meridional, e que tem dado tantos desgostos e chogues entre uns e
outros em todo Brazil, mormente nesta provincia de Pernambuco,
depois de maduras reflexões sobl-s muitos factos e expressões me
nos regulares de uma e outra parte, conclui mos, que si acaso não
foi a urllca fonte, ao menos tem sido uma das principaes a falsa
idéa, que uns e outros hão foxmado da patria do cidadão.

Porque tendo uns por patr-ia unicamente aquelle lugar, em que
,iram a primeira luz do dia, se julgam desonerados de procurar o
augmento pbysico e moral do lugar que habitam, e em que estão
climatisados, assim como tambem do amor, e mais atfectos justos
aos naturam! do paiz; e por isso não bem feito á America aquelle
bem, que podiam, 6 estava em suas mãos; e os Americanos leva
dos do mesmo erro, e escandalisados deste comportamento dos Eu
ropeus, olham para el1es como estrangeiros ao seu paiz, sem re
lações algumas para comsigo, meros desfructadores da sua fertili
dade, abundancia e riquezas; e antolhando- os como ingratos e
inimigos, lhes tem desafIeição, se descontentam delles e até os che
gam a aborrecer.

E que d'e males se não tem seguido deste choque, e como ini·
mizade?

Que de males?
A historia desta quarta parte do mundo nos o:fferece as costas

da America, e muitos pontos do interior lavados no tmngue euro
peo e americano; unidas no mesmo tUillulo em pacifico silencio as
ossadas daquelles irmãos, que em vida eram discordes e inimigos;
famílias desoladas, cidades destruídas, campos talados, e por toda
parte indeleveis signaes do ferro e do fogo; uma retrogradação na
população, ignorancia nas sciencias, paralysia no commercio, e es
tanco nas riquezas; e nações que podIam já ter tocado o cumulo
da sua perfeição e grandeza, pelos infinitos recursos, que lhes li
b,eralisclU a natureza, e pelo prolongado decurso de tres seculos,
amda estão em um principio tão acanhado, como não se viu povo
algum, por mais desfavorecido da natureza.

Por isso fizemos ver, que a '['ctt,-ia do cidadão não s6 é o lugar'
em que elle nasceu, como tambem aquelle em que elle fez a sua mo
l'~da e fiXOtt o estabelecimento; ou levando as cousas ao seu justo
l'lgor, que a patr-ia não é tanto o làgar em que nascemos, quanto
aquelle em que fazemos uma parte, e somos membros da sociedade.

Isto provámos com as mais ponderosas autoridades de escrip
tores. antigo~ e.~odernos, comó Eusthatio, C~cero. Att~?o, Qu~n~o
CurCIo, QUlntlhano, Ovídio, Calmet, FacclOlatl, FeIJOa, DmlZ,
dn Champ; com o direito das O'entes exposto 1)01' Pl1:ffendorf, e sus-
t d

C' ,
anta o pela pratica dos GreO'os Romanos e de todas as nações

actnaes, e expressamente comoo direito patrio, como se vê d,os mui
tos decretos, resolllçõe e aviso ; e finalmente pela practlCR da
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personagens mais respeitaveis de todas as nações, mormente por
tuguezas.

Pelas autoridades mais respeitaveis dos escriptores antigos c
modernos sustentámos, que na collisão de nos havermos de decidir
por uma das pat"l'ílls, é a de di1'eito, qne no nosso conceito merece a
preferencia.

Isto tambem sustentámos por argumentos de razão, tirados da
casualidade da pat1'ía de lugar, e da escolha da de direito; do tem
po, em que temos aquella, sem duvida quando ainda nenhumas
acções podemos ter, que nos sejam imputaveis, e esta quando já
tudo fazemos e obramos como entes racionaes, como homens; da
necessidade ou indispensabilidade da pat"ict de diretto, ao mesmo
tempo que se pode não ter a de lugar; e finalmente da gratidão,
que se deve á patlria de direito, pois que ella nos subministra todos
os auxilios e commodos pa~:a nossa eristencia e bem ser; com a
pratica de personagens lustrosas e de primeira nota, como Scipião
Africano, Coriolano, Sertorio, Ovidio, Ullysses, Coge Çofar, e Ber
nadote.

Por ultimo fizemos ver, que uascendo o homem para a socie
dade dos outros seus semelhantes, elle é mais dos úutros, que de si
mesmo, pelo que tudo quanto existe no homem, que seja bem phy·
sico ou moral, se deve applicar a.o beneficio da sociedade, e ao feliz
ser da republica. E danelo á caridade aquella ordem, sem a qual
ella deixa de ser racional e justa, provámos, que na opposição dos
deveres de cada um cidadão lJara o commum, e os particulares, as
relações particulares, ainda as mais proximas e estreitas, como de ,
pae, filho, irmão devem desapparecer, quando é necessario sal
var-se a patria e libertal·a do despotismo e escravidão: e susten·
taram inabalavelmente nossas decisões a razão mais clara e eviden·
te, a autoridade dos mais celebres pbilosophos e poetas antigos e
modemos e afinal a pratica sempre constante de personagens cons
picuas na historia do genero humano.

Pelo que estamos intimamente persuadidos, que chegámos a
primeira parte do fim, que nos propozemos; assim como conhece·
mos, que a seguuda não conseguiremos em toda sua extensão, não
só porque o erro que combatemos é universal, e se acha profu~da
mente arraigado pela dilação de tres seculos de uma posse paCIfica
dos corações, e escoltado de paixões taes, que fecham as por~as

da alma ás luzes da razão, como porque no meio das actuaes C1l'

cumstancias ele Portugal e Bmzil, que tem indisposto de mod? os
animos dos Europeus e Brazileiros, que parece, que fazem caprIcho
de se não reconciliarem, ou não leem escriptos desta natureza, ou
quando os leem, é levando comsigo a desconfiança de que se quer
illudil-os ou se pretende, que deixem uma cousa que devem de ter
por timbre e glorioso pundonor. . .

Porem ~i acaso nos muito.s milhares de Europeus e ~ra.zl!elrOS,
qne nos podIam ler, consegmrmos a couversão de dous 1DdlVlduos,
tCl'emos isto por uma grande ventura, c daremos parahens á DO li
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sorte, porque lucramos dous homens para o reino da razão, e por
consequencia para a virtude.

Praza ao supremo motor de tudo, que escruta nossas entra
nhas, e conhece perfeitamente ° nosso coração, praza fi, Deus, re
petimos, que succeda, como desejamos.

28





ORACÕES SACRO-APOLOGETICAS, .





SOBRE À ORAcIo (*)

Em I~ de Fevereiro de 1823 na capeIla da Veneravel Ordem Terceira do Carmo
do Recife de Pernambuco.

Vigilate et orate, ut non intretis in ientationem.
Vigiai e orai, para que não caihaes em tentação

}[ATH. 26.

Eis aqui um dos preceitos mais raciooaes ejustos, que nos deu
oDivino Mestre, quando, já proximo a nos deixar, previa toda a
cadeia das tentações, que noa sobreviriam, e bl'uxuleaya todos 08

perigos, porque deyja de passar a debil e f!'agil humanidade. .

(*) Frei Joaquim do Amor Divino Caneca publicando este sermão, pre
cedeu-o das seguinte palavras ao publico:

_ A estupidez e o fanatismo, em que são insignes algun~ charissimos ir
mao da Ver.eravel Ordem Terceira do Carmo deste RecIfe, fizeram que
ell~ se escandalisa sem pharisaioamente da doutrina deste sermão, á des
p.elto da sua pureza e orthodoxia, e á despeito mais que tudo do estyl0
simples e claro, que de proposito se empregou, para que a doutrina interes
saDte podess~ por este meio calar aquelles troncos desseccados, e produzir o
fructos ~allltiferos, que se intentava. . .
. A Isto se ajuntou um certo receio de outros, que tendo sempre VIVIdo
ucu~ta da piedade christã, previam li sua perda e de credito: si o pregadur
~ntInuasse a estrada, que principiava abrir, por cujo motivo conjurando as
~r~, ~ssentaram destruir o inimigo, que julgavam levantar-se c.ontra elle~,
stl'lb~lram os postos, dividiram as tarefas, destaoaram o seu prIOr para 11'

denu?cIar o pregador ao seu provincial, e espalliaram outros por lojas de re
r?Zel~oS, cafés, tabernas e quitandas' e todos sem temor de Deus, sem con
~Iencla,. sem honra, nem receio de ~erem convencidos de caluID:niadores,
~~aoredltaram ao pregador, assacando-llie proposições falsas, puerilidades e

aelves, que atacavam a sua religião moral e doutrina; e como estes desal
m..ados miseraveis não tivessem clireito á crença dos seus ouvintes, que o
nno foram do pregador, pela sua conhecida ignorancia e falta de probidade,
~~ra darem algum peso ás suas estupidas accusações e ca~UJ:n~ias, poz~ram á
1a. testa dous ecclesiasticos, o seductor <lo seu COmIDlSSal'lO, e ma)S um
d:Ú~~ façanhoso desta praça, da mesma L'lrinha, e seu condigno irmão
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Sim, que preceito mais sabio, mais justo, mais indispensavel?
Que impio poderá pôr em duvida a necessidade da sua pra·

tica?
Não conheceria o Verbo Eterno a exte~são das forças da nR'

tureza humana?
Não conheceria a Sabedoria increada a efficacia das tentações,

que tinham de -combater o homem nesta terra de miserias e tor
mentos?

Não conheceria o Esplandor da luz eterna a obscuridade do
nosso entendimento, a fraqueza da nossa vontade, e a sua propensão
para o mal, muito principalmente depois que o peccado do primeiro
pai famulento mais imperfeita tornou aque11a essencia, que sahira I

das mãos do creador apta para viver em perfeição e santidade? '
Longe, senhores, longe do nosso entendimento estas impias coo

gitações.
Jesus Christo, pela sua infinita sabedoria, conhecia exacta·

mente o quanto nós podiamos por nÓs mesmos, para que não pre
cisassemos dos auxilias celestes; por isso e11e, querendo levar,nos
áque11a gloria, que nos comprava a preço de seu sangue, não se ne
gou á dar-nos todos os meios necessal'lOS para este fim; por isso nos
lembrou a oração, como um meio indispensavel para a salvação,
dizendo-nos: " Vigiai e orai, para não cahirdes em tentação, vi
gilate et orate, ut non intlretis in tentationem. "

o pregador vendo a sua honra abocanhada por esta clIfila, depois de se
haver defendido diante do seu reverendissimo provincial á face do mesmo
prior accusador, e ter immediatamente entregado ao seu prelado o sermão em
questão, da mesma forma em qne estava no borrador, e como o havia prega
do, oJferece gratis ao respeit.avel publico o mesmo sermão, afim de que. e~le
juiz imparcial lhe faça justiça, e ao mesmo tempo conheça qual é a rebgluo
e a moral daqnelles espertalhões, que, por meio de suas intrigas, tem to~·
nado aqueDa veneravel confraria deserta dos homens honrados e verdadel'
ramente pios, ao ponto de ninguem querer mais ser prior, e eDes ficarem,
quaes outros Beojamins, lobos devoradores, qne de manhã com~m a preza,
e de tarde dividem os dõ5pojos..(Genes. 4!l. v. 26.)

Todo o cidadão tem um dever natural de propugnnr pela sua hon.ra. .
O Espirita Santo nos disse, que o nome bom era melhor que ?n'll~ta. rI

quezas (prov. 21. 1.); e o Salvador Jesus Christo, que dos homens ~udo
soffreu, s~m se defender, não se pôde conter, quando os Phariseus lhe diSSr
ram, que elle estava endemoniado; acodiu logo, e lhes disse: Elt não tell o
o de:monio. Eu hOn?'o a meu l'ae, e vós me deshon1'aes. (Joao. 8. 19.)

E este dever tanto mais pesa na consciencia elo homem ele bem, qunnto

é mais sublime a sua jerarchia e publicas suas oit·cumstancias.

A copia do Sermão VigiJate, et orate etc. Eis aqui um elos prece;.
tos etc. abaixo transcripta, excepto a introdl1cção elo discurso até á nota J

está conforme com o original, que me foi entregue pelo autor, e fic~ em :d:
poeler. Attesto o e.xposto por me -ser requerido. Carmo elo Rede, I,
Fevereiro de 1823.-Fr. Cm'los de S. José-Provincial.
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Não é, portanto, da necessidade della,que eu tenh o de fallar-vos;
esta está estabelecida pela imposição do preceito; lembrar-vos-hei
unicamente o que deveis fugir nas vossas orações, e o que deveis
obrar afim de que bem oreis, e possam vossas supplicas alcançar
do Eterno os bens, que lhe rogais.

Attendei-me, que eu serei breve, e a materia é da primeira im-
pol'tancia. .

Para q·ue as nossas acções sejam reputadas boas, e dignas de
premio, é necessario que não s6 a materia, sobre que ellas versam,
seja boa, justa e licita, mas tambem que as nossas intenções, os
meios, que empregamos, e todas as demais circumstancias, que as
revestem, sejam boas e conforme o prescripto pelo legislador. (1)
Por isso, sendo a oração, segundo nos ensina a theologia christã,
uma eflhsão do nosso coração na presença de Deus, para lhe ex
plicarmos as nOSl:las necessidades,e pedirmos o seu soccor1'O nas nossas
calamidades; ou, como mais laconicamente diz S. João Damasceno,
uma petição á Deus das cousas decentes, petitio decentinm a Deo,
como poderá Deus ouvir-nos, e n6s obtermos delle as cousas injus
tas, as criminosas, as irrracionaes, e mesmas peccaminosas, como
por desgraça nos ensina a experiencia quotidiana de muitas pessoas,
que, já pela cegueira do entendimento, já pela mesma malicia e cor
rupção do coração, o fazem?

Quando Jesus Christo por tantas vezes nos afiançou a atten
ção de seu Eterno Pai ás nossas deprecações; quando nos afiançou
odespacho dos nossos requerimentos, dizendo-nos em S. Matheus,
cap 26: "Todas as cousas, que pedirdes na oração, cheios de fé,
recebereis, omnia qucecltmqlte petie?'itis in o?'atione credentes, at
cipietis," não foi isto absolutamente de qualquer cousa, que pedisse
mos, nem de qualquer modo; sim quãndo pedis5emos em seu nome;
l[Uodcumque petieritispat?'em in nomine meo,hocfaciam. (Joan 14.)

~ será, portanto, pedir em nome de J e5US Christo o pedir cou
6llS mdignas da divindade, da magestade e gloria do Eterno?
Cousas oppostas a nossa verdadeira e solida felicidade?

Como poderemos alcançar da sua liberal misericordia cousas
affro~tosas á sua lei, aos seus exemplos? Como alcançaremos delle
a.satlsfação das nossas paixões desregradas, e a ruina do nosso pro
nmo?

Querer isto é uma detestavel impiedade; e tanto mais crimi
nosos nos fazemos, quanto temos o arrojo de levantarmos vozes
con~ra o céo, para nos queixarmos de nos não conceder o que lhe
p,edlmos: Não se pede em nome do Salvador, disse Santo Agos
bnho, a~uillo que se pede contra a salvação, non petitur in nornine
!Il1vat01'1.8, quidquid petitur contra ?'ationem salutis. (Tract. 102.
mJoan.)

--disc (1) Esta proposição não vem no original, mas por elia principiou o seu
Urso o pregador, como deverão lembrar-se todos que o ouviram.
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Para que a' nossas orações não sejam tachadas de imprudente
como a dos filhos de Zebeeleo, que pedindo a Jesus Cbristo os pri~
meiros assentos no reino elos céos, ouviram da bocca do Salvador
que não sabiam o q'ue pediam, nescitis quicl petatis; para que ~
nossas preces alcancem acolhimento e despacho da misericordia di·
vina, e não sejam reprovadas, como as dos Rebreos, quando contra
a or<1em do Senhor marcharam a combater os Amonheos, (Deuter.
1. 45.) devem as nossas orações de ser justas em si, quanto a ma·
teria, sobre que versam; devem de ser justas da nossa parte, isto
é, feitas por n6s livres de culpas e em santidade; e justas finalmente
quanto as circumstancias do tempo e do lugar.

. F6ra destes pontos, em que se deve estribar a nossa oração,
não esperemos, nem que Deus se dobre ás nossas vozes, nem se
condoa da nossa miseria.

Justas em si.
Sim, o Divino Mestre faltaria ao seu dever, si impondo-nosa

obrigação de orar, não regulasse a nossa oração, conhecendo pela
sua infinita sabedoria quanto eramos incapazes de por n6s mesmos
conhecermos o que nos era necessrorio para a eterna salvação. Não,
não teve falha o Mestre Divino. "Entre as demais admoestações
e pr~eitos, que nos deu Jesus Christo tendentes a salvação, taUl
b rlÍ110S deu o de oral'; elie mesmo nos deu a forma; elle mes
mo nos admoestou e instruiu no que deviamos pedir: ÍDter cretera
salutaria monita et prrecepta Christus etiam orandi, ipse formam
dedit, ipse ---quid prrecaremm monuit, et instituit." Assim di e
S. Cypriano (De orat. dom.), e n6s o achamos no Evangelho.

N ab sete petições- da Oração Dominical ou Padre Nosso, elie
resumiu tudo que nos era necessario nesta vida, e util para alcan·
çarmos a outra; e não se pode conhecer bem algum para nÓs .t~m·

poral ou eterno, que ali não vejamos comprehendido pelo dIVIDO
Salvador, e na ordem, que lbe compete, segundo a sua gravidade,
e excellencia. Portanto todas as nossas orações, cnjo objeo~o se
não comprehender em algum daqu.elies artigos, e na ordem ah es·
tabelecida, são injustas, são impias, indignas dos ouvidos do Eterno,
e dos seus despachos.

Tudo neste mundo cleve servir á santificação do nome de D~~j
tudo deve obsequiar á sua altissima vontade; nada se deve eXIUllr
de prestar materia ao seu esplendor e gloria. .

Os céos narram a gloria de Dens, e o firmamento annunCl3 o
seu poder.

Os montes na elevação de seus cabeços, os valles na sua pro
fundidade, os mares no furor de suas ondas, os ventos na impetu~
sidade dos seus sopros, os monstros nos abysmos das aguas, aS 30l'

maes no fundo dos bosques, as aves na tenuidade dos ares, aho
mem sobre a terra, os pensamentos do nosso entendimento, 3S qe·
cisões da nossa vontade, os movimentos do nosso coração, to~es :o
acções do nosso corpo nenhum outrq fim tem, que a glOria
Creador.

Este é o primeiro fim de toda creação; e uma vez., quedO qQ~
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pedimos a Deus se não póde seguir a sua gloria, não esperemos que
elle attenda aos nossos gemidos e clamores.

Que mais temos nós que pedir á Deus alem do reino dos céos,
o pão quotidiano temporal, o perdão das nOlisas culpas, a isenção
das tentações, a livrança de todo mal?

Si algum de vós 6 capaz de assignar alguma cousa, das que ca
recemos para nosso bem nesta e na outra vida, que se não compre
henda aqui, appareça.

A satisfação daR nossas paixões cegas, dos nossos affectos tur
bulentos, dos nossos appetites carnaes, as injustiças contra o nosso
proximo, as vinganças delles, os seus males, com que se apraz o
uos~o odio, acaso honrarão á divindade, darão gloria €L magestade
do Eterno, e serão decentes á sua misericordia?

E como então ousamos incommodar o cáo com as nossar· snp
plicas sobre estas materias, e blasphemamos contra lt justiça di vi
na, quando nos não despacha á contento?

Oh impiedade!
Oh cegueira!
Nós receberemos impreterivelmente os beneficios supplicados,

diz S. João Chrysostomo, (Homil. 24. in Math.) quando as consas
que pedirmos, não só for decente a Deus o daI-as, como con ve
nieute a nós o recebeI-as; por isso não estando neste pé o negocio
da oração, não são deferidos os nossos requerimentos. E, como diz
S~nto À15ostinho, !1esta mesma nega,tiva consiste a maior misericor
dIa de Jesus Chnsto, o qual não so se mostra Salvador, quando
faz o que pedimos, mas tambem quando não faz; porque o que
elle vê, que se pede contra a salvação, então se mo~ta Salvador
não o fazendo. (Trat. 35 in Joan.)

Esta a justiça, que devem ter nossas orações, quanto ao ob
jecto, sobre que ellas versam; e nada menos justas devem de ser
da parte dos oradores. Quero dizer, que para a nossa oração ser
feita de um modo, que seja do agrado de Deus, e deUe obtenha um
~om despacho, é indispensavelmente necessario que oremos em
SImplicidade de coração e pureza de conscieneia.

E' tão natural esta necessidade, q ne eu me devera dispensar de
provaI-a; mas dir-vos-hei quatro palavras, unicamente para lem
brar-vos aquillo que vós muito bem sabeis.

Sim, acaso vos podeis persuadir, que nós cheios de crimes, im
mundos pelos nossos peccados, infames pela sociedade com o de
~onio, possamos ser attendidos do Todo Poderoso, e tenhamos va
ha, para que elle abrindo o thesol1l'o de snas graças, as espalhe so
bre nós, e nos encha de seus benefieios ?

Ohquanto é indigno da divindade este pensamento!
Si os peccados nos tomam inimigos de Deus, indignos de sua

presença, como, cobertos de culpas, queremos ser attendidos e des
pachados? Queremos que Deus nos ouC}a nas nossas orações, e não
qUCl:emos nós ouvil-o nos seus preceitos? (Grego\"' iu 6. pq.
Pemt.)

E julgamos que Deus, que esquadrinba, c penetra os nossos
29
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corações e vontades, haja ele ouvir vozes levantauas do meio dos
homicidios, dos furtos, dos adulterios, das calumnias? Voze8 re
percutidas e aniquil:1das pelos clamores do innocente, do calum·
niado, da matrona infamada, do homem ele bem injuriado, do justo
fiualmente perseguido?

I!!to, meus irmãos, não condiz com a justiça do Eterno, aquelle
que ouve a vóz do sangue de Abel, que clama da terra ao céo.

Aquelle que ora, e pecca, diz um Padre, (Oper. Imp. sup.
Matth.) não roga a Deus, sim mofa delle. _

Como então nos barle beneficiar aql1elle a quem não obedece
mos, aqueHe a quem affrontamos, aquelle finalmente de quem mo·
fanios, uesprezando-o para seguir ae seu inimigo?

Um filho digno 6 que alcança favores do pae, um amigo de
outro amigo, um servo fiel de seu Deus.

Aquella arma porlerosissima da oração, como lhe chama S.
João Chrysostomo, (Romil. 1. 30 de Genes) aquellas Tiquezas iner
haustas, aqueHa mãe, fonte e raiz de todos os bens, não se acha na
mão do peccador, nem em poder do impio.

AqueHe que aparta as suas orelhas para não ouvir a lei do
Senhor, dizem os Proverbios, (cap. 28) a sua oração é execravel na
presença de Deus, qu.i declinat aw'es suas, nc audiat legem, araeio
ejltS erit execrabilÚJ.

A oração efficaz s6 se encontra nas mãos elo justo.
Os olhos elo Senhor, diz o Psalmista rei, os olhos do Senhor

estão postos sobre o justo, e os ouvidos attentos ás suas preces,
OCltli domini super justos, et aures ejus ia preces eor'um (Ps. 33,)

.A oração do justo é a chave do céo; sobe a sua deprecação, e
desce logo a misericordia de Deus.

Orou Allticcho a Deu'S, e orou tambem Elias; mas aquelle mes,
mo céo, que foi como de bronze ás vozes de Ant.iocho, esteve á dis
posição e arbitrio de Elias. AgueHe não consegue a misericordia
que intentava; este fecha o céo e abraza a tena com fome; e quan
do quer, o abre, e faz chover soure a terra a abulldancia, a vida e
a alegria.

E porque?
Porque Antiocho era um malvado, um impio, como diz o Zoo

Livro dos Machabeos, cap. 9, ombat Ant;iochus scelest-ns acl lJeltrll, a
quo miser'icú?'Cliam llon erctt consecutus; ao passo que Elias era o
homem de Deus, homo Dei, o zelador da honra e nome de Dens,
um prodigio de- virtudes.

Por estas razões é que a oração ele Moysés destroe os Amale
citas; Suzana se livra da calumnia dos velhos lascivos; Judith
vence a Rolofemes; Tobias obtem tudo que deseja.

Muitas vezes pedimos, nos diz S. Thiago Apostolo, v. 43, e não
alcançamos o que pedimos, porque pedimos mal, petitis, et nan ac
cipitis eo, quocl male petatis. Este mal pedir' refere-se á ordem das
petições, ao tempo, e as demais circumstancias. Quando Das nos~a,6
orações não per1imo~ primeiro as graças celestes, os bens espll'!
tuaes, para ao depOIS passarmos aos bens terrenos, como fez Isaac nn
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benção de Jacob, e nos en8inou Jesus Cbristo : " Procurai primei
ramente o reino de Deus, e :l. sua justiça, e todas as demais cousas
ros serão acrescentadas, qucE?'ite p'l'irmtm 1'egn~tm Dei, et justitiam
ejlls, et heec omnict ctdiicientu.'· vobis; (Luc:J.s 12. 31.)" porem segui
mos a ordem inversa, pedindo a saude corporea, a abundancia das
riquezas, a affiuencia dos bens terrenos, como fez o mesmo Isaac
na benção de Esaú, e commummente fazemos todos. Pedimos mal
c não a.lcançamos o que pedimos, petitis, et lIon ctccípítis eo, quod
male l'etatis.

Si as petições imprudentes, como a dos filhos de Zebedeo, não
siío deferidas, como o serão as más petiçõeR? Aquellas, em que se
dá a prefereucia aos bens terrenos sobre os celestes; em que a uti
lidade eterna é posposta a temporal; em que Deus deve ceder o I u-
gar ao mundo? '

Si isto não fosse bastante para vosso conhecimento, bastava
lançardes os olhos sobre a ordem das petições do Padre Nosso.

A santificaçãQ 40 nome de Dens, o goso do reino dos céos, a sa
tisfação da vontade etel'Oa tomam os primeiros e os mais distinctos
lugares na ordem das petições, e os bens tem pomes vem depois
destes, Pois si esta é a ordem das cousas, segundo a sua natmeza,
si esta é a determinação do Divino Mestre, que nos ensinou fi, orar,
como perturbando a ordem n:J.tural das cousas, e desobedecendo ao
lrgislador, queremos ser ntteJ~didos, e bem despachados?

Vós não podeis·neg:J.r, que Deus deve negm'-nos o que lhe pedi
mos desta maneira.

A outra razão, qne tambem aparta de nós a attenção e miseri
cordia de Deus, é o máo tempo em que lhe <1irigimos nossas preces.°máo tempo!

Pois ba máo tem po para recorrermos ao Pae celeste a pedir-lhe
suas misericO.ldius ?

Sim, ha.°santo orará a Deus, disse o Psalmista rei, em tempo oppor
tuno, O1'abit ad te O'Innis Sanctlls in ternp01'C Opp01·tuno. (Ps. 41.)

.Orará em tempo 0pPQrtnno, e alcançará de Deus os favores,
que IDtenta, o ministro que nas horas em que deve despachar e fu
zer)ustiça ás partes, ás deixa ficur llas escadas dos tribunaes, para
se Ir entregar á uma fervorosa oração 't

Orará em tempo opportullo, e será bem attendido o general,
que devendo defender a patria, repulsar o injusto inimigo, recolhi
do nos templos, elevado em extasis, deixa ao relento a vida de seus
compatriotas, a sna propriedade, a liberdade da nação? (2)

Orará em tempo opportuno, e alcanç'1rá as graças celestes o pac
de familia, que em vez de procurar a subsistencia para si, sua. mn-

---
(2) Quando os Hebreus venceram os Ama!ecitas, Moysés orava sim no

monte; porem Josué, que era o general, estava na campanha com a espada
na tUno. Exod. 17.
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lber e filhos, gasta a manhã pelas igrejas, Clevoranclo (3) quantas
missas encontra, a tarde por confrarias assistindo a sermões, todo
entregue á YÜ1S-Sacras, disciplinas e outras obras de supereroga.
ção? (4)

Orará em tempo 0pp0l'tuno, e será bem despachada a matro·
na, que em lugar de imitar a diligencia, o cuidado e o arranjo eco·
nomico daquella dos Proverbias, gasta todo UIU dia murmuraudo
a pequena coroa das dorefl, ou outras devoções desta estofa, dei·
xando a monte o penso do marido, a educação dos filhos, a regen·
cia das escravas e mais familiares, e toda a casa á matroca, ar·
ruinados todos aqueHes negocias, que estavam a seu cargo? (5)

Orará em tempo opportuno o mancebo, que em lugar de se
applicar ás sciencias, ás artes e aos oflicios, que o tornem util á soo
ciedade, prestadio ao estado, e membro digno de uma republica, se
entrega á um ocio pio, á carolices e hypocrisias, e quasi s~mpreao
terrivel fanati mo ?

Orará, finalmente, em tempo opportuno todo homem, que em
lugar de em pregar suas forças para dar inteira conta de si naquelle
emprego e estado, em que () collocou a providencia na sociedade ci·
vil ou na igreja, gasta o tempo, que lhe é destinado para seus de·
veres, em peregrinações, romagens, visitas á altares privilegiados,
á festejos de santos, e outras cousas, que vulgarmente se tem por
aq uella oração, que nos é pre&crevida pelo Divino Mestre?

Não, meus irmãos, cenhum destes ora em tempo opportunoj
nenhum deHes é justo, e de nenhum esta chamada oração é aceita
do Deus Eterno, nem favorecida de seu filho J eflUS Christo.

Não, meus irmãos, não é preoiso para orardes a Deus roubar
des o tempo ás vossas obrigações; podeis harmoniar facilmente a
satisfação dos vossos deveres com o cumprimento do preceito da
orJ.ção.

Para tudo ha tempo, disf'e o Espirita Santo, pela penna do Ec·
clesiaste, cap. 3, e todas as cousas passam debaixo do céo conforme
o tempo, que lhes foi prescripto.

·Ra tempo de plantar e tempo de colher; tempo de edificar e
tempo de destruir; tempo de rir e tempo de chorar; tempo de
orar e tempo de cumprir com os nossos deveres.

----
(3) As pessoas que na capell11. dos charissimos tivessem visto um delle!,

nos trespassos do seu fanatismo, commungando espiritualmente em todas as
missas, que alli se dizem, isto é, estando lá de seu lugar abrindo II boCCll,
mastigando, engolindo e fazendo as demais acções pbysicas que se fnzelD,
quando e1fectivamente comemos, e isto na occasião em que os sacerdot~
consomem a sagrada syuaxes, conhecerão a propriedade deste termo aquI.
e que isto é pincelada de mestre.

(4) Aqui, aqui, aqui é que me doe. .
(5) Es te quadro foi pintado a vista de cetta familia desta praça, CUJD

mãe fazendo todas as desordens aqui lembradas, gabava-se entretanto ao
pregador e a mais nlguma gente, que por dia rezava doze, dezeseis c as ve
~es viu te.> coroas das dores.
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Para sc oral' ue um mouo aceitavel a Deus, e que no' alcance
suas graças, não é preciso gastar uma manhã, uma tarde, um dia,
basta um instante, em Ylle 1I0S prostremos humildemente diante de
sua augllsta magesta.de, e em espirito c vcrdade lhe roguemos os
bens de qlle carecemos; e para lhe rogarmos as graças que neces
'itarnos, não é preciso essa alluvião de livros de piedade com que
e pll'itos orgulhosos, hypocritas e fanaticos quizeram extender ao
infinito o simples negocio da oração.

O Divino Mestre estabeleceu o Padre Nosso, que é quanto
basta.

Não ha na sociedade christã uma pe'>soa, por mais abastada em
bens, por mais avançada em annos, por mais desoccupada em em
pregos ci\'is, que deva passar todo () dia e toda a noite entregue so
mente á meditações, á jaculatorias, á elevações de espirito, á anou
bamentos e outras obras de supere rogação.

O homem nasceu para a sociedade, e é todo dos outros homens;
e sempre tem deveres que encher para com seus semelhantes, quer
com olDcios corporae , quer com actos iutellectuaes; (6) e estes de
veres são primarios, os quaes se não devem deixar por uma mal en
tendida oração e piedade. São Domingos de Gusmão, quando in
ventou a devoção do rosario, foi para se occu par com aquellas me
ditações nas jOl'lladas que fazia de umas para outras cidades, de
limas villas para outras, de uns para outros lugares, a que ia PI'C'
gar aos povos, combater as horesias e defender os dogmas da fé ca
tholica. C)
..Portanto, meus irmãos, a oração, que nos preceituou o Mestre

DlVlno, como nm meio indispensavel para obter a graça da conver
são, para continuarmos na ordem da justificação, para perseverar
mos na graça e alcançarmos as virtudes, deve de ser feita como
ros hei dito.

O seu objecto, o que nclla pedirmos, deve de ser Justo e san
t~, glorioso para Deus que nos concede, e util para nossa salva
çao; deve de versar primeiramente sobre os bcns celestes, para
então descermos aos terrenos, e do mundo.

Devemos dirigir a Deus os no'sos voto~, depois ele nos purifi
carmos das nossas illlmuudicias peceaminosas pOI' meio da confi8são
~aCJ'amental, e pela penitencia; porq ue diz o evangelista São J oã~
cap. 9: "N6s sabemos que Deus não ouve aos peccadores, mas SI

algum lhe dá culto, e faz a sua vontade, a este Deus o escuta. "
Deve de ser a tempo, que não nos obrigue a faltarmos com os

nossos dever'es na sociedade civil, na igreja e no estado, que temes;
por quanto nem todo o tempo é proprio para sati fação das uossns
pensões, ma Deus se acha em todo tempo.

(6) Lea-se a Epistoln. de S. Paulo a Tito.
(7) Esta passagem vem no original, porem na occnsião do sermão esca

pou da ~emoria do pregador, que quando veio a lembrar-se, já não era tem
po propno.
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Os Hebreus no Sinai viram a gloria de Deus de manhã;
(Exoel. 167.) Adão e Eva no Paraizo falJaram a Deus pouco depois
do meio dia; (Genes. 3. 3.) Daniel ele tar le; (Daniel 8. 2G.) Samuel
já de noite; (H.eg. c. 3. 3.) a virgens prudentes a meia noite;
(Math. 25. 6.)os Apostolas no mar de Tlleberiades na qnarta vigilia;
(Marc. 6. 4U.) Jacob ao I'om per da aurora; (Genes. 32. 26.) David
em todo tempo. (os Psalmos.)

E si quereis nm exemplo da mais perfeita oração, vede o mes·
mo Jesus Christo no horto de GetseOlani.

Prostra-se com o rosto em tena, e diz:
" Men Pae, si é passivei, passe de mim este calix; toelavia não

se faça nisto a minha vontade, mas a vossa. Pae meu ;. si este clllix
nã.o pode passar, sem que eu o beba, faça-se a vossa vontade. "

E terceira vez foi OI':1.r, dizenrlo as mesmas cansas. (8)

(8) Este parngrllpho é como está escripto no ol'Íginal, porem nlio foi
~enão como um apontamento do que na occnsião do sermão dizia o erega·
dor.; o qual então no pnlpito fez uma pequena pal'aphrase da oraçao ue
Cltl'l. to no horto, e com ella cerrou o discurso.



NA SOLEMNlDADE DA ACCLAMACÃO DE D. PEDRO D'ALCANTARA EM
PRIMEIRO !MPERA~OR DO BRAZIL.

MANDADA. CELEBRAR PELO SENADO DA CIDA.DE

DO HECIFE A 8 DE DEZEMBRO DE 1823, NA MATHJZ DO CORPO

SANTO, COM ASSISTENCIA DA. JUNTA PROVISORIA

RELAÇÃO CLERO NOBREZA E POVO.

1,{a1'ia, (le qua nat1lB ast Jesus, qui vocavlll' Ohri.stus.
Maria, mãe de Jesus Christo.

MA:rtI. 1. V. l.

Excellentis. imos senhores!
E' tanta a fragilidade la humana natureza, que por maiR re

flexão que fay:tlUos sobre os fins das nossas acções, sobre a esco
lha dos meios mais apropriados, seguros e efficazes, sobre o co
nhecimento e remedia dos estorvos e obstaclllos, que podem occor
reI' da parte do tempo, do lugar, das pessoas e mais circumstancias,
que as revestem externamente, sempre ellas trazem comsigo o cu
nho da imperfeição, e o signal de obras dos homens, creaturas im
perfeitas em si mesmas.

Quando vejo o illustris imo senado desta viIla escolher e de
terminaI' o dia de hoje para solemnizar a acclamn.ção do muito alto
e muito poderoso principe, o Senhor Dom Pedro de Alcantara,
em imperador constitucional do Brazil, não posso deixar de olbar
este arbitrio, como uma nova prova do tino ajuizado e prudencia
esclarecida, com que este respeitavel corpo se tem sabido conduúr
nas perigosas crises do tempo, sem nada perder da sua dignidade e
honra j mas ao mesmo passo, seja lic.ito ao ministro do santuario
repl'ehender um desacerto do alto da cadeira da verdade, mas ao
mesmo passo vejo-me obriO'ado a reconhecel-o em falha e erro,
quando me escolheu a mim para orgão de seus sentimentos religio
sos e politicas, e interprete do patriotismo e gratidão do generoso
povo, que eIle representa em dia tão plausivel.

O dia é aqnelle em que a esposa do Cordeiro sem ma.ncba,
qu~I'O dizer, a santa igreja, cheia clejubilo, celebra o augusto mys
teno da Conceição Immaclllada claqllella creatl1l'a V€ntlH'osa, que,
d~8cendendo de Abrahi'lo e rIe David, foi E'ficolhictll antes de todo
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areado para ser· mãe do Verbo Eterno, e nosso redemptor, Jesus
Chl'isto; Mm'ia, de qua natus est Jesus, qui vocatur Oh1oistus'

Mysterio ineifavel, que sendo o primeiro, e o maximo dos de
Maria, foi o ultimo rn:1nilúlo venerar pela santa igreja, afim de que a
christaudade, encar:l.ndo-o primeiro, se não deslumbrasse com o ex·
traordinario esplenclor l1e tauta luz; mysterio de que lançou mão
a santidade de Clemente XI, p:tra debellar as heresias, destruir os
erros e falsas doutrinas, que contaminavam a igreja no prinl!ipio do
Rbcnlo passado,; (1) mysterio sob o qual a mãe de Jesus Cbristo,
im peratriz do céo e da terra, é a protectora da monarchia portu
gneza, defensora dos tres reinos, Brazil, Portugal, e Algarve, pela
devota eleição do senhor rei D. João IV, quanclo libertando a pa
tria, sacudia o jugo da tyranuia hespanhola; (2) mysterio, final·
mente, sob cujos auspicios a magestade do senhor rei D, João VI
acabou de instituir nas margens do Janeiro a ordem militar da
Conceição.

Que dia mais adequado á solemnidade da acclamação de Bua
l\'Iagestade em imperadol' constitucional do Brazil '? Sua Ma
gestade, aqllelle principe justo, magnanimo, incomparavel, que to
cado dos nossos males pas ado!! e das injustiças presentes do con·
gl'esso lisbonense a nosso respeito, e querendo collocar-nos uaquella
graduação, para que nos destinou a Providencia, no meio das ua·
ções e do orbe, quebron de uma vez os infames grilhões, que ove·
lho e estonteado T~jo, no seu mais exaltaclo orgulho, forjava ao
colossal Amazonas e ao· rico Prata; e não dando tempo aos inimi·
gos da justiça, os-de patas constitucionaes do congresso, a urdi
rem novas tramas, com a rapidez do raio, tocou aquelle ultimo ter·
mo politico, que nos dá a liberdade, afiança a reintegração ~os

nossos direitos postergados, assegura a nossa felicidn,de e precoDlza
a nossa gloria.

Que prudencia !
Solemnizar a elevação do Brazil á uma categoria maior do

que aquella, que nos queriam roubar, no dia da mais excclsa solem·
nidade da protectora do mesmo Brasil!

Festejar a liberdade da patria dos ferros do despotismo 110

dia, em que a igreja canta os epinicios á padroeil'n. da mesma pa
tria pela sua liberdade dos grilhões ela. culpa paterna, e vencimento
glorioso do despota infernal!

Acrisolar a pureza do gauc1'io civico com a santidade do prazer
chl'istão!

Unir o temporal com o eterno; a religião com a natul'ez~j e
mostrar-se ao mesmo tempo christãos mais devotos e pios, e Clda·
dãos mais patriotas e justos!

. (1) Potentissimam opem in tot, tantis que, quibus prelDlmur,Obri,.
tlanae Reipublicae, et Catholicae Ecclesiae necessitatibus, quantum nabl!
exalto conceditur, promereri jugiter satagamus, Clem. XI. apud. Vedor,

(2) Epitorn. Lusit. Hist, Ann. 1646.
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Que pruLlencin !
Que inconsideração, porém, entregar uma causa de tanta im

portancia em mãos tão fracas e inhabeis, quaes as minhas I
Os Agostinhos, os Chrysostomos tal vez tremeriam neste em-

penho.
A Uonceição intemerata de :Maria, que objecto!
A acclamação do principe real em imperador, que assumpto !
Que destreza não é necessaria ao orador christão para qne, na

exposição deste mysterio, o ardor da devoção não o faça transpor
os termos da fé dogmaticn j e o dilencio da revelação não esfrie a
chammas da piedade!

Que teuto! Que medidas! Que segurança!
Louvar a exaltação do principe cm imperador, preconizar feli

cidades á nação, que o eleva, esperar venturas para os povos, que
lhe obedecem, encher-se por este titulo e procurar que os outros se
encham de uma alegria festiva e transcendente, que arreceiado pro
oedimento!

Que passo aventurado, quando estamos ouvindo troar os ora
aulos da parcialidade, da justiça do despotismo, naquelle senado
augusto, que foi aberto para reimpossar os cidadãos dos seus direi
tos, para pesar a todos na balança da patria, e para a gloria da gran
de familia, que, não cabendo nas margens do Tejo, atravessou o
Atlantico, e veio occupar o vasto Brazil e gozar de suas preciosida
des!

Que perigo! Que temerario arrojo!
Como compaginar em um discurso regular materias tão hete

rogeneas e desvairadas?
. Como amalgamar em uma oração de um modo suave a Con

ceição de Maria, e a acclamação do imperador?
Eu tremo, senhores, todas as vezes que encaro tão grande onus,

e vos confesso, que eUe pesa mais sobre os mens hombros, do que
~os do propheta a mole de Damasco e de Babylonia. (3) Si o
illustrissimo senado tivesse a virtude de dar-me com a nomeação
a sufliciencia, eu já vos faliaria com o desembaraço e a coragem do
propheta Isaias, depois que seus labios foram purificados no fogo
do altar; (4) mas, não se verificando esta hypothese, nada me
r~sta que recorrer ao Pai das luzes, para dar-me as de que neces
SitO.

. Sim, Deus eterno, que julgastes couducente á gloria do vosso
UD1~enito, que aqueUa, de quem elie havia de nascer, não fosse con
ta!lllDada do peccado do primeiro prevaricador, porem resurgisse
bl'llhante e pura das trevas da culpa j as sombras, que abafando o
meu entendimento, não me permittem achar a vereda, qlle devo se-

(3) !salas 17.1. la. l.
(4) I aias 6. 6.

30
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guir, dissipae-as com um raio da ,"assa luz; tocae o meu cora9íio
com o fogo da caridade, afim de que em minhas palavras e em todo
meu discurso s6 faUe a religião e a razão; afim de que se não es
candalise a fé, nem se dôa a piedade, nem se atropelle a justi9a, e
afinal se illumine e edifique o vosso povo, o povo de acquisição,
que me escuta.

Enlaçando entre si os sentimentos, que boje nos devem animar
quanto á religião e á politica, na piedade christã e na republica
civil, nossos corações se devem inundar da mais affi.uente alegria,e
do mais completo jubilo pelo grande. interesse, que reina nos d.ous
objectos da presente solcmnidade: a Conceição intemerata da im
peratriz do céo e da terra, e a acclamação do imperador constituo
cional do Brazil.

Maria, sendo, por um dom especial da redempção de Jesus
Christo, concebiaa em graça, livre dc todas as manchas, que con·
taminanLll1 os demais filhos dos homens, assegurou á humanidade
todas as suas felicidades, quanto aos bens eternos: primeiro ponto.
Sua magestade imperial, fundando o imperio cOllstitucional do
Brasil, por um dom particular de justiça e prudencia, estabelece um
governo das maiores vantagens para o Brazil, quanto aos bens tem·
poraes: segundo ponto.

:N o primeiro rememoramos a gloria da humanidade tendo uma
filha, sobre quem não extendeu a sua autoridade o inimigo infernal,
o principe das trevas; no segundo a gloria da sociedade, que deve
ao imperador Pcdro I ver quebrado e reduzido a pó o sceptro
de ferro,com qnc o despotismo, tyranno da rn.zão e da j llstiça desde
os mais remotos seculos, tem avassallado o universo,

Em ambos n.chamos a nossa felicidade inteira e completa, e a
fonte caudal do mais racional prazer c dI) mais duravel contenta·
mento.

Qllem é esta, que vem marchando, como a aurora, quando se
levanta, dissipando as densas trevas da noite e abrindo as portas
aos resplandol'es dos raios; formosa, como a lua na Bua plenid~o j

escolhida, como o sol no seu esplendor; terrivel, como um exerCito
bem ordenado., posto em campo?

Quem é esta?
Assim por gosto, e não por ignorancia, perguntou o esp?so dos

cantares (5) dez secnlos antes que o mundo absorto admu'asse a
pureza e a magestade de Maria, mãe de J esns Cbristo. 111al'ía, de
qua natus est Jesus, qui vocatu?' Olmistas.

Oh! quanto não é digno das complacencias do Etcrno ter CI'eado

(5) Cap. 6. v. 36.



·239 -

:l virgem de ião, sefl;) aquel1e indigno ferrete, com que o primeiro
pae marcou toda a sua posteridade; sobrauceira aos ferros em
que o mesquinho e insidioso Satanaz prisionava os filhos do famu
lento Adão, que el1e mesmo havia seduzido e precipitado!

Que cousa mais digna da satisfação do Omnipotente ver frns
tradas as esperanças, afrrontando o orgulho do principe das tl'evas,
do caudilho dos reitores do seculo, que ousando alçar-se contra o
seu Creador, blasonava imperar despoticamente sobre todas as crea
turas terrestres!

Que jubilo para as jerarchias celestes verem chegar aquel1a
hora feliz, em que começou a ornar com seus raios seu proprio
oriente aquella creatura., que havia sido concebida na mente eterna,
antes que os montes a alta fronte erguessem, antes que os mares
fossem bridados para susterem o seu furor e não passarem os ter
mos, que lhes foram prescriptos! (6)

Que exuberante prazer pal'a o mundo, vendo apontar brilhante
a estrella de Jacob, ('7) que vinha afugentar as trevas, que sabindo
do Eden, enlutaram todo o orbe, e sulfocavam seus habitadores!

Igreja santa, depositaria da verdade, vós assistida pelo espí.
rito de luz, descestes ás tribus de Jacob; que l.uando foi concebida
a Virgem sacratissima, então foi todo mundo illuminado; alegra
ram-se os archanjos ; exultaram todos os santos; e congratulou-se
todo o universo, (8r

Ainda hoje este oraculo consolador é repetillo na elfu5ão dos
corações mais pios de um a outro p6lo, desde o berço do sol ao seu
reretro, em todn. parte, onlle é reconhecido e adorado o santo nome
do Supremo Architecto do Universo, onde é apreciada a redemp
ção de seu U nigenito Jesus Christo.

. Foi illuminado todo o mundo, não com essa luz material, que
s~ desprega do sol, dos outros astros, ou está espalbada no espaço;
sl.m com aquella luz espiritual, que adomava a alma do primeiro
vivente ao sarnr das mãos do Eterno Feitor, quando o amassou do
barro damasceno, e lhe inspirou o sopro da vida, (O) que o fez ser
o unico dos seres Cl'eados, que trouxe a imagem e semelhança do
01' eador. (10)

. Illuminou-se todo mundo, porque todo elle jazia nas trevas da
mais negra e medonha noite ela morte. .

Sim, tran. portae-vos em espirita aos I rimeiros elias da naLI~·
reza; penetrae o portico soberbo de Eden; vede os funestos efrel
tos, os horrorosos negrnmes, que espalhon pela lnfeli7. hlllnrlnidade

(6) Provel'b. Càp. 8.
(7) Numer. Cap. 24.
(8) Offie. bus. die.
(9) üenes. Cap. 2.
(lU) Id. Cap. 1. 16, 2í, 9. 6.
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aljuelle braço soberbo, que extendendo·se ao frucLo defeso, chegou
até o céo, e fechou as su~s portas a todos os sens descendentes.

Que obscl1l'idade!
Que confusão!
ElIe via cahirem de romania sobre si, e sobre a sua posterida·

de, as consequencias de sua desobediencia e soberba.
Aquelle, que podia não morrer, ficou sugeito á impreterivel ne·

cessidade de acabar seus dias, depois de os passar no meio dos
suores, dos trabalhos, rodeado de dores, debulhado em pranto. (11)

Aquelle entendimento, que partia caIU Deus a gloria da crea·
ção, sendo o artifice dos nomes para as essencias, que Dens havia
ex:trahido do nada, (12) já não pode distinguir entre a suave face
do bem e a feia catadura do mal; já fica sugeito a seI' illudido, de
momento a momento, pelo espirita das trevas, que, independente
delle, o não podia enganar.

Aquelle coração, que fora Cl'eado para mover-se ao compasso
do entendimento, descompassa a.8ua marcha; desvia-se das suas es·
tradas; recalcitra aos seus dictames; já deseja contra o seu espiri.
to; (13) e o homem vê nos seus membros uma lei, que contradiz á
lei da sua mente. (14)

Aquelles, que cobertos da graça do Creador, viam sem se en·
vergonharem a sua innocente nudez, não podem jámais encaral·a
sem pejo; e com tanto que tenham artificias para se defendel'em
das vistas reciprocas, se occultam á voz do Eterno, que os cha·
ma. (15)

Já, finalmente, lhes declara a mais cruel e perigosa guerra a iu·
domavel concupiscencia, mãe fertil de todas as propensões perver·
sas, de todos os vicios, e de todos os crimes. (16) .

Que horrorosa metamorphose!
Que perda!
Que dor!
Mas consolai.vos, almas pias, fmctos desgraçados e pecos de

um tronco arido e corrupto; consolai-vos! '.
O dragão vermelho, que com a sua cauda arrastou a terceJ~a

parte das estrellas do céo, e as fez cahir sobre a terra, (17) nao
alardeará suas victorias.

Ahi vem a mulher forte, que ha de esmagar a cabeça da ser·
pente antiga; (18) alá se apresenta a rainha do Apocalypse, a qnem

(11) Id. cap, 3.
(12) Genes. cap. 2.
(13) Galat. cap. 5.
(14) Roman. 7. 23.
(15) Genes. cap. 3.
(16) Jacob. cap. 1.
(17) Apocalyps. 12.
(18) Genes. cap. 3.
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o sol serve de manto, a lua de supedaneo, e as e. trellas de
coroa (19)

EUa, sim, veio e estabeleceu a salvação e a fortaleza; fun lou
oreino do nosso Deus, e o poder do seu Christo.

Sim, foi concebida Maria Sautis,;ima, e a sua Conceição, como
conta a igreja, annunciou o gosto a todo mundo; Iwrque deHa nas
cen o sol de justiça, Jesus, o Christo do nosso Deus. Foi concebi
da Maria, e ficou plantada a estirpe be.maventnrada, a raiz santa,
de que brotou o suspirado fructo de benção.

Que catastrophe !
Que mudança venturosa para a humanidade, até ali aturada

com as scenas precedentes! /
Enxugai, enxugai as lagrimas, captivos de Babylonia; des

pregai dos salgueiros essas citharas sonoras, e entoai os canticos do
Senhor, que não podieis entoar na terra alheia! (20)

A luz de Israel foi mandada para illnminação das gentes. ('lI)
Jesus, que nasceu de Maria, cheio de graça e de verdade, revelou á
terra aquelles mysterios, que bebera no seio do Padre; infundiu nos
corações dos homens uma força augmentaaa de uma admiravel man
sidão, capaz de a\'J'ostar com todos os satelites de Satanaz, com
todo o' poder das trevas.

Que mudança nos trouxe aqueHe instante memorando, em que
avirgem de Sião, a mãe de Jesus Christo, passou da delineação na
mente do Eterno a ter um lugar na ordem das creaturas, a unir-se
com nosco nos estreitos laços da fraternidade!

Pode um coração christão sentir, mas esse mesmo não pode ex-
pressaI'. .
. Ah I que titulo mais justo para se abyslllar o nosso coração
em um mar de delicias e de glorias!

E' um sentimento natural em todos os homens quererem, qne
aquelles, que são de sua classe, tenham as mais distinctas perfeições
eos mais assignalados -privilegios; porque a gloria do todo reverbe
ra sobre cada uma das suas partes, e a todas illumina.

Que gloria a nossa vendo, que quando o nosso mais insolente e
orgulhoso inimigo nos affrontava do seu captiveiro e dos seus fer
ros, ee am'ontava a si mesmo de resurgir clara e brilhante, do amar
go e tempestuoso mar, aqueHa nuvem que se diffundiu, em chuvaR
de consolação e vida, sobre a faminta Samaria? (22)
_ Que goso jocundo vendo, que ao passo que todos os cora

90es se contrahiam e melancolisavam, no meio da borrasca medo
aha, que aterrava a natureza, appareceu o formoso iris...sigllal d?
concerto entre Deus e os homens, que reanimou os ~Spl1'ltOS abatl-

--
(19) Apoculyps. cap. 12.
(20) Psam. 136.
(21) Luc. cap. 2. 32.
(22) 3. Reg. cap. 18. 44.
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Jos, c os encheu da espemnça consoladom de ZOI11ual'mos \\111 dia
do leão rugidor pelos seu inllteis esforços? (23)

Quem jámais foi indifferente á irupotencia do inimigo, e ao cs·
tanco dos males que o infelicitam?

Na :wsencia delles consiste a nossa felicidade.
Ah! qne' novo brilho, e que esplendor não adquiriram da Con·

ceiçã.o de Maria à sua natividade sobre a terra, a sua :\presenta·
ção no templo, a sua JU:tternidade, em conceber e dar ti. luz ao filho
do Omnipotente, o seu triumpho nos céos!

Qnanto não é lisongeil'o ver, que as dignidades da vida de
Maria não foram jámais inficiouadas do mão cheiro ela fonte cor·
rupta e mOl,tifera ?

Qne ellil. não sentiu jámais a dor acerba de ser, antes de mãe
de Deus, sua inimiga?

Que os raios do seu diadema jámais foram contrastados de som·
bra alguma original?

Como seria completo e glorioso aquelle fe'ltejo do cmpyrco,
em que a suprema imperatriz, elevatla acima das celestes jer3.r
chias, recebeu as adorações dos anciões do Apocalypse, si acaso ella
houvesse sido um momento vil escrava de Satanaz, parto espurio
da cnlpa, e não filha legitima da graça?

Corações pios, uccessiveis ás impressões da perfeição, do bem e
da virtude, entregae-vos ás doces e mimosas agitações, que produ
zem as recordações de tauta pureza c exeellencia da nossa nuuca
assaz louvada co-redemptora; exultae, e cantae ao Omnipotente as
acções de graças por tautas, que fez a mãe de Jesus Christo j e en
tregae-vos .aos maiores transportes, e não temaes exceder osjustos
limites da razão.

Sim, estes são os sentimentos, que devemos nutrir,quando alum·
nos do chrisl.ianismo, filhos de uma religião santa, pura e immac~'

lada., solemnisamos seus mysterios, abraçamos sua piedade, e, UIIl

dos aos choros dos Levitas, fazemos retumbar as paredes do san·
tuario com os canticos da tenestre J erusalem ao Senhor Deus dos
exercitos, ao seu U nigenito Jesus Christo, e a sua esposa, mãe de
.Tesns Christo. JJIa1'ia,cle qua natus est Jesus, qui vocatll1' Ohl'~t~s,

Esta a nossa piedade, este o nosso arroubamento, como religIO
sos; passemos a ver o nosso guadio, como cidadãos patriota , pe~a
acclamação de sua magestade o imperador constitucional do Bl'azll.

Mais uma pouca de attenção, que serei breve.

Quer fosse a propensãc, que o homem herdou da naLlIl'e~l

para procurar outro homem e viver em sociedade, eviL:wc1o as 111-

(23) Âpoealy I . 20.
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commodidades e o enojo da solidão; (24) quer uma cneadea<;ão lle
cesSllria elas cousas, dimanada do amor conj ugal entre estE:S e seus
filhos; (25) quer fossem as necessidades da vida, e o desejo de fa
zel·a commoda e agradavel; (26) quer a prudencia ele por·se aco
berto dos males, que se podiam temer dos antros homens; (2:)
quer fillalmente outras causas, que aillda não lembraram aos I hi
losophos e publicistas, o. que obrigon aos primeiro pais de fami
lias a renunciarem a independencia do estado natural, e irem for
mar as sociedades civis; estabelecidas estas, não e dirigem a
outro fim, que o bem da especie humana, sua existencia commoda
e feliz, o augmento e perfeição de snas faculdades physicas e
momes.

Eis porque a salvação do povo é a primeira e a maxima das
leis j a fonte, d'onde se derivam todas as outras; e o ponto de
apoio, que sustenta os movimentos e equilibra a marcha de toda a
machina politica. '

A este fim se instituiram os governos, que vigiassem sobre o
bem dos povos no interior das cidades, e fóra deHas repulsassem os
males, que lhes procurava a ambição dos conquistadores, e outros
oppressol'es injustos. Por isso, com a maior sabedoria disse o
grande Platão: "q.ue o povo não foi feito para bem de quem o go
verna, sim os governantes foram instituidos para bem do povo,
non 110pltlus causa gubm'nato1'is, secl gltberllato?' c(tusa popl/li
.fit (28)

Este fim, santo e augusto, é o que tem conduzido os homens a
estabelecerem as diversas formas, já simplices, já compostas, do go
verno, que se tem visto no mundo desde o berço do genero hu
mano.

Este fim, quando, por desgraça da sociedade, se não tem podi.
do conseguir debaixo ele uma hypothesc, foi a mola real, que mo
veu os povos para sacrificarem tudo, profano c sagrado; empre
henderem e exeoutarem as mais funestas revoluções, afim de arrai
garem. ~quelle govel'l1o, em que julgavam er::tar o caminho do bem,
da feliCidade, e a estrada da gloria.

Para obter este fim, é que Athenas, depois de quatro seculos de
pura monarchia, encarando a liberdade, estabeleceu um governo,
em que o simples cidadão igualava o primeiro magistrado.. (29)
Roma principiando em reina.do, experimentou á custa elos malOres
sacl'ificios consules decemviros tribunos militares, dictadores e
imperadores; os ca~tões suissoa s~codem o jugo dos Austriacos ; (30)

(24) Pulfendorf. Ia Dl'oit. dela nato e des ganso IiI'. 2. cap. 3. § 15.
(25) Ind. i\'id. lib. 7, cap. l. § 5.
(26) Id. ibid. § 6.
(27) Id. ibid. § i. La Bl'anjer. cal'. tom. 2. cap. 10.
(28) Aplld. l'Acteur des les Notion. Clair. SUl' les GOltvcrnemens.
(29) Notion. Clair. SUl' les GOllvernemens tom. 2.
(~O) Manual. Chronolog.
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llollanda a tyrannia rle Felippe Ir j (31) PorLugal a do IV j os Es
tado51 U niclos na \.rn<'rica se separam da sua metropole cUJ'opea;
França é uma nova Roma j e de presente se acham com as al'lnae
nas mãos povos cm todo uuiverso.

Tanta é a grandeza, e o preço da publica aude!
E. ta é a felicidade, que tendo diante dos olhos o magnanimo

principe o Senhor D. Pedro I, ao travez de todos os perigos, que
lhe podiam sobrevir, hora a hora, dos interessados nos nossos males,
o abalançou á ouvir os nossos votos, receber nossos oirel'ccimento
e acclamar-sc imperador con titneional do Brazil.

Que facto nos apresenta a historia de tanta justiça, de tão ill
commensuravel interesse, e tão credor do reconhecimento e gratidão
dos homens!

Sim, aqui tendes a fonte da nossa excelsa ventura, e o f6co ar
dente do esplendor e gloria do Brazil, em toda a face da terra.

Quem jámais será tão estonteado, que medindo a. vasta exten
são do nosso continente; penetrando as minas inexgotaveis de ourOj

• vendo nossos dlamantes,que tem feito esquecer os de Soulempourna
India, os de Sucadan em Bomeo, e os rubins que obscurecem os de
Ceylão; atravessando os multiplicados rios, que dando morada a
peixes infinitos no numero, formosos á vista, mimosos ao palada)',
fecundam, quaes outros Nnos, os terrenos por onde extendem suas
correntes; seus bosques, productores de madeiras preciosas e uteis
na architectura naval e civil, povoados de quadrnpedes de toda es
pecie, de aves as mais raras e formosas; seus campos cobertos de
immensidades de plantas medicinaes, uteis na tinturaria, nas manu
facturas, nas artes, no commercio; soo solo adubado de saes taes,
que podem rivalisar com as producções mais particulares de outros
paizes; o genio de seus naturaes, emprehendedoy,claro nàS sciencias,
astucioso na artes, valente na guerra; quem haverá, que tomando o
peso á estas vantagens, ouse avançar, que o Brazil não recebeu da
providencia as proporções para ser, si não o primeiro, ao menos
um dos primeiros imperios do universo?

Quem?
Os nossos irmãos em Portugal, os regeneradores da nação lu

sitana.
Porem que se vos dá a vós, generosos Brazileiros, que se roS

dá, que os corypheos do congresso lisbonense, no azedume do seu
odio, digam, que não se importam, que n6s nos degolemos uns aoS
outros, e qU6 nos queriam mandar cães de fina?

Que se vos dá, que seus apaniguados, escriptores venaes, per
tend~m com rasgos de suas pennas representar-nos ainda c~paz~sde
cont1l111ar U06 grilhões de tres seculos, e desabem seu palsamsroo
em desvarios desta estofa?

Os mesmos Portuguezes de outra idade, os estrangeiros de

(31) Manual chronolog.



outras nações, o immohal Pedro I, não podendo negar-se á luz
da clara ,'erdaele, a08 dictames ela justiça, nos vingam assaz elas
uas affrontas, dos scus ferros e baldões,uns invejando a nossa sorte,

outros broxuleando ll. nossa ventura,dutro finalmente puguando pelo
nosso bem, sacrificando-se todo para dat'-nos o assento condigno no
templo ela memoria.

Trezentos antios, já não digo de infancia, sim de uma vil escra
vidão, ainda não succedeu a povo nenhum do globo, por mais des
favorecido da fortuna e natureza. O velho e acanhado Portugal
não quer que o sen captiveiro, na sugeição á Hespanba, passe o ter
mo do dos ISl'aelitas em Babylonia; e, pelas injustiças e tyrannias
dos ministros de Felippe I e III, sacudiu o jugo, e acclamou um rei
natural.

Este mesmo velho, pelos atrazamentos em que se viu nos treze
annos da côrte no Rio de Janeiro, cuida seriamente na sua me
lhora, procura o seu adiantamento e restituição ao antigo esplen
dor.

E seria o Brazil condemnado a ser sempre escravo, sempre es
pesinllaelo, e sem aqueUe assento paTa que o talHou a Providencia?

Tres seculos de um tirocinio barbaro e cruel já infamam a
nossa sensibiliidade, já menobcabam a nossa honra.

Chegou, bem que com passos muito lentos, a nossa viriliàade ;
não devemos mais amamentarmo-nos.

Transbordaram os vasos da nossa paciencia; chegaram ao sel1
pincaro as injustiças de Portugal; apresentou-se o nosso libertador.
Não podemos nem devemos renunciar a nossa liberdade,dar de mão
ao nosso adiantamento, nem deixar de abraçar a protecção que nos
olferecp. o maior dos prinqipes, o mais poderoso dos monarchas, o
mais cordial e mteressado dos nossos amigos.

Injustiças de Portugal!
Será uma: bl'aspbemia ?
Não, senbores; lançai um golpe de vista sobre a nossa historia,

VÓ$ não pode1'eis encarar sem indignação as tyratmias do soberbo
Tejo.

O Brll.zilno tempo do rei D. Sebastião era reputado por um
e tado tão espaçoso, e de tanta importancia, que muitos fidalgos e
pessoas de muita prudencia e conselhos representaram áqueIle mo
narcha, que se passasse para eUe, e mandasse povoar com todas as
forças de Portugal; (32) mas que succedeu ?

Foi tratado tanto de menor, que em tres seculos (33) de po
voação e desfructação, ainda não teve uma universidade, ao mesmo
tempo que a A!mel'ica Hespanho1a, desele o anno de 1551 até o de
1628, contava quatro, a do Mexico, a de S. Domingos, a de Quito,
a de Guatemala. (34)

---
(32) D. Gregol'. de Alm. l~est. Prodíg. de Porto Parto 1. cr.p. 38.
(33) O BrazU fdi descoberto 1\ 24 de Abril de 1500.
(34) Man. Clu·onolog.
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Ainda não teve uma universidade, sendo aq ueilo riquis imo
paiz, que, segundo faz ver a todo mundo o grande Raynal, (35) 1I0S

sessenta primeiros annos tias minas descobertas, isto é, até o anno
de 1756, mandou para Portugal só em ouro mil novecentos e vinte
milhões de cruzados; e dahi para cá não tem sido menos caudal a
torrente das riquezas.

Tão mal tratado, ou tratado com tanta injustiça, qnc o do·
quente Vieira, (36) pregando na presença do marquez de MontaI·
vão sobre os mãos governos dos ministros rcaes, II quem comparou
com as nu vens, dizia: "Partem ele Portugal estás nuvens, passam
as calmas da linha, onde diz que tambem refervem as consciencia ,
e, cm chegando á Bahia, não fazem mais que chupar, adquirir, ajun·
tal' e encher-se por meios occultos, mas sabidoE ; e ao cabo do tre
ou quatro annos,em vez de fertilizarem a nossa terra com a agua,qlle
era nossa, abrem as azas ao vento, e vão cho\'er a Lisboa, e espero
diçar a Madrid; por isso nada lhes reluz ao Bl'azil, por mais que
ele nada lhes monta j e uada lhes aproveita, por mais que faça, por
mais que se desfaça. E o mal mais para sentir de todos é que a
agua, que por lá chovem, e esperdiçam as nuvens, não é tIrada da
ubundancia elo mar, como n'outro tempo, senão das lagrimas do mi·
seravel e elos suores do pobre; que não sei como atura já tanto a
cOllstancia e fidelidade destes vassallos! "

Tão maltratado de então para cá, que. . .. Mas aonde me con·
duz o espirito da verdade e o patriotismo?

Ácaso deverei eu fazer a triste descripção dos nossos ·males,
do nosso atrazamento debaixo do gove1'llo tyrannico de Portngal,
pelo dilatado espaço de tres seculos?

Deverei repetir o esquecimento generoso das nossas feridas pas·
sadas; a nossa cordialidade e bom gazalhado na transmigração da
côrte para o nosso tel'l'itorio ?

Acaso rememorarei o infame plano de servilismo tramado acin·
temente pelos novos despotas constitucionaes do congresso lis
bonense, depois que o immortal Pedro I com sabedoria os cOl~·

prehendeu, e com verdade os manifestou aos governos e nações aml'
gas? Quando este her6e, com llma magnanimidade acima de toda
exageração, tomou á peito o remedio das nossas desgraças, e a pre
venção daquellas, que apontando nas margens do Tejo, já iam en·
lutando o horisonte brazilico?

Não, não ousarei de certo; contentar-me-hei aómente eom ano
nuneiar-vos o immortal Pedro I. como o anjo de Isaias, convidado
a Vil' á terra, que estava além dos rios da Ethiopia, á soccorre1' o
povo terrivel, depois do qual não ha outro, e libertar a gente, que

(35) Histor philos. ao com. e estabol. dos Eul'op. nas Dua Iud. !.orn. 2

lib. 9 cap. 43.

(36) Pasto Sexto sermo da visita de Nosso Senhoj.
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eSLava continuamente em esperanças, e con\,inuRmente pisada e es-
magada. (37) -

Sim, foi este o principe appellidado pelo Propheta .para no d!ll'
fi liberdade e a salvação.

Assim o devemos esperar da sua justiça e magnanimidade, e
da forma do goverlJo, com que vai reger seus povos, os netos de
Cabral.

O que falta ao grande Pedro para na fundação d'estc imperio
fazer obscurecer a gloria dos N abucos, dos Cyros, dos Alexandres ?

Que tiveram os Carlos, os Fredericos, os Pedros, que deseje-
mos no nosso principe, para que o seu nome encha tOtIa a terra?

Luzes de cntendimento?
Os seus manifestos são oraculos de sabedoria.
Espirito vasto?
O colossal projecto, que concebe e pratica, mostra quanto elle

6sem limites.
Experiencias nos negocios arduos ?
A sua natural penetração ajudada dos subditos fieis, qu~ veem

a luz, e lhe arredam as trevas, suppre o num.ero dos annos, que com
mummente se exige para a pr'ldencia.

Terreno espaçoso e abundante em recursos?
Qual dos imperios antigos e das potencias modernas pode COlU

petir com o nosso territorio na sua extensão, na riqueza dos seUfl
montes, dos seus valles, dos seus rios?

Povos aguerridos?
A França diga, repita a Hollallda, os proàigios de valor, que

fizemos na nossa infancia ?
Governo liberal e creador, que desenvolva a virtude no ocio da

paz, e no furor da guerra?
O imperio constitucional, on é uma concepção de uma intelli

gencia acima da dos mortaes, ou é uma dessas verd&des sublimes,
com que nos costuma pre entear o acaso, ou, si nascen da reflexão,
é a obra prima da razÜ:o, c o maior esforço do entendimento hu
mano no artigo-politica.

Imperio constitucional?
9011ocado entre a monal'(:hia e o governo dl.'mocratico, reune

em s\ as vantagens de uma e de outra forma, e repulsa para longe
os males de ambas. Agrilhôn o deRpotismo, e estanca os furores
do povo indiscreto e \'oluvel.

O imperador podendo fazer todo o bem aos seus subditos,jámais
causará mal algum,por que a constituição com sabias leis fundamen
ta?s e cautelas prudentes tira ao imperador o rueio de afroux.ar a
b1'lda ás snas paixões, e ex.ercitar a ftrbitrariedac1e.

R' nesta hypothese tlue o homem vive em um completo gos·)
d todos os seus direitos naturaes e Bociaes, exerci a na fiua maior

---
(37) Cal). 1
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plenidão o doce e inapl'eciavel dom da liberdade, e si acaso perde
d'lista alguma porção, é porque a seu beneficio outra ig\lal porçiio
perdem os seus concidadãos.

E' nesta forma de govel'Do que o cidadão se lisongea de en
contrar, quer no exercitc;>, quer nps tribunaes, quer no ministerio, s6
amigos, s6 irmãos, só iguaes sem nada ver acima de si, que a lei e

.o merecimento por ella protegido.
Aqui é que a alma, p:gte m,ais noore e essencial do homem,

alardêa a sua nobl:ez3, ench,e-se de um racional orgulho, eleva·se com
dignidade, desprega constantemente sua energia" e se entrega Bem
violençia ao enthusiasmo do amOl: da patria, emulando a gloria dos
Pompeos, dos Regulos, do~ Catões.

E' neste governo que se nos franquea fi elltrada da felicidade e
o sublime portico do templo dos heróes.

E' este o centro da força e d,a uniãQ, sem o qual, como sabia
mente disse o grande principe. não poderemos conservar nossas fron
teiras e limites naturaes, e perderiamos, como machinavam as côr
tes de Lisboa, tudQ quanto haviamos ganhado, á custa de tanto
sangue e cabedaes. Sem este braço forte, q u.e valorosamente sus
tenta o leme do estado, a não da nossa republica, arrebatada pelo
fluxo e refluxo do em'ipo do congl:esso, seria o ludibrio das suas
vertigens, e quebrando-se nos medonhos cachopos da alJa.l'chia, da
guerra civil, do servilismo, infamaria o Atlantico com o seu nau-
fragio. .

Debaixo deste imperio constitucional, que abate o de~potis:
mo, ruina das sciencias, das artes, dos costumes, da rar-ão, da h
herdade, veremos o genio brazileiro apresentar prodigios em todo
genero.

A marinha terá os seus Gamas; a guerra seus Albuquerquesj.a
miliçia seus Louvois; as finanças Soulys; a astronomia Galileos j
as sciencias Monteiros, N ewtons, Franklins; o pal'Daso Camões,
Barros, Vieiras. .

E porque o genero humano é tudo, quanto se quer que elle seja,
unindo-nos com os sabios, artistas, capitalistas e emprtlhend~c1ores,
a quem o grande Pedro abre nossos portos, offerece amizade ~. a~o

lhimento, poderemos apresentar ao mundo o que nunca pôde a AZJfi,
e Europa, nma nação, de quem o mnndo se ouse honrar. .

Qual será o coração, que se dilate em um ambito suffiCleute
para conter a alegria) que deve produzir a todo Brazileiro um.factq
tão f.stupendo, tlm successo tão util e tão glorioso I

Que causa mais relevante, mais decorosa e de mais interesse
para os habitadore:; desta verdadeira terra da promissão!

De uma parte, quebrados os ferros indignos, que nQs rOl]xea
vam os pulsoi>; enfatuados os entendimentos, que nos fOl:jaValIl no·
vos; destruidos os planos ruinosos; esmigalhado o colosso rla SU~
soberba; voltadas as settas contra os mesmos que as brandiam c atI
ravam ; e elles dizendo: " Os meus pensamentos se desvaneceram,
,!lendo verdugos do meu coração- GOf/itationes mero clissípates Su.nt,
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1U1'quentel! co~' mli~m~. (38) Da outra, a aurora da felicidade levan-'
taudo-se formosa e risonha, já se divisando uma mole immen8a de
solidos e duradouros bens, a clamorosa fama embocando o dourado
clarim para espalhar pelo universo o nosso nome, com assombro de
todos 08 povos, desde os Samoyedas até os Patagões, do Japão atê
li California. .

Que golpe de vista mais lisongeiro e tocante'
Si o grosseiro bosquejo, de uma mão inexperta, ja nos ofterece

alguma cousa esplendida, que faria si eLÍ soubesse combinar as tin
tas, desdobrar as côres, contrastar a" sombras com as luzes, collocar
as figuras e aperfeiçoar o quadro?

Sem duvida, nenhum coração, ainda o mais ferrenho, se poderia
eximir dos movimentos do prazer, nem dos extasis de alegria neste
dia de tanto esplendor.

Oh ! dia venturoso, dia pl'ivilegiado, claro, digno de seres con
tado entre os dias eternos, tu ficarás marcado em nossa memoria
por seculos deseculos! Em quanto houverem sobre o globo Pernam
bucano , tu passarás de geração em geração; os pais dirão a seus
filhos, e estes fiOS seus, que no dia em que a santa igreja celebrava
a Conceição intemerata daquella formosa roseira de Jericó, que nos
deu fi flôr mimosa e fragrante, Jesus Christo; que no dia em que se
viu sobre a terra a mysteriosa casa de Salomão decorada do admi·
rarel peristylo de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza,
sciencia, piedade e temor de Deus, foi o mesmo em que o valoroso
e constante povo pernambucano, pelo orgão do seu il1ustrissimo
senado, assistido da excellentisma junta provisoria, da sabia e jus
ticeira magistratura, de um e outro clero, dos bravos netos dos
Vieiras, dos Negreiros, dos Camarões, dos Dias, do respeitavel
corpo da nobreza, dos cic1adãos benemeritos de todas as classes,
lembrado do que diz o Psalmista, que debalde vigiam os que guar
dam a :ciclacle, si o Senho?' a não defende, cheio da maior pie
dade, transportado de gosto, solemnisou a acclamação em impe
rador constitucional do Brazil do muito alto e muito poderoso
principe, o senhor D. Pedro de Alcantara, invocando a protecçilo
da melltrul. excelsa Senhora.

Oh I Virgem sacratissima, immacnlada, pura, sem mancha de
culpa alguma pate1'Da, debaixo deste glorioso predicado, vó~ sois
a,defensora do nosso reino, sede de hoje em diante do nosso lmpe
1'10, para que seja cl1e n\1ro de tudo, que se oppozel' ao bem do vosso
]lovo () fi gloria do vosso filho. Alcançai-nos o espirito de sabedoria,
e justiça para as nossas côrtes bl'azilicas; vida, sande e recti
dão para o uosso iml)erac1or e SU::l. impel'ial familia; b?~ cons.e
lho para seus miuistros; valor para seus cabos; ·patl'lotlsmo 11
IU~lDa?O para seus povo!', afim de que seguindo sempre as verec1as
da JustIça, da verdade e da honra, fOJ'memos uma nação tal, qual

---
(38) .Tou. Cap. t 7, 11.
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de Roma dizia Marcial: "Deusa das terras, scnhora das gemes, UIU

imperia, ao qual nenhum seja igual, e nem mesmo segundo. "

Tcnarum IJea, Genti'U'In qt'C Roma,
Cu.i pm' est nihil, et nihil secundum.
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I

RESPOSTA A'S CALUMNIAS E FALSIDADES DA ARARA ~ERNAMBUCANA, REDIGIDA
POR JOSE FERNANDES GAMA, PRESO NA CORTE DO RIO DE JANEIRO

Talvez as negras producções de um genio ardente e malfazejo,
I'echeadas de mentiras atrozes, e inf'oleutes calumnias, producções
de um coração ensopado na mais mortifera peçonha, não mereçam
resposta aos olhos das pessoas de bom senso, que olham para alias
como para as investidas de um cão damnado, ou para os rugidos
de uma fera acorrentada. Todavia, a8 lingnas virulentas julgar-se
hiam autorisadas a mentir impunemente, si a A1'a?'a, ou Camsu1a,
como outros chamam, ou José Fernandes Gama, ficasse sem re
torno. E bem que esta ligeira correcção não aproveite muito a tal
Ara?'a, porque, como lá dizem, cavallo velho não torna andares i
ella pode servil' de exemplo a ontros que taes, e esclarecer aquelles
que julgarem do merecimento da Ara1"Ct pelo esplendor da sua plu
magem.

A ella!
" Os indignos manifestos, que deram esses pertinazes de quc

rerem renovar em Pernambuco em 1822 as mesmas scenas de hor
ror, com que tinham ensanguentado as ruas do Recife em 1817,
despertaram os povos da provincia i os qnaes, unindo-se para evitar
uma repetição tão funesta, deposeram com effeito um governo tão
suspeito. "

Que desavergonhamento!
Que desaforada mentira!
Mentes, Gam8uja! Foste tu, teu sobrinho e companhia que

ensanguentaram estas ruas, promovendo, como promoveste, a
an~rchia e a gue1'l'a civil, por cuja causa estás na gaiola. U ma. elas
malor~s di:ffi.culdac1es, que jámais intriguistas tem encontrado, foi a
deposição da primeira junta: já o primeiro pr~iecto traçado em Olin
da se havia desconcertado; e para o conseguir foi necessario, que
tu ~om teu sobrinho fizesses crer a08 inexpertos que era vontade
do Imperador, que ella fosse deposta, attribuindo algumas duvichs,
qUe o governo havia posto ao desejo dessa decantada republica,
c~m que individuos sem recursos procuram tapar a bocca aos pa
tnotas, quando pelo contrario todas as oscillações procediam de
que escreveste tu, teu sobrinho e mais alguns dabi do Rio, e dis-

32
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sest.e, quando aqui chegast.e, que o minist.erio era corcunda e que
queria fazer o imperador, então principe, absoluto, e que em\rel'c
ia abaixo.

Ora, agora diz-me quem não temeria, vendo que liames Lão
respeitaveis, que sós valiam exercitos, e cuja uni versai reputação
acreditava a causa, estavam nes a situação?

O caso é, minha Carasuja, que a tal gr~cillha verificou-se.
Custou uma be1'lla1'da para que não tivesse o seu effeito.
Isto posto, só tu podias, e outros como tu, ver de máo OUIO

conducta tão circumspecta.
Estes povos choram hoje os effeitos da sua boa fé. Os quc

foram por ti illudidos, e os que o não foram, unidos agora, salvaram
a patriu; porque Pe~'nambucanos nunca estão desunidos, quando:l
patria periga.

E agora? ' , , . Adeus, minha Ca1'a8uja!
Dizes mais: "Por quanto não já RÓ por promessas, mas sim

tambem por ameaças, foram os agricultores, vulgo matutas, obri
gados a votar uns a faval' do seu capitão mór, outros do chefe do
seu batalhão; muitos do senhor de engenho, de qnem eram lavra
dores, e em cujas tenas moravam j e finalmente quasi todos impel.
lidos, ou pelo terror e1:1 punição, ou pela esperança da recompensa,
Eis aqui sem a menor duvid{J. a elei9[0 dos membros ela junta pro
visoria do actual gove1'l1o da provincia ele Pel'Dambuco, á ex
cepção, etc. "

Esta oração deve Sel' feita pela passiva, tenar. gmmma
ticão.

Os homens do mato vem p:l.ra as eleições com a melhor boa fé do
mundo. Na praya é que eIles vem achar as panellinhas armadas por
ti e por outros ela tua estofa; ouviste, Ca1'aslIja? Aqui é que elles
se ligam para chamar á ordem as eleições, vendo as cabalas trama
das por aquelles que el'al1temão se estão arranjando para irem de
deputados.

Esses matutas moram mni distantes uns dos outros; por isso
s6 eUes são o verdadeiro orgão da publica opinião, que deve de ser
muito grande para se extender tão longe. ,

E' a razão porque tu não tiveste muitos votos, apezar do aJu .
te com certa pessoa para trabalhar um para o outro; porém o tal
amigo logrou-te: já sabes?

Si os homens do mato são menos versados neste conhecimento
do mundo, o qne se segue é que por isso mesmo são mellos velh~·
cos, menos tratantes, porem mais probos, mais honrados e mlllS
bi'iosos do que tu.

Sabes que no Rio pára uma carta de certa pessoa, que confessa
a promessa, que tu e os teus, minha Cm'CLsuja, lhe havias feito do
posto de tenente coronel de 1.' linha, para cooperar na deposiçãO
do governo, e do modo porque o haviam feito assignar um papel a
prol de José Candido, que foi comtigo a Olinda, quando esses ma·
tutos na maior paz elegiam deputados, ameaçaI-os com ferro e f?go,
si não elegiam novo governo; o que elles não quizeram cnmprlr, c
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deu motivo a retirarcm-se os eleitores de ambas as eomuruus, e
a causal' nas eleições esses tr'1nstol'llOS, e essas irregulari;hdes,
que todos sl<.bem. Foi por semelhantes desaforos aos deste teu pa
ragrapho, que tu foste enxotado da casa da camara do Recifc,
quando pela repugnallcia dos eleitores se tratava da eleição de 11m
governo tcmporario, querendo tu que fosse fixo, feito por um pu
uhado do Recife, tendo sido o outro feito pelos representantes dn.
provincia. .

Lembra-te que foi por ,taes insultos, que aquelle joven Sebas
tião de Barros Franco, capitão de artilhcria miliciana de Serinhaell1,
te quiz fazer saltar os miolos pelas paredes do templo, tanto o ha
vias precipitado, quando na matriz do Sacramento se elegiam de
putados pela camara do liecife.

Lembra-te mais ....
Porém para que? Quem não tem vergonha todo o mundo é

seu, inveterate dim'um malO1"llrn! Si foras vivo no tempo de Su a
na, era mais um motivo pn.ra aquella virtuosa matrona.

" Quatro matutas, dizes, cUJa instrucção não passa (e llisto são
quasi todos mestres) de pedirem nas execuções vista .... de bl'!lga
uhas de cavaHos, etc. etc. "

Que melgueira, minha Ga1'll8ltja, descobri-te eu agora. !
Não queres tn que os homens do mato, ricos proprietario~, c

que compõem a numerosa nobreza da provincia, tenham parte no
governo! Bravo!! Queres tu com o teu automato Paula GomeR,
Ludgero, João Francisco Bastos, e outros S(lnS culottes dessa ordem
governar, para riscarem Pernambnco das cartas geographicaR!!
Porém o povo p<-mJambucano é visivelmente protegido pela mão po
derosa do Ser supremo.
. .Agora é que eu me convenc;o do que eu duvidava crel': que

tInhas tu e teu sobrinho sido o redactor das exoticas Instrucções,
que ~ tua pupilla camara de Olinda den aos deputados. Olha, não
pr~C1samos mais prova; confrontemos elite teu paragrapho com o
artl~O segundo daquellas ln trncções: os principias, os dogmas, o~

dese.)os, a pratica, tudo são taes e auaes, minha Gam,suja.
A grande raiva que ten tn e ôs tens desses matutas, nasce ue

que não podes colher um olho de couve com tanta lagarta.
O mato fazendo a grande força e r,qlleza da provincia, e o seu

grande peso, infallivelmente sua justa pl'eponderancia ha de des
mantelar esses casteUos de ventC', qne tu vi \'es armando.

. Teru paciellcia; chora na cama, que é lugar quente. Procura
aninhar-te em outros montes, que nestes! ....

" .... Paisano (o intendente Manoel de Car\'alho) inteiramen
~e despido de honra, porque tem extraviado cabedal immenso do
1I.npeno na exportação do páo Brazil, em qne temerariamente nego·
Cla; ... : que teve a animosidade de responder a certa pessoa, que
l1~e pedw. certa modica quantia para continuar . na viagem 110 er
VJç~ do. imperio, que dos cofres do thesouro da provincia não se
podIa dJ pender dinheiro algum em raúio (108 gastos, Clue se es-
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tavam fazendo com os arranjamentos eh republica peruambuca
na etc. "

Dize o que quizeres do hOlll'adissimo Manoel de Carvalho:
aves como tu, que nem faUas, nem cantas, não são capazes de fa·
zer a menor quebra na honra e na probidade -daquelle intendente
interino. Si elle nunca serviu em armas, nem em lettras,nelU em fa
zenda, como tu dizes; assim mesmo tem sido infinitamente melhor
do que os outros, que s6 tem tratado de enriquecer-se, e de atrazar
a fazenda publica, e é o melhor que se pode achar.

O Narigão, o Siqueira, o Banco de areia .... oh! meu Deus,
que abysmo!

No .que dizes de Manoel de Carvalho, mentes, mentes; nem és
capaz de o provar. Até tens o descaramento de dizer, que nunca
elle viajou, senão quando no anno de 1817 fugiu para escapar da
forca. Embusteiro! Queres que te aponte as viagens que tem dado
para Lisboa, para os Estados Unidos, e para .... ? Ora, não quero
que tenhas esse gosto.

Asseveras que sabes, que ali se furta: que maravilha! Que
haverá de máo, que José Fernandes Gama não saiba! Tu sabes
como se fazem os males todos, e o praticas; o que não sabes é qu~

Manoel de Carvalho faça isto, que sabes como se faz, e mentes des·
peíadamente. Mas que se pode esperar do infamo traductor da
arte amatoria? do infame corruptor da mocidade, que lhe fora
confiada? daquelle que sendo mestIe de grammatica nas Alagoas,
foi por sua irreligião accusado ao Santo Oflicio ?

Não p6de respeitar a honra dos homens o impio, que não reve
rencia a divindade.

Essa certa pessoa a que aUudes, é talvez algum improJ:>o do
teu lote: é aqueUe, bem o conhecemos, que indo em epocha ante
rior despachado para o 61'ario do Piauhy, passando por Pel'Uambu·
co, aqui se deixou esquccer do seu destino, estando de regabofe,
como acontece a todos que aqui bebem do nosso Lethes, o Bebiribe.
Quando se quiz retirar, pediu á junta da fazenda 600$000, que uuu·
P.~ mais foram ]Jagos, e pelos quaes a mesma junta levou da côrt~
um grande rcpellão. Agora tornando a passar por aqui o tal aID;l:
go, quiz a mesma gracinha: como era bonito! Porém reiuavaJo
outro planeta, negou-se-Ihe. .

Eis aqui a historia e odgem da fabula, que referes, OarasuJa.
Então estava o tal heroe mettido comtigo de pés e cab~9a j e

eis aqui o serviço do imperio, a republica, e outras hist?rlaS de
caipora. Comer á barba longa; encher á tripa forra; serV1r mal fi

nação; graval-~ com augmentos de ordenados; e, quando Deus quer,
roubaI-a; e os mais que os sofl'ram. .

Eis aqui porq!~e quando da outra vez estiveste ahi no RIO de
Janeiro, em um p!~PQ ql1e destes sobre cousas da alfandega do ai·
godão, eXlgias para o juiz um cu dous vintens por sacoa. Sabes
quanto isto te rendia? Sabes: eu tambem sei. Para te faze:em
calar foi preC1E!0 iFranjar-te ~~i!l uns 200$000, sendo para 1880
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preciso illudir·se, como se illudiu, :l. esse Manoel de Carvalho como
presidente da junta da fazenda.

E' o crime, que COIl1 razão lhe podes imputar.
" A qual (junta do governo) devendo ter sido abafada por Pe·

droso. "
Que tal a .Ã?·ara 011 Garasuja! Visto isso queres que as jun

tas todas sejam abafadas por Pedroso, e ao teu aceno; e isto sem
respeito ao imperador, a quem se deve recorrer em caso de l11al
versação do:; governos.

Como não dirias tu a Paula Gomes, que não seguisse o partiuo
criminoso dos companheiros, quando estes queriam abafar Pedroso
pOl' sua insubordinação I

Claro está, minha Ga1'asllja, qne eras tn e os outros teus con
frades bel'llurdistas vasados.

Tudo tens machiuado para seres membro do governo.
E's em extremo pertinaz I Não te lembras que na casa do se

nado se gritou solemnemente-fom Gcmws (1) j01'a familia de Ga
mas?

Que queres tu agora? Já os Pernarubllcanos rasgaram o véo
COril que tu, g,enio do mal, espirito immundo, os cegavas. O
feitiço voltou contra o feiticeiro. .Adeus, minha Gm'astrja; bem
te podes aninhar em antros montes; cá desta parte não formas
rancho.

Vejamos agora que bicadas atiras a carta do benemerito Fran
cisco Paes Barreto, membro do O'ovel'llo, dirigida ao Padre Venan-
cio Henriqne de Rezende. o

" E' verdade, dizes tu, que entre a gente ordinaria foram pre
sos igualmente quatro ou cinco negociantes. Mas por ventura seus
nomes vinham referidos no rol? .. No:fim da lista estavam es
criptas estas palavras-e alguns mais que suspeitos forem.-Des
tas se serviram. "
. Ora, muito bem. Está a emenda peior do que o soneto. Visto
ISSO, e o mais dos autos, a lei não é igual para todos I Pode-se ser
pI'eso arbitrariamente em não sendo negociante I Eis ahi tens
como, querendo desculpar Pedroso, deitas as manguinhus ?e ~o~'a,
e denuncias quaes são os teus principios. Mas em:fim são pnncIplOs
teus? Arbitrariedade, despotismo, insubordinação e nenhuma. se
~uran9a pessoal, dU1'w!n est tibi cont1'a estimulum calcitlrare j por
ISSO approvas que o estouvado Pedroso annuisse aos votos de uns
po~eos de revoltosos contra a legitima autoridade do governo
civiL '

Sim, essas prisões, :1 que se refere a carta do morgado, foram o
resultado das tuas machinações; 'e por isso procuras desculpar-te

--
(1) P.erdoen:-me o Sr. deputado Caetano Maria Lopes .Gama,cujas virtu

des .respelto mUlto, e seu irmão o Sr. Padre ~{estre FreI MIguel Lopes, a ne
cesSidade em que me vejo desta citação.
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~l ti c fi Pedroso com o abuso, que Jas ultimas pabvrfls do 1'0\ fez
eHsa pobre gente, qne tu mesmo havias induzido.

Sim, tu mesmo os induziste; porque tu és o mesmo que, qunll'
;lo go"ernava esLa provincia o exm. Caetano Pinto, lhe offieiaste
pedindo facnldade para, á titulo de contrabando de algodão, preude
res a quem quizesses; e peJindo o prudentissimo governado!' o
factos positivos, responde te que eram cousas de segredo.

Que tal I P:1,rece-se on não isto com aquillo? 1Vláo fim tu te
nhas, peste I

lHas a mesa dn ln 'pecção deu lIma informação de ti, que te
obrigou a ires rebolinuo pnra o Rio.

Foi assim qne tn insinua te a Reginaldo e outros que requeres
sem a junta pa sadn para correr cnsas de suspeita, e pedindo o go
"erno a listn dessas casas, vispora I foram-se. Que querias tu mai
elles? 1) m breve para fazerem uma invasão geral no sagrado :lsy\o
das familias I

Embusteiro I
E's um genio malfasejo, um espirito diabolico.
Incol'l'egivel I I ,
" Ah! malvado I (continuas) quão digno., sois Je um sevel'l8-

simo exemplo! .. _. homens facinorosos por natureza, uriminosos
por educação etc. "

Chama-lhes, anLes que te chamem. Mal haja, minha Oâl'aslIja,
quem te apanhou 1101a<;0, podenuo fazei-o á espingarda! Mas pa!'a
que serve carne de Arara?

Só tua fofa plumagem dá-te algum valor, apezar da tua má
cara.

Este paragral ho só diz o que tu és: teus illnumeraveis factos o
comprovam. ,

" Finalmente (dizes ainda) conclue o autor a sua carta de.h
zendo-se em elogios ao Padre Venll.l1cio. "

Mentes, Oa1'asuja! Aquella carta fecha com um ligeiro CUI1l

I rimellto, e obsequiosa cerimonia.
" Não illuda (o morgado) o publico: não diga-todos os boos-

porque estes excluirão justamente o ta'! Vellancio. " ,
Com effeito, não podiam ser para isso melhores os que gl'lta

ram nn. camara de Olinda contra o Padre Venancio I
Alguns como tu, Gamboa., e outros estão presos pela suas r~

baldarias. Olhemos para as assignaturas da acta, tiremos a mi
seravel eamara, e desta nem todos; tiremos o deputarIo Fortuna;
tudo o m,ús, oh meu Deus, que gente! Sempre é gente que lançou
esLa provincia na tristissima alternativa de parecer, ou de entrar
em uma guerra cidl, para lhes dar cabo da pelle. ,

Fallemos sem rebuço. Til disseste e teu sobrinho DO RIO de
Janeiro, que viuha buscar cada um o seu diploma; mas como, ape
zar de ba veres tu e elle turvado as agllas,poclesses apenaB p~sear nO
venta e quatro yotos, e sabe Deus como, foi preciso exclUIr o ,Pn
dre Venancio, de que tu não gostas, nem elle, para assim eVItaI'
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orisco da sorte com Manoel Maria CUl'Ueiro da IIl1ha, que tambem
teve uoveuta e quatro votos.

E isto o que prova?
Que nem tu prestas, nem essa tua boa gente, en110 para ar

mar barnlhos. Os bous elegeram o Padre Venancio, e sustentam
adignidade da sua eleição. E tu, monstro de ingratidão, já te não
lembras, lJue e..ses a quem agora chamas máos, só teriam de enver
gonhar-se, i é que as almas nobres se podem envergonhar, de haver
feito o bem, só teriam de envergonhar-se, torno a dizer, de se ha
verem fintado para soecorrer-te, quando por teu máo caracter Luiz
do Rego mandou-te p\l,l'a o Rio amarrado. Mas é regra antiga, que
os beneficios geram ingratos.

Ah! Oamsuja, rei dos ratos, assim pagas aos teus bemfeito
res? Elles são agora, como (l camponez da fabula, que aqueceu no
seio uma serpente, para depois picai-o com mortifero deute. Como
hão tem bavido nessa ilha, onde resides, uma cobra, que te engula !
'l'alvez estejam ellas occupadas com os habitantes do ilbote visi
Ilho, quando acabarem voltarão sobre o seu rei.

" A apuração nas camaras é a exclusão de tudo que está cm
eontraclicção com a lei; é depurar as qualidades do eleito; é Iauçar
fora, bem como no caso dos vereadores, etc. "

Perverso, quando dictaste á camara a resposta para a relaç[o,
não disseste, que em um caso extraorc1innrio e tOllo novo, como este,
não regulam leis ordioarias? Que as Instrucções eram a unica lei,
a qual não deixava a relação nenhum direito le ingerir-se neste ue
gocio? Muito bem. Como agora vás buscar a ordinaria lei dos
pelouros, que nada tem de commum com os deputados?

No caso dos vereadores, é naR camaras que se fazem as elei
çõe , a que ellas presidem, sendo de banete: ali se rbcolhem os
votos, ali se verificam as qualidades, que a lei requer; e alI tinal
mente se apuram. Mas, no caso em questão, os collegios eleitoraes
fazem tndo. As camaras sommam os votos, que encerram as listas
dos deputados das differentes comarcas. Aliás para que esses col
legios eleitoraes? Bastava que os eleitore , em um dia aprazado,
reruettessem suas listas ás camaras respectiva, e estas para a capi
ta~ ; e com isto se poupava aos povos incommodos e viagens
OCiosas.

E', portanto, claro que o espirita. das Instrucç?es er~ que a
C3ruara ~ommasse' os votos ja qualificados nos colJeglOs eleltorae~,

para eVltar que homens de triuta, quarenta, cem, uuzentas e m::LlS
leguas, viessem reunir-se com tanto detrimento na capital.

De mais, como póde a camara da capital com os. seus home~]s
bons eonhe.cer os eleitos ele uma tal distancia? Ora, mmha Om'asIlJCl,
niio ~e.ias tola: a remessa daR listas todas para a capit.al quer di
zer Iiearem guardadas no archivo do senado, e nada malS.

" Saiba-se mais, que este Venn.ncio teve no collegio do Reeif
fjUem o acellsasse de inimigo da causa ao presidonte. "

Isto 6 fabuloRo: tal nunca succec1en. O que tu disseste [oi
C'Le vae por pobre-quando se leu o nome do Padre Vel1ancio.
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Estes e outros insultos, que naquella res}Jeit:wel assembléa lan·
çavas á proporção que appareciam nomes, que não eram dos da tua
sucia, rendeu-te aquelle autem genltit do joven capitão de Se
rinhaem.

" Não vivia este Venancio declamando contra o systema do
Brazil? Não lançou a primeira pedra, na celebre decantada pa·
triotiea? Não era gervasista de chapa? Não disse na Gaseta
Pernambucana n. 10, que temeu e desconfiou muito dos negocios do
Brazil? "

Mentes! Dizer que desconfiava dos negocios do Rio de Janeiro,
não é declamar contra o systema; é receiar algum desaguisado.
. E porque escreveste tu e teu sobrinho do Rio, e preconisaste
quando aqui chegaste, que o Exm. José Bonifacio, e o rniniste
rio eram corcundas; que queriam que o principe, hoje imperador,
fosse absolnto; e que estavam para ii' abaixo?

Então era, ou não era para temer.
E' o que o padre Venancio allegava nessa mesma Gaseta Per·

nambucana como causal dos seus receioE, e que til maliciosamente
calas.

Verificou-se, ou não a tal prophecia ?
Si quizeres, eu me obrigo a provar tudo quanto digo. Em

uma palavra, ias tu, teu sobrinho e companhia com estas e ou·
tras cousinhas, que eu ca sei, dando com a causa em vasa·barris j e
então dizes, que o'Padre Venancio declam~l.\'a contra o systema!

Perdida a confiança em o Exm. José Bonifacio, e no ministe·
rio, não eras tu, nem teu sobrinho, que a haviam de achar.

E' verdade que o Padre Venancio foi dos installadores da Socie·
dade Patriotica Pernambucana. Mas quid índe ? Porque teu soo
brinho, Ludgero, João Alves Dias Vilella. etc. etc. não li go~tavam,

segue-se que fosse ella má? Não de certo. Antes é por isso mes·
mo que ella era boa. Porque quem quizer a bondade, ou malicia
de qualquer cousa, não tem mais que procurar a opinião destes:
a contraria é o resultado que se procura.

Assim é da verdade ou falsidade de qualquer objecto.
Não se cansem mais os logicos e os moralistas: este é o me·

lhor criterio, que se tem deEcoberto.
" Que importa, dizes tu, que elle diga no Ma1'ibondo n. 3" que

a republica no sentido dos Latinos é 1'espublica, dos Franeezes ú?
chose publique, dos Portuguezes o negocio publico. Si elle acaba ali,
mesmo dizendo com um descaramento inaudito, que bem ignorante,
e brutal era o povo romano, quando instituiu o seu governo. COD'

sular, que ainda aSilim durou mais de sete centos annos? SI elle
acre~centa mais, que os Americanos Inglezes, desde que proclama·
ram a sua republica, tem provado que o seu governo é o melhol' de
todo o mundo " .

Primeiramente sendo aquella questão de mera theoria, a Opl'

nião que o Padre Venancio emittisse, lhe não podia formal' culp~l
porque as opiniões politicas são livres, quando ellas senão encamL'

nhem a perturbar a ordem e tranquilidade publica.
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Que aquel!as asserções do Padre Ven:lncio nilo temIem ao
transtorno da ordem, é claro; por isso que elte as enuncia para mos
traI' o perigo da proposição pratica enunciada pelo redactor do Ma
1'ihonclo no seu n, 1, no qual respondendo ao Fíla?'ete, diz: N6s
não somos inimigos de 1'epublicas; talvez será o gove?'no que con
venha ao B?'azil,

:Não ha duvida que esta proposição é pratica e muito positi
vamente applicada ao Brazil, e na presente conjunctura soberana
mente perigosa,

E', portanto, que o Padre Venancio induz os exemplos acima
para provar, que a ignorancia, a que recorre aquelle redactor,é uma
cspecie de pannos quentes, que em nada melhoram o perigo da sua
proposição nunca emittida; porque quando os Americanos dos Es
tados Unidos do Norte proclamaram a sua independencia, uma pra
ga de escriptores pretenderam sustentar, que elles se não podiam
govel'L13.r por si, e muito menos com uma republi'ca ou democra
cia, Mas aquelles povos tem provado ser este o unico governo,
que lhes convinha; que é o que quer dizer -Se?' o seu gove?'no o me
lhor do mundo,-quando mesmo o padre Venancio fallasse da
forma do goverllo, porque já eUe havia dito acima, que o melhor
govcmo é o que melhor quadra ás circumstancias de um povo qual
quer,

Quanto mais, em segundo lugar, que tenho principios para sa~

bel', que o padre Venancio ali falla da ordem e bons resultados da
sua admiuistração bem dirigida, o que ainda ninguem se atreveu fi

negar, Não é, pois, aquella asserção motivo nem da mais leve sus
peita para que o padre Venancio fosse excluido na deputação,
Cumpre, pois, minha Garasuja, estares caladada: o teu máo genio
tem-se feito assas conhecido,

Consola-te com o teu destino, que é filho das tuas más obras,
Si não sabiste uem membro do governo, nem deputado, é por

que és um sevandjja, e ainda aqui em Pernambuco cstá. fresca a
memoria de quando andaste ás bicadas- com o GamU/tlo, e elle com
Ligo, de dia no meio da ponte do Recife po-r causa de uns papeis,
que lhe havias furtado; e porque sem pre tens mettido a desordem
e a desavença nos lugares que tens acoupado,

Lembra-te que no livro da inspecção do algodão está lançado
um não sei que de tua propria lettra, que deu motivo a Re manual'
separar de todo as duas repa.rtições, da inspecção e da alfandega.
do algodão; porque tu o q.ue queres é governar a torto e a direito
onde te não compete, não prestando tu nem para seres gove1'Ilado.

Lembra-te que ias ficando a11i preso no Rio, quando Lui;\ do
Reg(l te mandou por haveres affixado de dia em teu nome nm edital t
C6mo si para isso te tivessem as leis dado confiança,

Agora quero dar-te um conselho, proprio da humanidade do
meu coração, que se extende aos mesmos il'l'acionaes: ouve. Si te
soltares da gaiola, não venhas mais cá por estes montes; 1Jorque os
matutas apanhadores de Â1'a1'as esLão dispostos a não pegar maiR
nenhuma, e levaJ-as a chumbo; porque gritn.m muito: dizem que

3~



- 262

hão de mataI-as, em vendo-as, e tirar-lhes as pennas para enfeitaI' os
pretos no dia do Rosario.

Adeus, minha Oara8uja, passa por la muito bem, que por ca já
não ha quem coma .Araras.

Um Matuto.



II

fi CAGAOOR ATIRANDO AARARA PERNAMBUCANA EM QUE SE TRANSFORMOU
, OREI DOS RATOS JOSE' FERNANDEg GAMA

Furioso por não poder vingar-se
Oaboré roga nos céos: que ali o mudem
'l'ambem em veloz ave, por que posaa
Em Tyé, inda em pas~aro tornado,
Seu aggravo vingar, como deseja.

ELPTNO. METAMORPROSE•.

1

Quem jámais esperou, no seculo das luzes, que mofa de bruxa
rias, nigromancias, magicas brancas, buenadichas, uma metamor
phose tão revoltante, como esta do rei dos ratos em Arara, e
Arara, .•. ?

Custa-me sempre ouvir, que Cadmo se converteu em cobra,
Progne em andorinha, apezar da semelhança dos costumes destes
animaes com os das taes pessoas; mas quiz Deus, que sem andar
por terras alheias, em nossa mesma casa, vissemos uma do maior
lote, o rei dos ratos convertido em Arara!

Com effeito, a dietancia de um animal a outro é tamanha, que
~e parece que retrograda a natureza, e voltam a nossos lares os
dIas do cahos, em que o Sulmonense nos apresenta os corpos ani
maes .mudando de antigas formas para novas figuras; e por mais
oombl.nações que hei feito, sahiu-me em ultimo resultado, que hoje
é,posslvel a mudança, não de rei dos ratos para Arara, de um salto,
sIm ~i'adualmente de rei dos ratos para morcego, de morcego para
coruja, ,e de coruja finalmente para Arara, para ter urna ~al qual
naturahdl!-de na degradação da mudança, porque o contrano revol
ta todo o bom senso, mesmo nas metamorphoses; assim como re
volta todo entendimento o que retine esta infernal Arara; pois das
cO,usas brancas faz negras, das justas injustas, das reaes impossi
V~IB~ dando a tudo mudanças as mais inesperadas e incomprehen
8lVela.



E como isto é um monstro- LOrl'erlll0, ineflh \lei, assolador lIde
uello paiz, façamos nelle o mesmo, _que Hercules no porco de EI'Y
mantho, Perseo 110 monstro de Alldromeda, e Rogerio na ol'ea
marinha; atiremos-lhe não com chumbo de munição, pois que a
este ella .3 impeuetra\lel, sim com palallquetas, que de uma vez li
vrem a humauidade desta voragem da hOlll'a, maculador da virtude,
e abysmo de todos os vicias. -

Qualquer pessoa que ler os. dous primeiros numeros deste iufa
me periodico, vê logo ao primeiro lançar de olhos, que este Per
nambucano degenerado á nenhum outro aI \lO atira que a infamaI'
sua patria com as mentiras mais atrozes e imprudentes, ou para
deste modo não sel'em cridos os depoimentos das testemunhas na
devassa, a que se procedeu, pelos attentados seus, e da sua sucia,
011 no caso de nã.o achar evasiva ás penas e castigo que merece, tel'
ao menos a barbara e gamistica satisfação, e desforço de enxova
lhaI' a tudo. Oomo, porem, fosse necessario ter um ponto de :1poio,
cm que equilibrasse a sua incendiaria machina, lança mão da im
putação da moda, de quererem os que não são Gamas e seus adhe
rentes estabelecer uma republica em Pernambuco.

Si olhamos para este negocio pelo que toca a materia, não pas
sa de uma puerilidade perdoave] ao entendimento dos homens pl'U
dentes; mas como esta imputação pode illudir aos simplices, e seI'
vil' aos velhacos para cau arem perturbação, e o modo com que este
patife apresenta esta caraminhola, é tal que não ha desaforo que o
emparelhe, se faz credor de que lhe respondamos, e usemos com
elJe de uma phrase tão acre como as sua-s calumnias e ataques.

Dize, malvado, si nós quizesseJl10s republica, quem nos impe!
diria de o fazer?

Seria o med o do Rio de J anei 1'0 ?
Receial'iamos ver nossos portos bloqueados por suas esqua-

dras? '
Temeriamos algum desembarque de suas tropas aguerridas?
Far-nos-hião mudar a côr do rosto os seus generaes de Âuster

litz, de Marengo?
Pensas que ignoramos o estado dessa provincia, que tomara

elIa ter fOl'ças e ventura para reunir os diversos partidos, que a
dilaceram, para acalmar os desgostos, que reinam neUa pel~s actos
de despotismo, o mais revoltante, que ali aparecem diarJamente
com deportações arbitrarias de pessoas as mais Jiberaes, com a. d_e
vassa aterradora contra republicanos e carbonarios, com a p,nsao
dos deputados, com a escravidão da imprensa; para des~l'lnr as
desconfianças de S. Paulo e Minas; e para reunir a OisplatJl1a, que
ainda se não declarou?

Si em 1817 fomos tão arrojados, que não tememos todo o BraziJ,
e todo Portugal reunidos, e proclamamos uma republica, como a~o

ra o deixariamos de fazer por medo de menos de um terço desse lO!

migo de ontr'ora ?
Responde, estu pido revolucionaria; respollde. Mas como has
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rle responder, ..i e~Lá:; rcLinilldo da perua que Le quell\'(:!i com esta
l1alallqlleta?
. Si acaso tomassernos ('sta resolução', nós não nos viriamos sós
em campo, e a braços com f'sse Rio e suas adherentes do sul; po
rem sem duvida teriamos mais provincias com que dividil' o traba
lho, e a refrega, do que essas do sul; e em nm tal caso, essaR mes
mas antarctica. haviam ver·se com agua pela barba para se Cl:ll1Rer
varem constitucionaes, pois que dentro em si nutrem infinitos repn
hlicano e carbonarios, como provnm as devas as abertas contra es
tes, c os presos já feitos.

'i estiveste aqui em 1817, e viste o nosso estado de fl'aq nez.a
1I0S negocios bellicos e nos conhecimentos, e comparando-os com os
de agora, quizesses faltar com sinceridade, ao menos uma vez na.
tua vida, confr.ssaras que a difI'erença é de 1 a 100.

i o nosso actual estado não é o mais respeitavel na guerra,
com tudo está muito apima do de 1817, Temos tropas, não ". trau
geiras, que militando unicamente por soldo, ão venaes, são tr:1ido
ras; sim tropas indigenas, que defendem seus la 'es, seus filhos,
suas mulheres, suas propriedades, sua liberdade, sna patria, por oujo
motivo cobrirão primeiro com o: cadaveres o lugar em que nasce
ram, que arrastem o grilhões do eaptiveiro. Nas nossas fortale
zasjá não Ele vêm muralhas cahidas, peças sem reparo, sem pala
Illenta, sem lDunição, como algum dia; temos baterias artilhadas
e mnnieiaclas em todos os pontos do desembarque.

Porque então és basbaqne e estupido; como não mettes em
linha ele conta estes e outros dado inrlispensaveis, para não avan
çares puerilidades, que desafiam o ri o ao mais austero Harpagão?

Recebe ll'outra perna esta palanqneta. Retine agora, e reme
chc-tc só com as azas c bico; já estás mudando de figura; já estás
uma Arara sem pés, logo serás sem pés, DeDl cabeça.

Conheoimentos !
Sim, é verdade, que a revolução de 1817 não arraigou, Dem

~ell fmetos maiores; porem podes negar, que canson bens, que não
sao para ser desprezados?
. As sementes do liberalismo, que ella semeou, se tem desenvol

VIdo de um modo incomprehen ivel.
Hoje não ha homem do sertão mais interior, que deixe de 00

nhecer a dignidade elo homem, sens direitos, seus deveres, sna liber
dade; e a origem do poder dos que governam, Todos sabem que os
homeus não são rehanhos de ovelhas para passarem de uns gover
nantes a outros pelos titulos de herança e propriedade; todos sa
be~ que como os governos foram instituielos rara bem dos povos,
e.nao e~t~s para desfrllctação do governo, lima vez que o govem?
n.ao felIClta os povos, estes pela lei. suprema de sna salvação e feh
CIdade, podem lDudal-os, e escolher outro qualquer, em que jnlga
~em estar a Slla conservação e melhoramento. Estes principios são
tnallferiveis de sens corações, não só porque as luzes tem dissipado
3s trevas, que sustentavam o despotismo, oomo porque vêm toda
Europa, toda Ameriea com as armas nas mãos para estabelecerem
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governo" que julgam os proprios para sua feliz exist(mcia j porlan·
to não esperes, que a massa da provincia, composta dos agriculto·
res, obrem o mesmo que em 1817, Naquelle tempo estavam to·
i10s ás cegas, e por isso adoravam a Deus nos céos, e o seu rei na'
terra, e temiam mais o rei da terra do que o dos céos j hoje está
tndo pelo avesso: adora-se a Deus, temem-se as leis, obedece·se
ao imperaute racionalmente, c ninguem está pelo despotismo mini,·
terml.

Eis a prova.
Um certo liberal temporario dessa côrte, que, contradictol'ia·

mente ás suas doutl'inas e procedimentos neste Pernambuco, Bahia
e Lisboa, por isso que lhe pesa mais na sua estima a elevação da
Rua familia, as fitaR, as veneras e outras patifarias desta estofa, fez
espalhar por esta provincia um cbuveiro de cartas 8eductoras, alli·
ojando a varios para certa adbel'ão ao despotismo desse ministerio,
e para aceitarem a c'lllstituição, que e]le lá fizer com seus apanigu3'
dos, tocando a uns pelo lado do temor e pelo fraco da nobrez3, e
a outros com promessas, tem conseguido um effeito contrario j SU3%
cartas tem sido apresentadas, e votadas a uma bem merecida exe·
cração.

Tal é o inabalavel patriotismo dos Pernambucanos!
Tu dizes que o governo é democratico, que a camara o é tam

bem j que a sociedade patriotica é, bem como um circulo do Recife,
os matutos do Cabo, e todOE aquel1es que defendem a estes, e são
inimigos de Pedroso, e da sua santa irmandade j logo por esles
principios são os corpos de 1.' linba, e da 2.', a excepção de alguns
poucos de soldados e ofliciaes irreflectidos j são as guerrilhas j é o
cabido, c camara de Olinda, illtenc1encia, alfandega, e de mais e~ta'

çóes j são tambem todos os babitantes do mato, porque seus eleito
res nomearam, contra tua vontade, este governo, e o sustentam e
defendem j logo quaes são os que, separados estes, ficam para ver·
dadeiJ·os amigos de S. :M. 1. e Constitucional? Audíte, íllSI/IJE, et
ctttenclite, populí de longe! Ouvi, oh ilhas, e dai-me attençâo, oh
povos de longe j vede pela conta de José Fernandes Gama, os ver·
dadeiros amigos, que. S. M. 1. Constitucional tem em Pernambuco;
vede José Fernandes Gama, eeu irmão, seus sobrinhos (2) Ludgero,
Paula Gomes, Marinho Padilha, Qtúntella, José Candido, Ca
ninaDa, João Ricardo, Oustodio, Lanoia, Soares, J acintbo,-De pa
tifes illfames corja P07' ca, e outros p01' quem ha mui&o espera a
forca.

Ora, agora dize-me com sinceridade, esta cambada de homens
perdido, sem crec1ito, e a maior parte dellcs a fabnla do povo pelos

(2) Os que conheeem o revel'endídsimo Padre Mestre FI'. Miguel Lopes,
e eu irmão o illustre deputado Caetano ~faria Lopes Gama, logo v~m que
aqni não são compl'ehentlidos.
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seus maleficios é q.ue faziam bar7'eí1'aS aos empestados protheos de
1817? Pois si todos os bons subditos do imperador, como tu e a
tua santa confraria, foram presos e inhibidos de depor; os malva
dos (todos os que não são os lembrados acima) estão serrando de
cima, porque ficaram em liberdade, qual é a razão pela qual se não
tem posto em pratica a ?'omanesca democ7'acia, que por tantas ve
zes se tem inventado, esse crime dos caiados, que era tãu publico e
tão notaria ?

Leva agora esta paisnqueta na aza; já estás de aza cahida :
retine agora, ave do cocyto, retine; ainda tenho cheio o polvorinho.
Vai retinindo, emquanto carrego o bacamarte.

Quem foi que nos obrigou a seguirmos o Rio de Janeiro?
Foi algum direito, que reconhecessemos em o Rio de nos ser

superior, e nossa capital?
Foram as suas forças, a ultima razão dús Estadus, lia opinião

de um liberal a1'istocrata?
Foram as resmas de papel dos corypheos do despotismo?
Não foi unicamente nossa vontade? E a vontade de sermos

felizes?
E não será este o laço, que nos deve unir áquella provin

cia?
O juramento que no 1.' de Junho do anno passado demos

de seguir essa provincia, a missão dos nossos deputados ás côr
tos soberanas brazilienses, terão mais força do que o juramento
que esse mesmo Rio deu de estar pela constituição que se fazia
e~ Portugal, do que a missão dos seus deputados as côrtes daqueUe
remo?

Si o Rio fizer comuosco, o que Deus não permitta, o mesmo
que Portugal fez com o Brazil, que se segue daqui? Estou vendo,
que devemos levar a espiga, e sugeitar o pescoço á canga, Estou
vendo, que tu e os teus, e mais algum Sancho Pança farão de Per
nambuco a sua Barataria.
~ Lembra-te, pois, embusteiro, que o que nós juramos foi, que

nao, tendo nascido para escravos, jamais nos sttjeita?'iamos ao des
pottsmo ministerial, qualquer que elle fosse, e podesse 1'eviver}' que
pro~tavarnos não saC?'ijica?' os interesses desta provincia, epelo can
rrarw s!tstental-os á força de armas, contra qualque?', que os p?'e
tendesse invadir.-

Sabe que, fundados neste juramento,nada temos que temer dos
conluios desse Rio, porquanto não serido a constituição, como deve
ser, o que por desgraça já vai principiando, n6s faremos ver ao
mundo todo, que os filhos dos Vieiras, dos Dias, dos Negreiros, dos
C~~rões sabem desempenhar com denodo sua palavra, e observar
rehglOsamente a santidade do seu juramento. .
• Sabe, portanto, que não proclamamos uma republJca,.porque

nao queremos; e não queremos, não por temor de nada, SIm por
que esperamos ser felizes em um imperto constitucional; por
quanto, no caso opposto, succederá entre Pernambuco e o sul o
mesmo que S. M, 1. e Constitucionl disse a seu pai na carta de
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22 de Setembro do anno passado, que sllccederia entre o Bmzil Q

Portugal, isto é, que Pel'llambuco será. escravisado, 111as os Peruam
bucanos não.

Não supponhas, embusteiro vIsIonario, que isto é opinião de
um ou outro cidadão, ou do governo; e nem que o govemo tem
partido grande ou pequeno. Este é o cordial e verdadeiro senti
mento de toda provincia, desde o mais i1Juminado cidadão praciano
até o mais simpleb matuto. N elD em Pernambuco ha partido do
governo; e governe quem governar, seja nobre on meeanico, rico
ou pobre, sabio ou ignorante, da praça ou do mato, branco ou
preto, pardo ou caboclo, só ha um partido, que é oda libe1"Clade
cívil e da felicidade dC6 pat1'ic6; tudo o que não for isto, ha de ser
repulsado a ferro e a fogo.

Esta munição te tlespennou o costado!
. Anda, bem feito!

Não ..alo estupido argumento de qne usas, para fazer criveis
hoje idéas e projectos republicanos em Pernambuco, porque exis
tem na provincia pessoas, que obraram a favor desta forma de go
vemo em 1817. Naquelle tempo, é verdade, quizemos uma repu
blica, por ser a maneira que nos lembrou de nos livrarmos da es
cravidão, em que gemiamos; mudaram-se porem as cil'c'lmstancia ,
e achamos um meio de sermos felizes; não ha razão para preten
dermos a pratica e execução daquelle antigo plano.

Tambem S. M. 1. e Oonstitucional, quando principe regente do
Brasil, na sua proclamação aos habitantes desse Rio, que principia
Quando a causa publíca, lhes disse: Sede constitttcionaes perpetua
mente; não penseis em sepa1'ação, nem levemente; si isso jizerd~1
não conteis com a mínhc6 pessoa, porque ella não aLlto1'isa1'á senão
acpões que sejam bas~ficadas sob1'e a lWn1'a ela nação em geral, e (6

minha em pa1·ticula1·- Ao depois, porque se mudaram as oircutn~

tancias das cousas, mudou S. M. de opinião e de sentimentos; acei
tou a defesa perpetua do Brazil, proclamou a sua independencia,_c
gritou com todOil os Brazíleiros-De p01·tttgal nada, nada J' nM

que1'emos naela.
Si fosse atttendivel essa caraminhola de querermos hoje repu

blioa, porque a quizemos em 1817, muito mal estava Pedroso, teu
forte e teu Achiles, e ouja defeza te é de todo interesse; porque é:l
tua mesma. Pedroso em 1817 foi um dos cabeças daquella revolu
ção; Pedroso na casa do erario qlUZ atravessar com a espada, e
matar a José Luiz de Mendonça, porque este fizera a moção de se
estabelecer 11m reino oonstitucional, em lugar de uma republioa, coJUO
agora é const,itucional e não republicano?

Responde agora, embusteiro safado e sem vergonha.; responde,
si és homem!

'fu bem sabes deRta facto,oomo n,gol'a dizes-Si Pedroso fosse
como elles (o governo) democ1'atico? .

Quem te disse, insolente calumniador, que a massa da pro\'10'
cia aborrece a republica ou democracia, e i;Ó se paáficul:á, qnando
vir O govcrno obedienLe ao imperador?
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A massa da provincia aborrece e detestn. todo governo arbitra
rio, illiberal, despotico e tyrannico, tenha o nome que tiver, venha
revestido da força que vier. A massa da provincia s6 se ha de paci
ficar, quando vir que as CÔl'tcs soberanas não estabelecem duas ca
mal'as; que não dão ao supremo chefe do poder executivo voto
absoluto; e que elle não tem a iniciativa das leis no congresso;
quando vil' a imprensa livre; estabeleeido o jurado; o imperador
sem o commando da força armada; e outras instituições, que sus
tentem a liberdade das instituições, que sustentem a libordade
do cidadão e sua propriedade, e promovam a felicidade da pa
triaj fóra disto, a massa da provincia, á semelhança de S. M. I.
e Constitucional, gritará-Do Rio nada, naia j não qtteremos
nada,

Não sabes combinar como Pedroso, vindo por emissario das
cortes de Lisboa, ao depois fez prender cento sessenta e dous Euro
]Jeos, Que culpa temos n6s, que a tua penna venal não saiba com
binar aqnillo que combinou admii'avelmente o teu perverso enten
dimento, e tuas palavras simoniacas? Não prendeu Pedroso os
cento sessenta e dous homens? Prendeu. Não disse o Pedroso
a multas pessoas no mesmo dia em que embarcou, que não quel'ia
sabe'!' do Rio de Janeü'o, que em Portugal havia muita gente boa,
muito /wmem gl'ande, e muito boas intencões sobre o Bl'azil? Disse,
eainda estão vivas as pessoas a quem elle o disse.

Demais, o interesse que pelo perdãO, e de José Marianno, tomou
o deputado Miranda, a falta de opposição de todo o congresso a
esta moção, as negociações entre Pedroso e Lniz do Rego, como
eUe mesmo me disse, a rapidez da sua soltura contra o costume do
congresso, a sua promptificação repentina e atropelada missão para
Pernambuco, os agradecimentos deste e de seu companheiro José
Marianno ás cortes, como refere o Astl'o, provarão alguma cousa?

Provam, meu grammatico empirico.
O que se segue daqui é que o bom do homem mudou de arbi

trio e opinião, o que succede a cada passo a homens de outra tem
pera, havendo persuasões de algum velhaco, ou reluzindo algum in
teresse, quanto mais áquelle estonteado, que, na. minha opinião,
nenhúma imputação merece de quanto faz; porque é mero auto
mato, que sempre obra a ultima cousa para que o aconselham, mor
mente tendo ás orelhas um passaro agom'eiro, como tu,

Agora esta miuçalha levou-te as pen.nas do uropigio. Já es
tÍls desrabado, quero ver como agora governas os teus vôos.

Podes negar,-que Pedroso andava em uma roda da mais vil ca
~alha desta praça? Lê o OonciliadO?' Nacional ns, 10 e 11. EUe fez-se
Ir~ão da irmandade do Livramento, assignando-se, dizem, Pedl'o da
Stlv-a Peclroso, pal'do do Recife. No dia da festa da Estancia, indo
a tarde áquella Igreja uns membros do actual governo, achaTam a
Pedroso em uma das palhoças, rodeado de pretos e pardos, comen
do, bebendo e ouvindo cantar, com uma negra sent!1da no seu collo ;
evendo aos provisorios, alem de apertar com elIes paTa que to-

34
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massem aSBentos, lhes disse entre outras parvoices: Semplc tJ3limei
muito esta cm', é a minha gente.

N a noite do dia 8 de Janeiro, qnando elle mandou tocar are.
bate até nos sinos, e andou pelas ruas ameaçanilo até nm cão se en.
contrasse, foi que essa immunda e vil canalha" que lhe fazia a corte
e o conduzia a todos os attentados, tirando todas as bridas ao 8e~
desavergonhamento, clamou: Mo'rram os caiados! Pel1'a que não
appa?'ecern elles agm'a, que os haviamos de fazer em postas, Isto
não será dar azas aos peralvilhos e canalha para os insultos, que
soffreram os cidadãos desta praça? .

No dia 22 de Janeiro, no meio de quem e de que modo fez elle
a sua ovação nesta praça? Corno veio elle dos Afogados para o
Recife? Não sabes? Pois cá estavas, e devias saber i mas já que
finges ignorar, lê o Ooncilíaclm' Nacional n.· 11. Este periodico te
deve merecer todo credito, porque não é obra de algum protheo de
1817, nem de an:lrchista, gervazista, patriotico, nem de algum de
Cefas, ou de Apollo, é um teu parente, escriptor coevo, ocular e im
parcial, Isto quer dizer deu ou não deu azas aos mulatos e negros
para insultarem aos brancos? (3) Quanto mais te queres ex·
purgar dos crimes de perturbador da paz publica, e inimigo de tua
patria, mais te encravas. Com quem haviam elles desabafar os oa-

(3) Senhor RedacI01',-Tendo eu f"ito imprimir e correr um papel inti·
tulado O Oaçado?', consta-me por pessoas fidedignas e interessadas Da boa
harmonia dos cidadãos, que alguns senhores pardos e pretos receberam es
candalo daqueUe gajJel, uns pelos termos escabrosos-mulatos e negros-de
que se usa ali, outros pela generalidade da proposição-Deu O1G não Cl2as aos
m~datos e 'lleg?'os ?-E como julgo andar aqui mão de intrigante, pondo, hl
pam seus fins, veneno onde não ha, dirijo-me a Vm. para que se digne in
serir na sua primeira folha est'L minha declaração.

Refutando eu as calumn\as da <1?'ara Pernambucana, e tendo de citar
uas passagens, o meu dever era citaI-as pelas mesmas palavras da .Arar~,

como fiz; pelo que não é admissivel o escarrdalo; pois que fora desta exl'

gencia, eu uso de outra phrase mais decente, como se vê na passagem da
festa da Estancia.

O segundo esoandalo não tem mais sfJlido fundamento do que o antece·
dente, e procede sim da falta de reflexão; por quanto ainda que pareçll
aql1ella proposição cOt;Dprebend.er a todos os senhores pardos e pretos j .com
tudo, como vem depOIS de se faUar duas vezes dos peralvilhos, que faZIam a
c6rte ao Pedroso, e o conduziam a desordens, s6 a estes é que se deve re·
ferir a proposição, e á mais nada; pois esta é a reura da mais escrupulosa
hermeneuticaj por quanto o contrario era ser eu um

o
calumniador despejado

de muitos e muito honrados e distinctos cidadãos em virtudes e patriotismo,
e demais ofi'ensor gratuito de não poucos, o. quem devo amizade, agasalhO ,6

respeito: o que se não pode, e ná:> deve-se crer sem motivos e provas da pn
meita claridade e relevancia.

Deus guarde a pessoa de Vrn. como lhe deseja o seu respeitador-Frei
Joaquim do A mo)' Divino Oaneca.

(Extrahido de um impresso,)
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lumniosos aggravos, que tu imprudentemente dizes, que elIea ti
nham dos patrioticos, senão comtigo! Loquela tU(t manifestttm te
facit,-morreste como peixe pela boca.

Quebrei-te uma aza.
Para que és improbo e malvado calumniador? Tu sabes qual

era o (J$pirito e os fins da sociedade patriotica; e quaes os seus
membros, para estares a avançar proposições calumniosas contra
pessoae que não conheces?

As pessoas que se reuniram para esta assembléa são tão cheias
de lima luminosa philantropin., que se sacrificavam todos ao bem
de 8ua patria, sentimentos estes, que tu nunca és capaz de conceber,
Jlorque é cousa que não conheces a virtude e a honra. Falias com
tanta indignidade, sem duvida resentido de não seres nella admit
tido, Lê o officio desta sociedade de 17 de Julho do anno passado
Íl junta provisoria, e a resposta desta do dia. seguinte, e conhecerá..
quanto és malvado, e que por seres a deshonra de Pern:1mbuco, e
slIa infamia, assentas que todo mundo é como tu: a tt'm estomago
damnaclo nenhwn comei' 1Jm'ece hemo Achast.e um meio muito apto
para te fazeres immortalisar, e vi \'eres na eterna memoria dos ho
mens. Emquanto houver no globo terraqueo este paraizo terreal,
tu viverás na uo sa execração, bem como na dos Romano os Gra
chos, oe Melios e os Manlios.

Sevandija grammaticão, qual é a tua logica? Como tCl,do um
entendimento tão atilado para ladroeiras e calotes de toda especie,
não te cOITes de qnerer provar esses phantasmas de republica, que
s6 existindo na tua desencabrestada cabeça, attribues á junta e á
camara e a todos, que tem a fortuna de não ser Gamas, com as pro
clamações da mesma juuta e camara? Não foi necessario, que se
derramasse essa negra calumnia, de que lança"te mão para illudires
a populaça voluvel e irreflectida, derrubares o govt'rno, tomares o
lome da patria, e conduzil·:J, afinal ao mais desastroso naufragio ~

Tanto se conheceu o perigo e os fins a que te propunhas, que
não foi s6 o governo e a camara do Recife os que proclamaram para
abrir os olhos aos povos; proclamou a camara de Olinda, a de
Páo d'Alho, a de Serinhaem, e o cabido e todos os cidadãos probos
collaboranl1V para que fosses tu e tens consocios desmascarados,e se
sustentasse sem perder-se a náo da patria contra os tens sopros in
fornaes.

Esta é a dor, que te faz arrebentar.
Arrcbenta,demonio incubo e succubo ; vai-te para as areias gor

das, deixa-nos em paz; não tens ahi nessa ilLa das Cobras uma cas
cavel, uma N aja, uma Chersea, que te faça acabar estes tem
pestuosos dias? Nisto nada perde o genero humano, e muito ga
nha a sociedade.

. Eu te chamei atilado para ladroeiras e calotes de toda especie.
Rao avancei cousas improvaveis: qnando quizeres, en estou prompto
para te provar tudo o que aqui articulo, porém para que já de ago
ra, tu ~aibas, que eu te conheço, lembro-te o furto do cavallo de es·
tnbana do ten hospedeiro de Tamandaré na jornada, que fizeste
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para as Alagoas, que emprestando-te o cavallo, por ver que não po
dias viajar no enpbtysicado grypbo, em que ias,não só te ficaste com
o cavallo alheio, como pondo ao teu bemfeitor de ladrão, mandaste
espancar-lhe o negro; lembro-te tambem aquelle furto das pipas de
aguardente nas mesmas Alagoas, pelo qual sendo demandado, foste
condemnado em juizo. o

~~ão quero aventurar proposições, e pois examinarei si tarnbem
foste socio naquelle furtozinho da igr~ja dos arbadinbos, de que
foi juiz o ouvidor Barroso; eu o examinarei.

Anda, agora quebrei-te a outra aza, e já vás mudando para
nova figura; só tens agora tronco e cabeça. Espera, já te furo o
.papo.

Quaes são, calumniador, os dous, a quem o governo chamou
para assessores, dando-lhes o ordenado mensal de 200$000? Quaes
são? Entendo que falias dos dous benemeritos deputados da
Bahia, Barata e Coutinho, a quem o governo chamou para assisti
rem a umas sessões extraordinarias sobre os attentados e despotis
mos de Pedroso. Como é que o governo lhes deu 200$000 mensaes,
si mandou á junta ela fazenda não continuasse a dar-lhes as mesadas,
que lhes dava por conta da sua provincia? Não te pejas d'esta
calumnia? Mas seria isto um milagre, ter vergonha e pl'jo um
homem com a tua cara.

A natureza costuma, de ordinario, gravar no nosso corpo
os signaes dos sentimentos do nosso coração; assim viram os Ro
manos no seu Claudio, e os Francezes no nariz aquilino, face cada
verosa, e olhos scintilantes de Bonaparte.

D'esta praça todos os cidadãos, exceptos os Gamas, e seus
confrades, que não chegam a um centesimo da sua população, são
anarchistas, inimigos da causa do Rio de Janeiro, como tu dizes;
porém tu mesmo asseveras, que o mais que te admi1'a é ve?'es n'esse
mesmo Rio a pltwalidade dos anarchistas de Pernambuco: olha em
que risco está essa côrte com a plumlidade d'elles! Mas noto qoue
essa plumlidade não passa de dous, e esses clerigos; logo, aqUI o
mais que p6de haver de anarchistas é um sed hcec q!âcl sunt intelo

tantos? O que faz um anurcrnsta em Pernambuco, uma praça ou
provincia tão populosa?

Logo, contra quem se dirigiram os teus trabalhos, os teus
snores, dos teus parentes e apaniguados?

Logo, todas estas cavallarias que obraste, e pelas quaes que
res recompensas do imperador, são meras soalhas, são quixotadas
e pelejas com moinhos de vent(ls: mais depressa se apanha um
rnentiroso do que um cóxo.

Como te via tão senhor do novo systema politico de anirna~8
caiados, que conheces os seus generos, especies e variedades, qnena
pedir-te, que me classificasses ou dissesses onde ananjas aquelle
sugeito, que, emquanto empenhava por grossas sommas as joias de
Sinhazinha, e lhe mandava as hollandas, as'caças e as pedras, era
um grande homem, um heróe, um Deus; e ao depois um malvado,
insolente, denunciado e perseguido, quando não qniz mais cevar a
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avareza do Vespncio; assim como aqueJle ten condigno cunhado...
Mns não, não te pergnnto, porqne o primeiro f cousa de sigilIo, c
o segundo já me lembro, que não p6de entrar n'aquelle teu arte
facto, porque o systema é para os caiados, e o tal é caiador por
todos os quatro costados.

Atacas, indigno, cidadãos probos com as mais atrevidas e in
solentes alcunhas, com epitbetos de debochados, im7lWl'aes, pedan
tes, etc. Esta ó a phrase da perdição. Mas, para que não fiques
sem uma bala n'esse papo, a que nada empapa, oh abntre do
Caucaso, pergunto-te qnem tradnzin a Arte de amar, de Ovidio,
para uso da innocencia, qne lhe foi entregne para ensinar-lhe o
latim e bons costumes, que moral tem?

Qnaes são os seus costnmes?
Um "Ímpio, qne, pelos seus desaforados ataques á divindade,

foi acensado ao Tribunal da Fé, e penso que chegou a habitar (ls
coxias do Santo Oflicio; um protheo, qne, com o Mouro, é Mouro,
elogo depois é J uden, si lhe é preciso calotear um Judeu; d'am a
pouco protestante com o protestante, calvini ta com o calvinista,
e afinal um utim, que, em um barbaro portuguez, dizia-comer,
beber e f. ... , toda religião estar boa-um monstro d'esta quali
dnde tem religião, tem moral, tem bons costumes, tem prubidade,
tem moral, tem nada?

Oh, qnanto te cansas e snas em te inculcares por homem hon
nulo I! I

Até n'isto, pedante, mostras a tna ignorancia.
A hOn?'a não é outra cousa mais que o conceito, qne os ho

mens fazem das nossas virtudes; por isso, quando essas virtudes
são reaes, é a lwn?'a verdadeira; e falsa, quando aR virtudes não
passam de suppostas; de modo que p6de um homem ser virtuoso e
J~8to, e não ser hOn?'ado j e, ao revéz, p6de ser hom'ado, sem ter
Virtudes, nem justiça. De uma e ontra cousa estão cheias as his
torias de exemplos, Logo, quanta não é a tua imprndencia em
te chamares-hon?'ado I Que conceito pensas tu que de ti faz
a sociedade?

Indigna e detestavel a sociedade em que tu fôres honrado,
. O conceito que de ti tem feito toda aqnella em que tens exis

tido, é de um velhaco, ü..,.eligioso, immoral, debochado, sacrilego,
perjnro, um monstro, emfun, de quem fogem os homens vi?·tuosos e
de õQm, e amantes da justiça.

Não te vanglories, nem queil'as Austentar a tua these com o
t:res aqui alguns, que te seguem, e te acham bom; porque esses
~~o teus amigos, e basta. E demais, não ha cidade alguma, como
Ja notou Tito Livio 11b. 45, na qual se não encontrem algumas
vez?s homens improbas, e sempre uma multidão, e populaça: im
perlta; o que não constitue a sociedade geral, nem determma a
moral, os costumes e o caracter nacional.

E si queres entender com a populaça ignorante, por cidadão
honrado um homem desc~ndente de fidalgos e nobre!", ainda é peior
o teu projecto e imperdoavel a tua pbilaucia.
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Essa lingna colllorina, com que tão cruel e despejadamente
costumas dilacel'ar a honra, a virtude e a probIdade bem mostra a
tna origem c:ubonaria, bem nos faz recordar, qne foi Latida na
f01:ia de um espadeiro, que tiveste por aV0 materno, e que foi tem
perada nas labaredas d'aquella immunda fornalha para abra?ar
todo o mundo. .

Esse genio sagaz, velhaco e aladroado, c que sabe praticar
mais maneiras de furtar do que as que escreveu Vieira, foi a
unica luctuosa testamentaria, que te ficou pela morte do imcompa
ravel Pedro Fernandes Gama, que nào podendo subsistir do nobil
issimo emprego ele avaliador do juizo, enganava aos matutos nos
requerimentos que lhes fazia, e atropellava as viuvas ricas d'esta
praça com diYielas falsas dos defuntos maridos.

E' d'estes dous illustrissimos troncos, descendentes de Raja
Abrahemo, N azamelnco, Raez Xarafo, Xeche-Hamed, Mocrim,
Guazil-Cabrito, Rei de Caulau, Pacem, J amapatão, Samory, d'aquem

, c d'além mar, senhores de Guiné, Marrocos, Tunis, é d'aqui, digo,
que procedeu a grande fidalguia, pela qual te pertence o morgado
de Porto de Gallinhas, u ducado de Tacaruna e Cabanga, o condado
(10 Becco de Camalahú e do Marisco, e o senhorio da Amirueira.
E sendo, como és, tão baixo por natureza e procedimento, de que
modo, ou por que bruxaria te transformaste em cavalheiro da
ordem de Christo?

ão pos o comprehender este galão immenso !
Perdôe Deus a quem com esta venera te deu um salvo-con

dueto para caloteares aos simples e matutos, e andares por lugares
d'ooele te apartavam teus vicios, teus crimes, tuas indignidades.

A~ora esta munição te descocurutou.
La vai por esses ares o vaidoso pennacho, com que adoruavas

a famosa cabeça. Como já estás outro! Já te vás metamorpho·
seando no que deves ficar.

Pernas quebradas, azas cahidas, papo furado, cabeça pellada,
dorso e uropigio escalavrado, ainda arquejaR? Ainda retineK?
Este demonio tem folego de ~ato. Olhem como se vai l'eme
cbendo! D'aqui ha pouco esta uma hydra de Lema!

Não esperei por esta, senão teria benzido as palanql\~t.as j

mas vá mais esta minudencia, que talve7. aquillo s6 sejam espll'ltob

animaes le rabo de lagartixa. .
Tn.lvez te metamorJ.lhoseaste em Arara, porque como te picas

de lettrado, quererás imitar o Horacio, que esperava mudar-se em
cysoe, e ncar immorta1. Pedante, deixa estes fumos; conhece o tell
lugar; lembra-te, qne não passas de um grammaticão de burros.
Que estudos tens tú? Qual foi a sciencia a que te applicaste? E
em que fructifiuaste? Pois o verter latim e isto muito mal, con·
stitue homem de letras? Essa decantada' traducção da Arte de
amar, que de borraeheiras não tem? Foi ahi, ou aonde que
traduziste-liwníbus oculis-com os úlhos cheios ele nada? Co~o
concebes o nada, para d'elIe encheres esses olhos? Olhos cheIOS
de nada! Que diabrura! Manda-me aquella lyra, que tú fizeste
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ao rei n. João VI n'csse Rio de Janeiro, monumento eterno da tua
pedantaria e ignorancia; manda-m'a, que cu a quero apresentar ao
publico com a sua competente analyse.

Mas para que eu me canso com outras producções tuas, si'esta
Arara dá panno para mangas? Basta lêl-a para se conhecer o
nada do seu autor na sua lingua crioula. Como já levo muita
cscl'ipta, forço-me por ora ao que tú mereces; não faltará occa!lião
mqne te falle de espaço.

Vamos f!. findar esta esc(lpetada.
Oh! já não boles! Já estamos livres d'esta desgraçada

Arara. Acaba, monstro da ornithologia; deixa em paz tua patria,
envergonhada de te haver dado o berço! Monstro de ornitholo
gia? Sim, tú não és uma simples Arara; tú és um monstro na
classe das aves; tú és um aggregado de tudo quanto ha de máo
n'esses animaes.

E's uma Arara na cmeldade e lingua bifida; abutre no fetido
e gosto pela podridão; condor na voracidade; falcão no bico ne·
gro e aguçado; gavião na audacia; môcho nos máos agouros;
pavão no orgulho; cuco na ingratidão; e para acabar de uma vez
o teu retrato, debaixo da figura de Arara, és um diabo, inda é
pouco, és um archi-diabo.

Deixa de ser Arara, c fica, como d'antes, rei dos ratos, nomc
que te impozeram desde pequeno pela astuciosas ladroeiras in
fantis.

Feliz este Pernambuco, oh cavalleil'o de industrias, Quixote
pernambucano, feliz este Pernambuco, si visse fóra de si para
todo o sempre

A vimlellta Arara, suja e porca,
E outros. por quem ha muito espera a forca.

II

.Não é a primcira vez que os homens dão golpes em falso, e
marchando a um termo, resvalam n'outro.

Já o sabio Boileau immortalisou o abade Ootin, contra slla es
p~rança: assim eu querendo riscar da memoria dos Pernambucanos
o mfame rei dos ratos, que nos carceres da ilha das Cobras se trans
fOl'mon em .LJ.rm·a, tive o inesperado desgosto de vel·o corrcr todo
mundo nas boccas das gralladeiras de 1050 caçadores pernambu
canos, afora o numeroso batalhão, que do Rio de Janeiro se desta
cou pelas })rovincias do sul, mormente por Sabará.

Quem tal pensara! .
Jão ha mais remedio.

Vive, pois, .LJ.·rm·a infernal, vive na posteridade; mas vive a
par dos espurios Melios, dos El'ostratos, dos Plistenes, dos Thcodo·
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sios; vive para fazeres sombra e contraste nos quadros dos ho·
mens de bem, dos filhos da virtnde, e dos amantes da honra.

Os homens honrados da tua familia ha muito já deviam ter ar·
rancado dos seus nomes o alcunha de Gamas pela infamia e exce·
CJ'ação que lhe tens adquirido com tens crimes, tens deboches, tuai
indignidades.

Por cousas menores do que teus altos feitos, vio Roma a fami·
lia de Marco Manlio arrancar de seus nomes este appellido.

Vive na posteridade, porem morre para nós. E.porque tensa
vida mais tenaz do que a da escolopend1'a (piolho de cobra) que
atassalhado em pedaços, se reproduz em tantos animaes, quantas
as secções, pois ainda retines depois ele tanto estrago, vai este ulti
mo tiro ao coração, que te leve á morte, e ao inferno; e afim de que
se não fi:uste este santo e saudavel proposito, vai a palanqueta bem·
zida pelo commissario dos sautos lugares, com todas as mandingas
de Joaquim de Abrett, e imprecaçães da celebre Anhaguiará, se·
nhora dos demonios (Castriot. Lus. lib. 7. cap. 52.)

Antes, porém, de disparar a grauadeira, alimpo a pedra dizen
do-te, que em nada sinto o teres dito gratuitamente tanto mal di)
mim, antes e depois do combate do Oaçad01'; porque ha muito
sigo a ruaxima lembrada pelo redactor do OO?'1'cio do Rio n. 13,
que obte1' elogios dos malvados éficm' marcado com o ferrete dos
seus crimas. A quem prodigalisavam seus louvores os Catilinas, e
não aos Lentulos, aos Cetegos, e aos Vargonteios? O meu retrato
de mortecor feito por ti é a prova mais evidente, que tem o publico,
de que não son como tu, e que sou o teu antipoda: ó quanto basta
par~ ser o maior homem do mundo.

Cumpre mais advertir ao publico, que tu dizes no teu n. 5, que
não te oppões a que um escriptor publico, sendo atacado por outro
cm pontos de honra, fie considere obrigado a desforçar-se igu~l
mente, mas que deve o seu desabafo dirigir-se contra quem pri~elro

com ponta de penna dura o sangrou, Ora eis aqui uma maXlma,
que esclarece admiravelmente um calcanhar, O Oaçado?' sahiu ao
publico a 27 de J unho deste anno, e tu na tua segunda Â?'a?'a, que
sahiu logo depois de 3 de Marçu, entre as raizes do ge?-men demo
erat'ico, que P01' vezes tem 9.1./'(J1·ido rep1'oduzi1'-se, gosando indigna:
mente do sob61'ano ind'ulto, pozeste o pedante injettuadissimo Jílre!
Joaquim Oaneca. N o teu n. 3, que sahiu logo depois, o teu corres
pondente-Açoite de dernocmtas-o Bandalho (4) tinha posto entre
os capatazes do anno de 1817, a quem insulta,affl'onta e ataca com a
indignidade propria daquelle Bandalho, ao Frei Joaquim Caneca.
Demais já me havia dite--pessoa ue probidade, que vira o meu nome

(4) Todas as vezes que usar deste termo,quero por elle significar por ex·
cellencia Be:rna,'do José da Gamft, porque Bandalho quer dizer má cousa"i
uma cousa bandalha, uma oousa que não pode deixar de ser bandalha, llfi08

Bernardo José da Gama.
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em quinto lU&<lr do i'IIemorial dos que deviam de ser expatriados
da4.ui, olfereCldo ao imperador pelo Bandalho.

A vista disto,estava o Caçador no tempo de sahir a livrar a hu
manidade dos teus retinidos infernaes. Igualmente, por isso que no
Oorreio do Rio de 13 de Agosto n. 11 tu não te esqueces de mim,
e me chega ás mãos o teu 5.' numero, em que me fazes a poda ao
teu moljo, julgo e tal' outra vez com o direito de te responder a ti,
e mais a elIe.

Por agora vai esta parva q/tantitas para não quebrares o
jejum.

Para o Bandalho estou batendo um pão-de-Iot, com seus confei
tos de sandalo, pois como desembargador merece cousa mais fina,
e en não quero que elle me lance em rosto falta de delicadeza com
um Bandalho de golilha.

Já estou de pé atraz, arma ao rosto, camarão engatilhado; foge
que te mato, foge; la vai a palanqueta. N o teu n.· 5.' atacas o go
vemo desta provincia; indignamente calnmnias a juuta passada,
mormente a Gervazio Pires Ferreira; insultas os dous ministros
de estado lusitanos; queres intrigar-me com S: M. 1. e Constitucio
nal, invertendo contra sna sagrada pessoa os argumentos de que
usei para destruir tuas calumnias; te esforças por interessar as pro
víncias do imperio na tua prisão, como si fosses o Washington, o
Fl'anklin do Brasil; e finalmente derramas sobre a minha pessoa
todo o fel da tua língua viperina,com as aifl'ontas e indignidades pro
prias do teu caracter, natureza e corrupção; e pretendes evadir-te á
infatuia da tua baixeza, querendo-te fazer filho do sol de S. Bento, e
neto da lua de lVluribeca.

Quem lê aquelle hedióndo papel, logo diz isto é produeção de
um scelerado infame, de um Gama, de um cachorro, (5) que por
desesperado a tudo se abalança da bem merecida masmorra, que ha
muito O esperava, e está como o Amphytrião de Camões, que dizia:

Oh ira para não crer,
Em que minha alma sc a1Jraza,
Que me faz endoudeccr,
E não me ajuda a romper
As paredes desta casa!

E fica persuadido, que es es mais do vioLe clocwnentos fa11&osos

--
(õ) Eu te chamo cacft01TO pela. decencia. publica, porque ca. no meu co

hação fico te chamando outra cousa, que principia por C.... que tu bem sa
es, e en não quero dil:er.

35
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e admímveis (pelas taljas) não te relevam dos crimes de qttetlidadc
e de alta t1'aição.

Quem te mantlou te tmnsformares em Ll.1'a1'a estou"ada para ca·
hires na esparrella?

Porque te não contentaste com a sorte de 1'ei dos 1'atos.'?
Não eras rei? Não ias roenrlo tuas sáccas de lã, teu cayalli·

nbo, quando podias, e o mais com que Deus te ia ajudando?
Agora c!wra1' na cadeia, que é lngm' quente j e vamos ao qne

mais importa.
Por mais que dês ao mofino chinó, por ma;s tratos que dês ao

cliabolico miolo, não poderás jamais dizer com o Vanadoro de
Camões (FiIodem,):

Que eu em sangue e em nobreza
O claro céo me extremou;
E :lo fortuna me dotou
De gl'andes bens e riqueza.,
Que sempre a. muitos negou,

E a evaúva do riqt1ls lIl.lO, nobilissimo, afamadissimo-ferl'os
velhos-do Porto é ideal e ridicula: eu tenho em meu poder fi tua
arvore genealogica.

Em segundo lugar, em que cabeça poderá entrar, que tivesses
no Porto eseas riquissimas, nobilissimas senhoras, tuas primas, mui
cm'adas e nmi alvas, amigas daquellas cottSas que tem as cabeças
calvas, e não desses lá um saltinho, para lhes roeres tudo que ellas
tivessem; quando de Lisboa roeste a irmandade do Sacramento
daqui quatro contos de reis, e depois que de la vieste, andaste ás
bicadas com o Caugulo por uns papeis velhos, de que esperavas roer
o resto, que deix~ram as traças, e moveste a teu irmão um vergo,
nhosissimo libello, em que ambos sahil'am de ladrões?

Em que cabeça. poderá entrar este absurdo?
E' mais facil que o sol esfrie, que a neve abraze, do que tu não

roeres tudo quanto roer-se possa; tu és capaz de roer dahi mesmo
o que está no concavo da lua.

Pois a pureza de teu sangue! Tem seu peso! !! Que cnten·
des, cachorro, por sangue pU1'O? E's o primeiro philosopho quo
deu com e~ta melgneira. Oh que favo de mel na bocca do leão!
Na cspecie humana se reconhecem einco variedades, a saber a C~Il'

casiana, que comprehendc os Europeus, á excepção dos Lapon~os

e Finnoes, e se extende na Asia até o rio Obi, e na parte septentno·
nal da Africa; a mongoliCl, qne na Europa são os Finnoes e Lapo
nios, e na America os Esqtâmáos e Groelanclios j a americana,
que oeoupa. toda America,á exoepção dos Groelandios e Esquim.áos;
a negra toda Africa, excepto a parte septentrionu,l; e a malata :le



- 279-

ilhas do mar do sul, as lHari::umas, FilippinaR, l\Iolucas, o SOlida
e lI'!alaca.

A primeira tem l\. pelle branca j a segunda arna7'elada j a ter·
ceira cor de cobl'e; a quarta lle,qra; a ultima. morena: e estas mes
mas cores se vão alterando tão suavemente, que se passa de nma
para as outras inRensivelmente.

Esta é a primeira differença das variedades; a segunda é (le-
dllzida do angulo facial, dos tr:tços do rosto e figura da cabeçn.

Pergunta-se, qual destas differenças é ruais perfeita ~

Qual deHas é mais pura 1
O ruais que se pode dizer é que a caucasiana, paI' caUSll de

aproximar-se mais ao recto o seu angulo facial, se chega mais ao
bello ideal, e ao gosto dos Europeus j mas isto é gosto, é capricho,
e capricho dos Europeus, e não realidade.

O ruais a que tem chegado os esforços da philosophia e obser
vação é conhecer, que não s6 na especie humana, mas tamhem nos
outros .animaes, á proporção que o angulo facial se chega ao recto,
se augmenta o entendimento do animal.

Os philosophos, medicas, naturalistas, anatomistas, todos assen
tam em que os homens não fazem mai", do que uma especie; e reEm
mindo tudo que se tem dito a este respeito, as causas das immCll
sas variedades, que se notam em todos os povos da terrn, procedem
do clima, da nut?'ição e dos co~tllmes; e acrescenta 1\'1. Bomar no
Diec. Hom., que e pode olhar o clima local ou respectivo, pela dif
ferença de temperatura, como a causa primaria, e quasi unica da
cor dos homens. Adianta mais o sabia abbade Nanton, que as va
riedades da cor se notam no' licores essenoiaes do corpo hlllnano,
e sobre tudo na membrana reticular; que estas differentes gradações
dependem immec1iatamellte de um principio oleoso, o qual colora
mais ou menos estes licores, e a membrana reticular, segundo o di
verso gráo do calor local.

Os factos confirmam estas opiniões, e não havenc10 11111 só que
procure o principio desta diftel'ença no sangue, por que não de\'e~l,

conolue M. Bornal' no tom. 9 a ti. 222, que a brancura e negrura nao
passam de uma variedade accidental nos climas quentes, que: sc
confirma e se destroe por Ullla serie de gerações nos climas extra
nhos.

Como pois, cachorro, te queres tu differençar dos que nílo tem
a pelIe caiada, como a tua, por teres um sangue mais puro do que
elies? Tu és tão miserave1 em conhecimentos, que eu por estar
oerto de que é clamar em deserto o fallar-te em cousas,que não forem
do 7. do Decalogo, não entro em detalhes sobre isto; basta que
outros me entendam.

Eu disse que não deviam procurar o principio das differenças
no, sangue, porque, com lice!Jça dos philosopbos, 9 ~angue é um
flUido encarnado composto de tres substancias, o soro ln'anco, o soro
vermelho, ou a parte colorante, e :'lo materia fíln'osa, ou o principio
mucoso, segundo M. de Hain.

Estas partes são gentes no sangue das variedades eh, eSI ceie
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humana, e não se pode jamais dizer, si a variedalle caucasiana te.
nha mais soro ou menos col01'ante, ou ignalji:ol'ina {~ da malaia, ile.
g1'a ou rnongolia, e americana,

A propliedade de _e condensar a parte 801'osa; a que tem a
mucosa de se separar, quando o sangue não é mais agitado, e de
ficar fluida ao ar atmospherico; a ínflarnmabilidade do sangue,
quando se tem evaporado a fleugma, a de dar o pyrophoro, não são
privativa e exclusivamente de uma ou outra variedadc, sim pro·
prias de toda especie: nem podia ser de outi'o modo.

Em que consiste, pois, a differença do teu sangue ao do ne
gro?

Só si o teu tem mais alguma dose de oxydo de ferro, ou me·
Ihor de cascalho do riquissimo-jm'1'os velhos-do Porto.

Si a plueza do teu sangue consiste em não ser vermelho, como
o dos outros homens, sim em ter a côr branca, sejas PU1'O embora;
ninguem te inveja a extravagancia: ficarás classificado entre os ver:
1lles e insectos.

E si, para não correres parelhas com outro algum no pm'o san·
gue, não queres proceder d'onde os demais procedem,vai aggregar·te
aos Indios do Maduré, cujo rei se jacta de descender em linba recta
dos asnos, a quem revercnciam com o maior acatamento religioso,
persuadidos que as almas de toda sua nobreza se passam para os
asnos; e penso não estar muito fora de villa e termo este pensa·
menta pela semelhança, que acho entre os tens costumes e tempe
ramento, e o dos asnos. O zurro desagradavel, a indocilidade, fi re
beldia, a teima excessiva, a insensibilidade aos açoites, a ardencia
extremosa de Venus, que faz morrer a muitos Jogo depois do coito,
tudo se acha em ti em um gráo não peqneno.

Então, meu Ze-Fernandes, estás contente? Já não és nobre e
fidalgo no reino do Maduré, e para que ainda retines 't Só te resta
uma classe em que possas figurar acima de tudo, que é grande no
mundo, que vem a ser o haveres nascido de alguma daqllella
eguas, de que falia Virgilio na Ge01'gica liv. 3. v., e diz Duarte
Nunes de Leão,na IJesc1'ipção de P01'tugal cap. 29, qne haviam perto
de Lisboa, as quaes como vinba o verão, e ventavam os ventos fa·
vonios, que são os zepbyros, pondo-se com os rostos fronteiros, co~'

cebiam deUes sem ajuntamento de macho, e pariam cavallos tão h·
gEJiros, como os mesmos ventos; o que é muito analogo á vento~:l

branquidade com que impas, e a rapidez com que roes na boom,
na probidade, na virtude e na fazenda de teus semelhantes,

Infere-se do exposto, que é estupida a tua basofia de branc?,
e que pelo lado do sangue não és mais pu1'O que o Samoyeda, o Clu
nez, o Kalmoulk, o Housouana, o N oolk ; que o negro de Guiné; que
o da Nova Zelandi'l.,

Pelo lado do comportamento, além do que já disse no men pri·
meiro combate, ahi te apresento esse espelho, em que te vejas: E'
a informação que te deu o bispo D. José Joaquim, quando ql11zeste
ir a Lisboa.
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Será Lambem <;> bi~po vadio, 1fl.7llato, debochado, patife, <lemo
I'l'al'icu, revoluciontt?'io ?

Por esta face tu serias um homem benemerito, muito honrado,
I1IU fidalgarrão da primeira plana na Georgia, onde as lJessoas de
qualidade exercitam o emp1'ego de ca?"/'aseo, e onde bem longe ele se
reputa.?' infcemia, como no mais ?'estante elo mu.ndo, antes é mn ti
Ilda muito glo1'íoso 7?W'(t as farnilic6s (t impllclieiciu de S16as ,filhas.
BOlDar, Diee. tom. 7. fi. 106.

Que inculca. despejada a da tna boa edncflção!
C~ual erá o homem desta praça, que se lembl"311tlo rla tua in

fancia, te não reconheça um Oltenebim?
Quem I'e lembrando da tua "ida na n.u1:J. do Machado, Le não

POSSfl, rlizer, a ma.neiJ.'a le Sn.l ustio a Cicero, {dace do senado ro
mano: "Por ventura são incognitos o~ teu,; factos e os teus ditos?
Desde a tua puericia não \"i veste de ma.ueira, C'(ue uão julgaste con. a
alguma injuriosa ao teu corpo, uma vez que dés;;e no gosto a outro '?
Essa grammaLica parda, que aprendeste na escola elo Macharl0, não
foi com per'la da. tua pudicicia? E' para :l.dmirar que a venda;;
com tanta maldade, quando a adquiriste com tanta torpeza? N iro
tcns seml}l'e vivido um Priapoma.nes, ma.is intemperant.e do qne
AprilJio, mais interesseiro do que um Nero, 11m Heliogabalo, que ti
ravam lucro do serralho? Mette a mão na consciencia, e vê se te
fallo verdade, Si fores tão insolente que o negues, tens contra. ti o
testemunho de todo Pemambuco, de todas as Aln.gofls, e de todo;; os
lugares, em que tens vivido. "

Caluilluiador, Gervazio creou a.lgulIla cacIeim de geometria, e
m'a den em prp-mio de algumas pregações?

Não te pejas de uma calumnia desta. natureza, e fi. face deste
Pernambuco?

Esta cadeira. foi creada pela rainha. D, j\Iaria. I no anno de
IJ96, e dada ao meu sapienLissimo mestre o Dr. Antonio Fran
CISCO Bastos; e pela passagem deste para a de phoronomia, foi
dalla ao DI'. J oaq IIi 11l ICTnacio de Lima depois deste a J of;é Maria
de Vasconcellos; e porque nenhum destes veio para o despacho, foi
dada ao .A7.edo, que tambem não deu lições; e vagando pelo crim.e,
eallse~lCla deste, fui eu nella provido. Como então creoll GervazlO
acadeira de geometria? Fi7.eram-me alCTIIID fa.vor em pro\'erem-me
~~? o

. Em Fevereiro rle 1817 pedindo eu a.o general Caetano Pinto de
~branda Montenegl'O a substituição desta cadeira, elle me respon
de~l, que se esta.va completando um anuo depois elo recebimento do
al'180 regio do provimento de .José Maria de Vasconcellos, e que eR
perasse eu mais um mez até dons, que si não apparecesse o Vas
c?ncellos, me .daria a propriedade, O general tinha a.lgnm conhe
cdlmento de mim; elle ahi e::;tií. vê modos de saber delle a verdade
este facto. '

Era eu algum homem novo desconhecido nesta praça?
N.ão teria eufficiencia para geometria elementar?
CinCO annos em que li nesta praça rbetorica e poetica, phil080-
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phia racional c moml, e geometria a todo mundo que se quiz apl'O.
voitur de minhas fr:\cuR irlé::ts, gratuitamente, calDo podem, alem dr
outros, dizerem os reverendissimos P. P. M. M. do Seminario Joiio
Rodrigues de Araujo, e Manoel do Monte"que ouviram muitas li
ções de geometria, não eram moti \-OS mais que bastantes para se me
dar uma cadeira ?

Demais, eu estava provido na cadeira de geometria da provin
cia das Alagoas, quando vindo aqui buscar o meu fato, fui pedido
ao governo para me não deix:\rem sahir daqui, e me occnpar nesta
mesma cadeira. Tanto faval' recebi do governo, que, antes escauda
lisado por sabeI' que me queriam pÕI' no Seminario, o aqui o meu
mestre Frei Miguel Joaquim Pegado, sem este querer semelhante
cousa, deixei ficar na secretaria o despacho para no provisão, por mui,
tos dias, e tratava de retirar-me, quando a instancia dos meus ami·
gcs tirei a provisão.

ComI) então ousas com tanto desavergonhamento calumniar li

Gervazio, e a mim!
Confessas, indigno, que me não conheces; porem que te dizem

ser eu filho de dons pm'dos comedidos. Sem duvida foi o que re
sultou das inquirições de gene'te, que me andou tirando o teu digno
irmão Pedro Americo da Gama. Si eu podesse apreseutar as tuas
e as deUe, sem tocar em cortas pessoas, muito teria o publico, que
admirar, e de (pIe se ri,·.

Que lagartões! Que malhados de .Jaeob ! Qne enxertos de
varieclades! Qne hybridas mulinas! Splanzain e Koelreuter.não
fizeram tantas cOlllbi nações nos animaes e nos vegetaes. Basta dizer
se que a arvore de tua genealogia não é arvore d(~ tronco e ramos
vegetaes; é arvorc do zoophyto antipatlw8 ile.'C--de Lynneo.

Os naturalistas bem me entendem. ..
Mas yamos á rc posta categorica.
Eu san filho de Domingos da Silva Eabello e Francisca Ale·

xandrina de Siqueí1'ct. Men pai é bem conhecido n'esta praçn.
Todos sabem, que eHe é dos ruivos de Fóra do Portas, familia que,
nisto á que chamas pureza de Rangue, é tal qne tú, ainda pllssnn~~
por dilas destilações, niLo pódes jáll1ais emparelhar; pelo que J~

vê,' que não sou Gama, sou "ltiVO. MinJla mãi é filha de Pedro Jose
de Siqueira e de Clara Alves de Tones. ,

Pedro J os ~ de Siqueirn, 1)01' siO'ual irmão ele Francisco .Jose
tJ , L' b'de Siqueira, o cego ruivo do pateo da Penha, era natural ele 18 oa,

filho de Francisca Alexaudrina, conhecida na sua visinhança no
Bairro Alto pela 1"leibaca, cru consequencia de ser extremamento
ruiva. IJogo, não sou Gama, sou ,'uivo.

Minha avó, Clara Alves de Tones en filha de Antonio Aires
da Costa Dantas e Maria Pereira da Àssumpção. Antonio Alvc~
da Costa Dantas, por signal tio do padre José Dantas, e FI'. ~u
tania da Natividade Dantas carmelita tnronense bem conheOldo, , ,., ê
11 esta praça, era natural de Elvas, no Alemt~jo. }>elo que .la v
Lodo o mundo, que 6U não sou Gama sou Dantas. .

Maria Pereira daAsslImpção era filh3, ele João Bl\.ptista PereIra
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c~Iaria*** João Baptista Pereira cm natural do Porto, d'onde
vindo ao Brasil procurar fortuna, na fórrua do louvavc! costume de
nosSOS claros avós, que aqui che.gm·(t}n em juleco e ceroulas, se ca
sou nos sertões do norte com essa Muria**«, e se achaya morador
cm Olinda, contando a filha já dezeseis aunos, quaudo em 1'710 os
masoates c1'este Recife se romperam com a nobreza de Olinda, e
no oansaram as desgraças que se sabem.

Não posso subir mais acima com esta exposição, porquanto as
perturbações, guerras e massa.cres d'aquelles tempos infelizes, des
truil'a1U os monumentos de outras cansas de consequencia, quanto
mais as noticias ne uma familia, que, não descendendo dos Machu
cas, dos Queixadas, dos Caiporas, não tinha o seu pedaço de couro
de auta com os nomes escriptos de seus maiores, Piratibás, Pagés,
Carnipecabás. 1\'Ias é ponto de fé pia, que essa Maria das Estrellas
havia de ser alguma Tapuia, Potiguarí, Tupinambá, senhora de
muito mingáo, tipoias, aipi e rnacacheim j e tambem si foi al
gnma rainha Ginga, nenhum mal me faz; já está á porta o tempo
de muito nos honrarmos do sangue africano.

Advirto mais a ti, e á tua bipede e commitante caterva, que
Antoniu da Costa Dantas, quando so casou com minha bisavó Ma
ria Pereira da Assumpção, já das primeiras nupcias trazia dous
filhos, Manoel do Nascimento e Lniz de Souza; dos quaes o ultimo
se casou com uma negra de nome Felician:t, da qual teve muitos
filhos, que tão briosos foram que se casaram com branc08: dos
qnaes ainda existem por aqui alguns descendentes, e talvez, ...

Com esta historia diante dos olhos, póde o pantalão do ca
valieiro cossaco, teu dignissimo irmão, não incommodal' a tanta
gente, como incommodou pelas minhas inquirições.

As provanças d'esta genealogia não são cZom.tmentos famosos e
acl~l.í1'aveis, como os appensos á tua devassa, nem como as tuas in
qU1l'lções para ordons menores, que nada provam, porque todos
sabem que tens o caracter da gente da Iudia, que provam a seu
favor tudo quanto querem, apez:1r do mais publico demerito, e
tambem contra os outros, quando lhes parece, não obstante a mais
patente virtude; como a D. João III, rei de Portugal, dizia Lopo
Vaz, que a gente da India era tão má, que disseram do grande
Alfonso de Albuquerque, que era ]1.... , e o provaram, sendo elIe
varão tão honesto, que não diria criado algum seu, que lhe viu a
ponta do pé. .Ásia de Conto, Decacl 4, liv 6, cap. VIl.

D'aqui já vês .Â1'a1"a do infemo, o negrume da tua calumoia,
com que tn pretendes atacar-me. Eu não precisava de di, pensa
alguma para professar em minha C01'[ oração. Antes lá está em
aberto o protesto, que elIa faz a todos de os lançar fóra, logo que
~e provar que elIes teem casta de Mouro, mulato, Judeu, ou outra
I~fecta nação. Ouviste cantar o gallo sem saber aonde. Tive uma
dl8pen~a ~p08tolica, dada pelQ nuocio de Portugal? o cardeal Pacca;
lUas fOI dIspensa de idade para me ordenar aos vlUte e dous annos,
com~ sl!ccedell, o qual breve deve de estar no 3.rchivo d:J. minha
provlDCla, olllivro dos breves.
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Já vês Lamuelll, que me uão compete a qualidade de cabra
por que s6 a Leria, si acaso esLivesse condecorado COUI o di8tincLiv~
<rencrico J'esLa pecora-co?'/wa concava, surô'1tm versll-, de que
tanto te adornas, como diz mnita gente: valha a yerdade,

Depois d'e::;te exposto, poderás deixar de ser um insolente, UIII

des:lxorgonhado, um patife, um cachono? ,
Dizes que ataco homens honrados e familias, Que calumnia!

Pois é insultar homens honrados Iepetir o que dizem de publico, e
o que COlTe impresso de dous malvados, que só têm empregado os
seus dias cm calotear o outros, em intrigar, infamar, perder, e
levantar-se a lugares e a cOllveniencias á!3 expensas dos interesses,
felicidade e honra de sua patria ?

Em que parte do mundo são homados uns que taes?
Infame povo, em que tu fosses homado !
Não corre impresso n'esse Rio de Janeiro o manifesto de Ma

noel de Freitas Pacheco? Não está no livro da porta d'este gover,
no a informação que vai abaixo copiada?

Não consta do Jlfaribondo 11. 4, que na matriz da Boa-VisLa
se fez uma parede para que não sabisse eleitor Gama nenhulll?
Não consta do OonciliadO?' n, 6, que para proceder a junta eleito
ral da fregnezia de Santo Amaro de J aboatão se foi buscar COlltl'll
aR instrucções um vereador de Olinda, só afim de Dão presidir um
Gama, (j1J,e não m'a mais nem menos que Pecl1'o Amm'ico ela Gama?

ão cone impressa1 antes do Oaçad01', a Resposta ás calumnias o
falsidades da Â1'a1'a Pernambucana, onde se apresentam ao mundo
inteiro teus crimes, tuas sedições centra as autoridadc~, goverllos,
e tua patria? Não retumbou o senado d'este Recife do grito
F61'(J, Gamas, f61'Ct GantCts, não queremos Gamas? Não conem
impressas as Rfdiexões de mn Pernambucano, que ?Ião so.ffre desafo,
1'08, relativas ao teu sobrinho B. J. G?

E bomens d'este calibre são ~oDl'ados ?
Ataca-se a bOt}ra de alguem, quando, esLando n'este o odio

publico, se falIa de seus maleficios publicos ?
Acaso tu e os teus cantaram ja a palinodia, se envergonháram

do que hão obrado contra os bomens, contra a sua patria, para lhe~
perdoar.mos o passado?

Não estás, d~\ escuridão d'esse carcere, calumniando, infamando
e desacreditand0 as pessoas Dl:Jis respeitaveis nas tuas Araras?

Não está fazendo o mesmo o teu sobrinho Bandalho, na sua
Jllem01'ia sobre a união de Pernambuco com o Rio; na apocryp~a
Representação ao governo Pesta provincia, que attriblles a JaolD"
tho Severiano Moreira. da Cunha, e n'outros escl'iptos?

Quem júmais poderá soft'rel', de sangue trio, que esteja a sua
patria. dando seis mil cruzados a um Bandalho, pa.ra este cAtar 8

al'l'llÍnal-a. e perdeI-a?
Não andará agora um dos Leus procurando assignaturas para

um papel, que infama esta provincia em toda a parLe do mundo;
pap~l que fingindo um grande zelo pelo bem do Brasil, s6 ~e en·
cauunhava a prender o deputado Barata, e depois d'este ao lUten·
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dente de U1:1rinl1a, p:1rll. se dar este lugar a um dos teas parentes?
Ontro, o Scipião em N umancia por dai' mais peso :\ est:1 periidia,
não procurou reimprimir uus uumeros da Idade ele Ouro, que des
acreditavam :10 dito deputado Barata? Não entraram n'este pro
jecto alguus dos teus parentes, e não estavam plauejados extenni
nios, prisões e desgraças p:1ra os teus patricios?

Ah, malvado! e ousas dizer, que se atacam homens hon
mdos!

Os Catilinas, os Lentulos, os Vargunteios siLo honrados?
A tua obrigação era contestares o qae todós dizem de ti,

e não augmentares os teus crimes, e a execração publica com
novas calnmnias.

Tu não és uma .A1·a'/'Cl, tu és lima Geleno, a principal das har
pias, a quem o Mantuano chama-.Fll1'ict1'um maxima-, uma Celeno,
que nas Estrofades só fallou para desgraça dos Troi:.mos.

Ora lev:1, .Arara infernal, esta palanqueta no coração, e acaba
de uma vez para socego da virtude, da probidade e da honra.
TIl não és feito para viveres entre homens, tn foste gemuo para os
inferuos; vai ser conselheiro de Plutão, ou vai tocar os foles de
Vulcano; tal lá te encontres com o nobilíssimo e riquissimo
ferros velhos-, e então herdarás as suas immensas riquezas de
cascalho, carvão e ferragem.

TIl me fazes dar credit9 á doutrina dos ]emonios incubos e
s\lccubos. Tu não és filho de Pedro Femandes Gama, tu és filho
de algum diabo incubo, mas não qualqner diabo, sim do diabo
mais feio, mais rabudo, mais abodejado, mais levado de todos os
diabos, do leviathan de Isaias.

Tu me ameaças com páo, ferro e chumbo, e te esqueces do
heroico denodo em 1817? Pois por este denodo eu não temo os
tens caipiras d'aqui; bem os conheço e já os trago de olho; e
muito meuos a ti, pois ainda me lembt·o do mal que sahiste da Ga
ticanea com o Cangulo na ponte do Recife; e da tragedia que re
presentaste ahi n'esse Rio com os caixeiros de Francisco Xavier
Pires, na qual, apezar de seres o protagonista, condecorado com o
habito de Xispo, o teu nobre chinó, não podendo resistir á tempes
tade dos mnrros, supapos e vaivens, quebrando as amarras, foi á
garra.

Acaba de uma vez, ave do Cocyto, deixa-llos em paz. Til

níio 6s homem, não: és infomal; és peior que o diabo; em-firn, tu
és José Ferna.ndes Gama, o pai do mal.

Exm. e Rvm. Senhor director geral.-Diz José Fernandes
Gama, professor I'egio da Boa-Vista, que eHe necessita do ir á côrte
a sen requerimento perante S. lVIagestade, e porquC! o não póde fa
zeI' sem licença de V. Exc. por um anilo e meio, attentas as mon
ções do comboio, o sem deixar nm substi~uto na. sna cadeira, pago
á custa do snpplicante, e por V. Exc. approvado.-~T'estestermos
P. a V. Exc. RvlU. se digne conceder ao supplieante a licença que
pede, com a faculdade elo deixar substituto para fazer as suas vezes.
--E, R. M,

36
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Como o 8upplicante pretenue ir para Lisboa, é uecessario que
leve tambem as provas do seu serviço.

Tem sido todo o empenho do supplicante e dos seus socios,
que com tndo não paseam de quatro ou cinco, viver onde (juizer,
como quizer, e como lhe parecer sem superior, nem fiscal, que vi
aie sobre as suas obrigações, c sobre a sua moral. Estando por
~nbstituto da cadeira de grammatica da vil1a das Alagoas, tendo
noticia de que o Exm. bispo nosso antecessor mandava tomar co
nhecimento da Rua irreligião e immoralidade, fugiu para Lisboa,
onde conseguiu enganar a mesa de consciencia, então directoria
dos estudos, para lhe dar a substituição de uma segunda cadeira de
grammatica para Olinda, não obstante não haver nella necessidade,
como é notorio. Isto mesmo nos confessou o supplicante, que com
todo o empenho nos requereu a passagem para a cadeira do lugar
da Boa-Vista, que então se achava vaga, temendo que a dita ca
deira de Olinda se· extinguisse, on por não ser necessaria. naquella
cidade, ou por não ter o supplicante prollisão regia confirmada por
8ua magestade j mas logo que de nós conseguiu nova provisão pam
o dito lugar da Boa-Vista (a qual somos obrigado a confessar, que
foi um tributo, que p!lgamos á llovatice, pois que ainda não tinha
mos todo o conhecimento do supplicante, mais do que aquclle que
constava dos affectados papeis que nos apre entou) passou a man
cumonar-se com alguns dos substitntos de Olinda e do Recife, para
fazerem, como fizeram, varios requerimentos contra nós, e sem
nome, uns pela junta da fazenda desta villa, outros directamente á
nós, para ver si nos aterravamos com o supposto nome de COl·pora
ção de todos os professores regios dcsta capitania, e por mais qne
lhes mandamos que assignassem as suas petições para sabermos a
quem, e como deveriamos deferir, não foi possivel; até que pelas
averiguações á que fizemos proceder, e que a seu tempo poremos na
presença de S. J\ilagestade, viemos a descobrir, pelo que pertence ao
supplicante, qne logo que viu, que pelo nosso edital de 26 de Fe
vereiro deste anilo ficava sugeito, assim como todos 0'5 mestres, a
ser tiscalisada a sua moral pelo sen 1"e pectivo parocho, na forma
<.las leis regias, sobre as escolas menores, e principalmente pela de
6 de N ovembro de 1772, não houve pedra qne o supplicante e seus
socios não movessem para mandarmos riscar do nosEO edital a dita
clansula; e vendo qne nada conseguiam, pa saram a fazer odiosa a.
nos a directoria, e como prejudicial e pesado ao bem publico o esta
lJelecimento do nosso fieminario, e a nova reforma dos estudos como
desnecessaria, ainda quando elles se acham na maior relaxação, como
é notorio, e o faremos ver a S. Magestade. Esta relaxação não tem
sido tanto pela innata propensão, que o homem tem para o descau
so, quanto pela fama que o supplicante e sens socios tinham feito
espalhar de que os professores neE!ta capitania são impunes, ou qne
ao menos não podem ser castigados, nem ainda mesmo pelos seus
delictos sem uma ordem expressa de . Iagestade j e o snpplicaote
pela sua má conducta temendo ver-se muitas ,-ezes !las uircllIDstan
ciail de réo, teve lo~o o cuidado de tirar em seu nome, f]utl.l1llo es-
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teve em Lisboa, uma eerLi<1üo da lUesa da comrnis~iio no anuo de
1792 de um facto acontecido no tempo, em que era director gemI o
EXDl. principal Almeida em 1764, pelo excesso de um ministro con·
tra um professor regia, cuja certidão o supplicante deu ao seu sacio,
que se diz professor de rhetor ica, para com ena nos impor em um re
querimeilLo, que nos fez. Finalmente, apezar de todas as cabalas
<lo sllpplieante. e de sellS sacias, pelas ditas averiguações á que lias
vimos obrigados a proceder para descobrirmos os mascarados ano·
llymos, quc por toda parte nos insultavam, fazendo-nos parecer in
justos, e em consequeneia desacreditar-nos no meio dos nossos dio
cesanos, viemos tambem a descobrir que o supplicante não contente
<le ter escandalisado esta terra com as perversidades dos Beus cos
tumes, praticados na dita villa das Alagoas, onde primeiramente ti
nha r.ido substituto, e na cidade de Olinda, d'onde sahill ultima
mente, p:Jssou a traduzir em portuguez para instrucção da moci
dade a infame obra, que ainda mesmo entre a gentilidade, que trio
butava cnltos á sensualidade, caUBOU tanto horror que apezar dos
grandes creditas de que na côrte dos Cesares gosava o poeta seu
autor, foi este degradado para os lugares mais remotos do imperio
romano. Esta descoberta nos encheu de indignação, maR quando
ao tempo em qne iamos a dar remedia ao contagio, o supplicante
nos pede licença para ir para Lisboa. Desde já o havemos por ex
cluido da substituição da cadeira de grammatica do bairro da Boa
Vista, de que se acha encarregado, e este mesmo nosso despaoho
lhe poderá servir de guia para requerer os passaportes competentes,
ficando advertido de que em quanto não for para fora desta capita
nia, ~e deverá comportar como bom cidadão j porque do contrario
ierá castigado com as penas que merecem os seus deliotoB. PaJacio
do Recife, 27 dQ Maio de 1799.-Bispa.
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ANALYS~ DOS CINCO PRIMElROS NUMER08 00 DlARIO 00 GOVERNG,
REOIGlOOS PELO PADRE QUlNTELLA --

Rara tempormn felicitas, ubi sentire fJuae
velis, I!t qure sentia3 dicere liceal.

TACIT. 1. HISTOR.

Meu oaro Damão.-A8 circumstan(;ias em que te v~jo, ignoran
do inteiramente quanta consa vai pelo labyrintho deste Recife, ain
da mais intrincado do que o de Creta, onde (\s minotauros,que cada
dia resurgem, pretendem devorar os mais acautelado e prudentes
Thesêos, me incitam 3. remetter-te a carta junta de um certo sucu
rujuba a um dos redactores de periodicos desta praça, na qual ana
lYRando os cinco primeiros numeros do Diario elo Governo, redigi
dos pelo Padre Quintella, quc bem conheces, lhe põe o bueho ao
01. Não fico pela justiça da analyse em toda sua extensão, bem

que em uma grande ou na maior parte delIa elle está de accordo
comigo; e como tu n110 abraças o gato p01' leb1'e, para julgares da
razão Oll sem razão da censura, acompanham a esta os ditos cinco
llumeros analysados. Estimarei em muito que me re pondas com
rrauqueíla, pois assas me praz ouvir teus discursos.

Eis aqui pois 3. carta.
. "Senhor Redactor.-Constando-me, que nesse Recife havia sa

hldo um periodico Dia1'io do Gove1'1l.o, pedi ao meu procurador me
ren;ettesse os numeros já publicados; e quando esperava um papel
sen?, que com circumspecção me referisse as operações e trabalhos
da Junta provisoria a beneficio e melhor arranjo dos povos entre
gues á . na custodia e regimen, passei pela semsaboria de perder o
tempo com a sua leitura; adquiri UDl enojo, que me tem tirado a
appe~encia á comida; e até conceituei desvantajosamente dessa junta
pr.ovl QI·ia. E para desonerar-me deste fardo, que tanto me oppri
mIa, tomei o arbitrio de lhe escrevei'; pois não havendo neste de
.erto Com quem desabafar, só por este meio mudaria do Dlell estado
Incommoclo.

Com cfI?ito, tlão se póclc cOlweber eOl1]o a junta provisoria se
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lembrasse do Padre Quinte!la para enLregar-lIw lima Larefa, que a
podia comprometter, e desacreditar a provincia.

Sempre se entendeu o reelactor ele um govel'llo pelo orgão dos
sens sentimentos, e expositor das sllas opiniões; logo que couceito
farão as outras provincias do Rrazil, a côrte elo Rio dc Jancil'O
Portugal, todo o mnndo, da junta provisoria ele Pernambuco, qnau~
elo virem correr debaixo do seu consentimento os taes lJiCt7'jOS, qne
por ventura continuarão?

Bem empregado lhes seja pn.ra saberem conhecer a pessoas e
se aproveitarem da experiencia alheia. Não deviam ignorar o
que se disse do Relator Ve7'(lacleij'o, que redigiu os trabalhos dos
provisorios passados; e que este mesmo Qllintella já den a costa
com o seu Maj'ibonclo; e lá diz o proloquio portnguez-Cesteiro
que faz um cesto, faz um cento.-Vamos porém ao que importa.

Lendo-se 01.' numero do lJicwio, o que se antolha é um escriptor
com uma corcunda maior_ do que a de Atlas, que obre as espa
dnas sustenta a machina do mundo. Ene desapprova a supposta
nullidade, a que ficou reduZIdo El-rei D. João VI de Portngal i
uesapprova a conta exacta, que de sua conducta devem dar aos po·
vos os governos provinciaes, e o querer cada cidadão ser nm pe
queno rei; e ainda que em alguma destas cousas elle tenha a sua
tal qnalrazão,com tudo tem logo a desgraça de sustentar uma tbese
boa por argumentos mentirosos; porque o caso do soldado perdoa·
do pelo rei é falso, e tal cousa não se passou como elle quer imbu

. tiro O general Sepulveda sabendo que os corcundas queriam lançar
mão daquelle facto, para armar a intriga entre o rei, o congresso e fi

tropa, foi de p1'Oposito falIar a El-rei; e procurando occasião, lhe
contou o succedido com o soldado para prevenil-o, e El-rei uada
disse a este respeito, e o soldado som'eu a pena justa dg sen attell'
tado.

Ao depois diz: " Nunca em tempo algum Portugal vio °d~s'
potismo em seu pincaro,como no tempo da sua republica constituclO'
nal; porque a constituição CaUSOU muitos descontentes, entre os
quaes ha muitos daquelles que com o seu cabedal sustentaram o
exercito libertador da patria, captiva de Napoleão. "

Então. queria uma mudança na nação, digamos assim, de c1e~'
tI'O para fora, como fazem ás sibas ou polvos os pescadores, e nao
queria descontentes? .

A isto já respondeu suffieientemente o abbade de :Medrões DO

seu Oíclaclão L'usitano Oonstitucional; POl' isso vamos a outra cousa,
que é quando se doe tau to, e se horrorisa do despotismo da repU
blica constitucional de Portugal, nos apresenta no seu 2.' numero
o projecto de constituição politica para o Brazil, extrahido ?o COI'

j'eio B7'asíliense de Setembro do aano passado, no qual projecto se
- vê o fundamento, e a base do maior despotismo, jamais peu .ado.;

porque o simples arbitrio do rei, quer racional, quer não, faz l\1utt·
lisar 0& trabalhos e os suores do,; representantes das naçõe , na ]11'0

posiçãó, discussão e approvação elas leis, e estes mcsmos trabalh?
c suores de todo o conselho ele estado. E cste IS o mesmo scntt-
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ménto, fi opInião do redactor do Diario, porque não fazendo sobre
este projecto a menor reflexão, o approva com o seu silencio, mór
mente quando vemos que elle ainda não ajuntou á sua folha cousa
alguma de outra, que não seja para fortalecer ou autorisar a sua
opinião; e tanto é isto assim, que no seu 3.' numero 3 razão
que dá de não conceder ao imperador o veto absoluto, si estivesse
em seu poder, não era por teme?' que ísto CO?WO?'resse para a escra
vidão do Brazil/ do que trataremos adiante. N'outra qualquer
logica, que não seja a particular do bom redactor, isto é uma con
tradicção palmar e escandalosissima; porém o Padre Quintel1a é
moralista; e, posto que em um calcanhar, casa estas cousas admira-
velmente. .

Diz n'este mesmo numero, que em Pernambuco se fo?javam
'lúticias do Rio de Janeiro ainda peiores do que as de Port1tgal,
pelo affinco com que os inimigos da causa pretendem bandear os
povos, e que andam ca1·tas anonymas, em que o fel ela calumnia
enne,qrece as intenções do nosso defensor, e indispõe os animas
rnaispacatos. E' verdade que d'aquella côrte vieram cartas para
esta praça, que pintaram os negocios politicas com tintas de morte
côr j e essas são as noticias do Rio, que corriam por aqui; mas por
isso mesmo não eram fOljadas aqui taes noticias, e dizer-se o con':'"
traria é a calumnia mais negra que se póde conceber; e demais, é
fazer a praça e provincia odiosa ao imperador, como elle redactor
continua no seu numero 5, narrando estupidamente o aleive, que,
diz eUe, levantaram ao imperador de haver dado uma bofetada no
Padre Francisco Ferreira Barreto.

Sem duvida, o redactor tem o fito em algum cruzeiro pelo zelo
com «ue defende o augusto nome de S. M. l. e C. ; porque não se
póde dizer jámais que seja o amor da verdade, que ° faz fallar
contra os seus concidadãos, em materia tão grave por ser dirigida
a pessoa tão sagrada; porque tal verdade nunca existiu, a saber,
que as notic.ias más do Rio de Janeiro fossem forjadas aqui ~ e nem
cssa indiscreta graçola da bofetada se ouviu, senão da bocca de
algum rapaz chocarreiro para mortificar os estupidos admiradores e
destemperados panegyristas do tal joia Francisco Ferreira Bartetd,
que esperava, em chegando á côrte, ter gasalhado no paço Im'p'erial,
por um soneto que fizera á magestade do imperador, p'or signaC
que como seus narizes.

Em segundo lugar, inimigos da causa do Brazil elil Pern'am
b~co? A' excepção de alguns Lusitanos, que por um mal enten
dldo paizanil'lmo quereriam que o Brazil nunca se deslinlsse de Por
tugal, só afim de que este não desapP'a:rece'sse da linha das nações
curopéas, não ha em Pernambuco inimigo' da cau'sa do Brazil, ou
por outro modo, não são inimigos da causa. do Braz-il essas pessoas
q1te o bom do redact01' quer inculcar j ha sim' em Pernambuco gente
acautelada, dos qU'aes,. uns por terem .fá Tevado na cabeça, outros
pela experienCla albei'a, não' dão petas primeiras couBas, mormente
quando e11as se apresénta:m sem toda a claridade.

08 Pern'a:mbucãnbe, sem ocsperar, viram S. A. R. flUIU no' Era
37
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;..\1, contra o llecreto das côrLes lusitanas, e apparecer o de . A, R.
de 16 de Fevereiro de 1822, convocapdo U cODselho de procurado·
res ger~e\'l d~s pl'Ovincills; e quando ainda se não havia organis~do

c~tc conseltlO, apparece, remettido ~a camaras, e não ao governo
da provincia, o outro decreto de 3 de Junho do mesmo anno, con·
voçando as côrtes constituintes legislativas do Brazil j ainda se não
principiava a dar execução a este novo decreto, eis se não quando
o senado do Rio de Janeiro, por uma virtude hoje desconheoida,
previa a vontade de todo o Brazil de acclamarem a S. A. R. em
lmperadpr tlonstitucional; immediatamente é S. A. R. acclamado
em 12 de outubro, e coroado em o 1-' qe Dezembro. N QS interstí·
cios d'estes diversos successos, nenhumas embarcações appareciam,
que noticiassem os factos .intermedios, que qeverianl unir natural·
mente ~s anneis d'esta cadêa, e quaqdo 'se recelJem participações
particulares, por via de regra fora1ll taes, que se não podia fazer
idéa alguma clara dal:\ pretenções e da marcha rapida, que levava
aqne11a corte e.m tão novas mudanças. Então, o que queria o re
dactor e o seu conluio? Quereria qJlc estivessemos a devor:}r tllqo
qu~ apparecesse, sem exame, sem idéas claras, e com o "isCQ de
yermos nossas costas infest~das das esquadras de Portt~gal, e todo~

perdi~o.s? Só si fossemos como clle, UJ:\S nov~s S~turnos.

Eis aqui os iuimigo~ da cau~a fio Brazq, que ha em Pernam
puco, a quem este copiador de portarias qu~r ferir.

No 2.' nqmero não diz uma só palavra de su~ casa, e enchendo
a folha de cousas alheias, impinge uma peça á junta provisoria, e
zomba-zombando vai desii:uctando o Ordellljop-0 qe 2.' official da se·
cretaria sem ter o menor trabalho.

No 3.' lIumero lI-presenta um!!- nassagem do Reve1'om'o Oonstitu
cional Fl~tminense, e escrevendo ciJtco p,~r~graphos, ne11es são mais
as bestialidades do que as pala"(ras. " Negaria, o veto absoluto ao
imperador, n~o porq~e teme~se que uI11 tal ·veto ~rrastasse comsigo
a escravidão do Brazll"; pOIS como copcebe este Sully o veto abs~
luto? Porque razão o veto absoluto n~o póde produzir a escraVl
<Úio no Brazll? Será porque elie julg\le o imperad,or incapaz do
vetq?

Si p~lo racio"cinio deste copista d~ portaria& os deputado~ em
cqrtes podem fazer leis injustas, porque, s.egundo o cpnheciro.en,to
que alle tem do coração humano, que Metastasio! o homem
póde obrar lUal contra si mesmo, quando fas.cillado pelaJl paixões,
não attende aos dictames da razão; quanto mail) p imp.erador?
. Porque bruxaria em um congres o de Coem homens de diverso,8
caracteres, opiniões e interesses,poderiam elles ser fascinados de paI
JJ:ÕI-.:i:\, e obrar contra si mesmos, e um só h.omem não póde ser fas,
cinado para obrar contra os outros?
I' Dem:\is, o que é que nos apr'?~enta a histoJ:Ía antiga e moder

na, e a experiencia quotidiana? Aquillo que sem duvida o jIlisera·
Yel entendimento do redactor não póde conceber.

Não é concel;lÍvel ao redactOT como um imperante deD~glle

asna sancção a uma lei, que felicita o seu ppvo, pois a felicidade
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de um rei Ilnsce ua felicidade uoa seus 8ullllit.os; porém uesde as
mais remotas idades vemos isto praticado em todo liundo, Nero
e Oalígula cm Roma, Dionysio 'em Oorintho, Phalaris em Agrigen
to, Sardanapalo em Babylonia, não viram que a felicidade dos seus
vassallos era a sua feliciq.ade ? Oomo, nada obstante este conheci
mento, foram inimigos dos seus povo:'!, <leus algozes, seUl; tyrannos ?
Felíppe IV e Fernando VII em Heflpanha, Luiz XVI na Fmnça,
Carlos I na Inglaterra, D, João VI em Portugal ignoravam, talvez,
que a félicidacte de seus sl1bdit.08 era a sua felici(iade? Oomo en
tão levados de suas paixões, não attenden.m aos dictames da razão,
ederam a sous subditos moti vos para revoluções com perda dos
sens estados?

Estou vendo, que esta verdade-a felicidade ue um monar
cha é a felicidade de seus povos-é nma dcscoberta moderna,
que o genio divino do redactor achou entre os canhellhos da sem'e
taria do governo de Pernambuco,

Já daqui se deix:a ver, que o veto absoluto é o germeu da ar
hitrariedade, o foco do despotismo, c a fonte da escl'avidão do
Brazil.

Depois, si o actual imperador pelo seu caracter nat.nral, pelas
luzes do seculo, pela lição da historia, e finalmente pela ex
periencia quotidiana, é incapaz de abusai' de um tal poder, a cons
tituição, que lança os fundamentos da monarchia, deve acautelar os
males futuros, e não determinar somente para o tempo de agora;
mormente quando não se p6de contar com uma felicidade igual a
presente de termos imperantes como este; mnito principalmente
quando, por desgra.ça da humanidade, vemos t.odos 01' dias realisa
do °que ha muito cantava o I.JYl'ico latino, livro 3, Ode 6:

./Etas parentu11l pejor avis tulil.
Nos neqtâ01'es, mO:1: datw'as
Progeniem l'itiosiorem,

No 4,' numero, nas quatro palavras que ali poz de sua cusa o
~anre Quintella, o mais notavel que se encontra é a boa gramma
tlCa parda do seguudo paragrapho- Quando a patria dos Ma? Mil:;,
dos Ribei?'os, dos Mendonças e outros, <ntjo sangue espalhado, bem
como o de Gorrws lJ1reí1'e em Portugal, não fez rrlais do que sazo
/lar a sua independencia, ella .iamais t01-na1'á a ser o pat1'imonio
etc, Aqui ha uma oração intermedia" que principia em cujo san
gue, e acaba em independencia, Tirada esta intermedia, reduz-se
a principal a esta-Quando a patria dOI! Martins, dos Ribeiros, dos
Mendonças, e outros, ella jámais tornará a ser etc.-Ou tire fora o
Padre QuinteUa o quando, ou si lhe deu no goto esta particula,
então bote abaixo os seus Sanches, e os seus Perisouios, e ,'eja lá
corno ha de arranjar esta cODstrucção em linguá de branco.
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Eis-nos, senlJor reclactor, a braços p.om o numero 5.' do JJiario.
Que peça! Que pedaço de pelotica! Quero ver um varão tão apa.
thico,que, vendo este infame papel, senão encha da maior indigna9âo.
De proposito aquellas miseraveis linhas foram lançadas para sua·
visar as indignidades, que os dous apaniguados do redactor, Bar
reto e Gama, acabaram de praticar no Rio do Janeiro contra sens
concidadãos e provincia.

Desembrulhemos esta moxinifada.
Senhor redactor, o Dia1'io do Gov6·rno não 6 destinado a fazer

apologias de particulares, muito menos de sediciosos: isto é com
prometter o governo, e fazeI-o odioso. Em segundo lugar, qnaes
são os ailarcbistas., os earbonarios, os inimigos da causa do Brazil,
que eram inimigos do Barreto, por elle proclamar pela união da
!l0ssa provincia com as do sul?

E quaes foram as proclamações do Barreto? Appareção.
,Qual é o papel do Barreto, quer manuscripto, quer impresso, em
que ,elle trate desta materia ? O .Relato?' Verdadeiro? E' menos
verdade, ql)e la venha alguma cousa sobre este objecto.

Que credito de sciencia e patriotismo gosaya elle aqui, para
que pod,esse conseguir alguma consa, Antes bastaria elle se eD
c,al'1'egar de ad vogal' esta causa, para ella se perder, 'e ser repnt3
da má.

Sciencia! Onde foi elle adquiril-a? Herdaria do pai a veia
cab,alina? Adquiriria na Arcadia nocturna do Pateo de S. Pedro,
onde embrulhado na tarrafa do capot.e, como o reverendo CaninaDa,
Cafelefele, Tibir6, e Coraia, desenrolando as linguas viperinas, t.udo
(lilaceravam, ou profano ou sagrado?

Dar-lhe-ia alguns couhecimentos a guerra sonetaria com
Deodato, Abreu, Baptista, e J osil1o?

Quem tem sciehcia diz: " O despotismo é um dos monstros
physicos, com que a natureza persegue a humanidade ", como se lê
em um sermão no Corpo Santo o linno passado?

Quem tem sciencia J.lõe Constantinopln. na Russia, e querendo
provar com a autoridade de um geographo moderno,que os caracte·
res momes dos povos são deduzidos da atmosphera, que respiram,
correndo os diversos povos da terra, depois de dizer que o Fran
cez é alegre, porque respira uma atmosphera pura, clara j o. Iuglez
melancolico, por uma razão inversa, o Allemão, Polonez etc. etc. etc"
desabll. em dizer que o Mahomet.ano é isto, nquillo e aquillo outro?
Qual é a atmosphera mahometana que dá aos que ll. respiram o C3

racter, que elle deu aos Mahometanos?
Isto é de quem telU sciencia?
Quem tem sciencia escreve aqqeUe indigno .RelatO?· Verda·

deiro? Leia-se a este respeito a carta do Caneca de 17 de De.zem
bl'o de 1821 mandada ao mesmo j o Semanario Givico da Bahm j o
Astro da L1Lsitaniaj e um elos periodicos do Rio de Janeiro.

O soneto feito a Luiz do Rego, reimpresso agora, está em tudo
conforme com os exemplares impressos no tempo do me6mo Rego:
como então inimigos gratuitos alteraram seus versos i Este lhe foI
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)lcdillo para pro\':l da illlprcnsn. do ltego; e por quem lhe foi pe
dido aquelle outro 11.0 mesmo Rego, que o mesmo Barreto andoll
repartindo no dia da Conceição ,na igreja dos milit:lres ~ Este fOe
gundo é mellOS escandaloso, do que o primeiro?

Que pcnsa o Padre Quintella? Que por isso que este segundo
não sahiu reimpresso, não existe este documento da adulação, e Ye
nal bestimati Vll. poetica do seu Achiles ?

O para que o Palire Barreto quiz ir ao Rio ue Janeiro de
deputado supplente, ainda que já agom podiamos dizer, com tudo
Ileixamos ao tempo a revelação neste segredo da abelha; por ora
só dizemos, que não ha pessoa alguma desta praça que ignore o que
elle por si e seus apaniguados fez para ser deputado em as cortes
de Portugal, e contou tanto com a efficacia de suas intrigas, que
chegou a aprompt,ar o farnel para a viagem; bem como ninguem
deixa de saber o que elle outra vez fez P'lI' si, e por seus J osés Can
didos, Quaresmas e outros desta relé para ser expulso da deputa
ção o Padre Venancio, e irem subindo os outros até lhe chegar a
posta do rabo, ainda que é ruim de esfolar. Estou persuadido que
o redactor escreveu isto, não para se ler em Pernambuco, sim fóra
deHe, anele não são conhecidas as façanhas do Padre Xico. Com
effeito-Padre Xico é moleque rabudo!

Benemerito o desembargador Bernardo José da Gama, a quem
a causa do Brasil liO norte deve tanto quanto ao Exm. SI'. José Bo-
nifacio no sul! .

Que blasphemia !
Que indignidade!
E' até onde póde chegar a ignorancia, o descaramento e o des

aforo do Padre Quintella !
Que fez aqui o Gama pela cn.usa do Brasil? Fez tudo

9uanto podia lembrn.r a um ambicio~o descarado de indignidades,
Intrigas, motins e seducções para deitar a baixo a junta provisoria,
e eHe por-se na cadeira de presidente, acommodar seus parentes e
adherentes, e empolgm'em todos na fazenda nacional. '

. Que lindo não foi o prospecto dos novos funccionn.rios, que
denam dar as cartas n'estn. malfadada provincia! O Exm. Ber
nal:do José da Gama, presidente; Antonio Elias de Momes, se.cre
tal'lo; Rei dos Ratos, Ludgero, Paula Gomes, João FranCISco
Bastos, membros da junta; Pedro Americo, LheRourciro do erario ;
alfandega, intendellcia, trem e mais estações teriam iguaes re-
formas. '

Desde o Rio de Janeiro este desembargador não dispunha, e
apontava eRtas jarrochas com seus papeis, e instrucções mandadas
8_seu~ parentes, e aos amigos d'estes? E depois qu~ cJ!egou aqui,
~Iao fOI que ardeu toda esta praça em intrigas, em queixas contra a
Junta provisoria? Qual foi o Gama que faltou no dia 17 de se
tembro passado no senadq para eleição do governo temporario ?

~lles mesmos espalhados por entre o povo pedindo nomtlassem
, <hto (lesembargador para presidente, não passaram pelo des-
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gosto a vel'gonha LIa ouvirem gritar-Fór:l Gamas, fórn Gama~,

nada de Gamas, por que são .... !
Quem p6de negar este facto publico na casa da camara ? Leia

se o manifesto do 1.0 de J unho ele 1822 de Manoel de Freitas Pa
checo; appello para o que eHe acabou de praticar no conselho de
estado no Rio de Janeiro, como consta do Pernambucano n. 9.

A benevolencia do Gama é da mesma laia da do redactor, cuja
pbilaucia miseravel chega a tanto que já se julgou com meritos para
deputado, e parece que chegou a tomar algum semicupio.

Igualar Gama ao Esm. José Bonifacio é emparelhar Catilina
com Catão.

Não se exige dos mascates mais que neutralidade! Que poli
tica de redactor! Neutralidade entre homens da mesma nação,
que vivem no mesmo paiz, entre dous partidos diametralmente op
postos, e quando não se pode deixar de tomar algum! Quem lhe
disse, ao redactor, que Pernambuco, o Brazil c o imperador só exi·
giam dos I,usitanos neutralidade?

O imperador?
Não. Leia-se a sua proclamação aos Brazileiros, que principia:

A nossa patria está atraiçoada; elle ahi nos diz: Aconselhae aos
que e'ste systema não seguem, que se retirem; e na portaria de
21 de Junho de 1822 manda ao governo provisorio, e a todas RS

autoridades, que quando informarem sobre a justiça de qualquer
pretenção, informem tambem sobre a adhesão dos pretendentes á
causa da união e independencia do Brazil, por ser Ilas actuaes cir
cumstancias indispensavel couhecer-se escrupulosamente as pessoas
q~e se votam com sinceros sentimp.ntos a favor da causa sagrada
da reunião e independencia do reino elo Brazil.

O mesmo disse n'outra portaria do lDesmo dia, lDez e anno, 60

bre os pretendentes militares; o mesmo vemos no decreto de 18 de
Setembro d<.> 1822, e nas Instrucções para. as eleições dos deputados
cap, 2 § 6. cap. 4. § 2.

Tambem Pernambuco, não. Porque não s6 o cabido tem mau
dado por muitas vezes os parochos, que preguem a suas ovelhas
o respeito e afeno ao grande systema constitucional (pastoral de 4
de :Março de 1823) como se tem clamado por vezl:'S, que se mandem
retirar da provincia os corcundas, e o mesmo governo já mand~lI

portarias p9.l'a evacuarem o paiz João Antonio de Castro, AntOniO
José da Silva, José Antonio Ferreira, José de Medeiros, por Rel'~m

inimigos da causa do Braztl. Mas, diz sem duvida o Padre QUlU
tella, o ser ne~ttral não é ser inimigo. Que diz, meu loiro? Dê Cl\

o pé. Não só é ser inimigo, como é peior do que inimigo: en
tende?

Quando dous partidos se oppõem diametralmente, com'o agora,
.A ~·ugeiçãodo Bmzil a po?'tugal, Olt A independencict do Brazil, 3

justiça. está somente de Ullla' parte. E aquelle homem que abraçar
o partido injusto, sempre o fará debaixo da face de bom e de justo,
e nisto mostra que é accessivel aos, encantos e attr:lctivos da jus-



- 299-

tiça, e que abl'açaria o realmente justo, si a ~ua justiça lhe fosse
apresentada de um modo mais claro e forte.

O neut?'al nem ahraça a virtude e a justiça apparente, nem
real; o que o torna peior do que o injusto.

O que se decide por um partido injusto, para o sustentar arriB
Cll sua pessoa, os seus, sua fazenda e tudo que lhe pertence; si é
feliz, compra a sua felicidade á expensas dos mais custosos sacrifi
cios, e si perdeu a demanda, fica bem castigado com as perdas, que
fez; o neut1'al, por isso que sempre segue o partido vencedor, ga
nha tudo sem arriscar nada; e porque nem sem pre o 'partido vence
dor é o justo, o neutral é um malvado, que está disposto a abraçar,
e de facto abraça, a injustiça e o edme, attendendo unicamente ao
seu commodo, sem nada se importar com o bem, nem com o mal
da sociedade. Por isso com toda razii.o se louva a disposição tes
tamentaria daquelle rei de França, que supprimindo uma rebellião
de seus vassallos, determinou ao Delphím, que premiasse todos 08

vassallos que lhe foram fieis,perdoasse aos rebeldes; porém que man-
dasse matar ou destruísse a todos os neut?'aes. .

Pois como estão galantes aquellas falias de S. M. 1. com o
Gama e Manoel Ignacio !

Ha cousa que mais desafie o enojo do homem grave e sisudo?
Pois, Sr. Padre Marinho, no caBO de ser aquillo verdade, Vmc.

não a.chou outra maneira mais digna da magestade de um impera
dor para annunciar aquellas honrarias, que eUe se dignou fazer aos
deputados? Não se lembra que vai muita differença do fallar de
um heroe, e divindade ao de UI11 pae seuhor, e capadocio?

Pois V mc. tem razão para saber escrever, porque para
isto chucha 260$000 àe substituto de rhetorica, sem lhe cus
tar lima só palavra na cadeira. E já que vai comendo esse hono
Tario de bt-bis a Nicolau, ao menos quando escrever, mostre a sua
hestimativa rhetorica. V mc. não fez dramas? E para affrontar e
rletlhonrar seus patricios não fez aquelle lJatriotismo amarrado, que
lhe rendeu lt substituição da cadeira em questão? Como ignora
aquella regra tão sabida de Horacio, Poeto v. 185 e scguintes :

Cowtuc1o, IlUllCa á scena cousas venham,
Que só la c1etraz della lugar tenham;
Antes da vista muitas cousas tira,
Que feitas fora, o autor depois refira '?

Pois aquillo que Se diz plll'a o tbeatro applique para estes casos
8e~vatís sel'vandis ; alias largue a peuna, llão iufame mais sua pa
tl'la, não comprometta o governo. Pese o caso, e veja que lhe é
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melhor nunca lôahil' da classe dos lambe-torcidas, do que andar feito
um Apuleo ás avessas. (1)

Ui! ~el1hor redactor, que me enganei. Agora advirto que fal
lei no Padre Marinho, devendo fallar do Quilltella; emende esse
lapso inadvertido da penna .... Porém não, deixe ir 38flim mesmo,
(lue tanto vaI uma cousa qnanto outra. Sim, um escreve, mas o
outro assigna.

Já estou melhor, senhor redactor, rarefez-se o enjoo; já tenho
fome.

Adeus, que vou vimr á sua saude, si publicar esta analysc,
uma botelha do l\1:adeira, que

Alimenta, aviventa,

Contenta, e sustenta.

Cabanga, á Oleia noite do dia 12 do terceiro .mez do segundo
anuo da indepeudencia do Brazil.-Sucu1'ltjuba "

Recebe os mens votos sinceros de amizade e respeito.
Recife de Pel'Dambnco, 17 de Março ele 1823.

Pitia.

(1) Apuleo representava um homem debaixo da figura de um burro;
o redactor do Dia,'io é um burro debaixo da figura de homem.



II

SOBRE APASTORAL DO C~BlDO DE OLINDA DE 4 DE MARCO DE 1823

Rm'a temporlllm felicitas, ubi sentire quae
velis, et qure sentias dicere liceat.

TACIT. 1. HISTOR.

Meu eharo Damão.-Eis aqui com a cara á banda aque~le

nosso amigo, que tinha dito tanto mal do santo cabido de Olinda,
tratando-o de corporação inutil por nada fazel'em, e prejudicial,
porque consomem da fazenda nacíonal urna avultada quantia, que
pocUa ser applicada a fins mais ltteis á igreja e ao estado: quero
ver agora o que diz aqueBe zangado Erasmo.
, Já sahiu o santo cabido com a sua pastoral de 4 de Março de
1823, reprehendendo os parochos por pe?'manece1'em t1'anquillos no
meio dos tm'riveisfu1'acões politicos com a mesmafi1'1neza, mudez e
inclijfe?'ença do ?'úchedo, que no meío do Atlantico épor todos os
l~dos batido das inso.ffridas onda,s. Os parochos das tres fregue
ZI8S da pmça estão vendendo aZeIte as canadas, porque a pastoral
é só com eBes. O santo cabido, que tambem nosfuracõespolitícos

• conservou sua bocca caladinha, carrega com toda falta sobre
ellea i e fazendo quarta parte, não só quer deitar o lado fora do va
rejo da censura, como, impiedade! inculca-se de mais a mais por
muito zeloso do bem das ovelhas, e amigos dellas em Jesus Ohristo.

Que espertalh.é?es !
Para isso não são elles ineptos e achacados, como lhes chama

o Dr. José Rebello Torres. Bem la diz o proloquio, que mais sabe
o tolo no seu, do que o avisado no alheio, .

E' bem verdade, qne os parochos tem em primeiro dever
pregarem ás suas ovelhas a verdade, illuminal-as nas trevas da
~gnorancia, persuadirem-nas no amor IDlltno, paz e concordia, e
Jst~ muito principalmente em tempo de perturbações e commoções
pohticas ou religio&as, em qne se devem sacrificar no todo pelo seu
rebanho i porém é igúalmente uma verdade incontestavel, que nas
actuaea circumstancias o santo cabido, não só não tem menos obri
gação do que os parochos de curar as ovelhas, como qne tem a pri-

38
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meira, ou l}ue ::ião os pl'irueiros que deviam fa.lIar aos povo~ por 8uas
pllstoraes e por seUR sermões, e rnost1'Ctr-thes, qlte el'(t o ?ftaximo da
calumn'ia o boato assoalhado por gentos c1'tteis, e la para seus fins
de que as al/tol'idades politicas pretendiam estabelece1' urna nova 01'~
dem e rnudança ele govemo, Por quanto ainda que, fóra da va
cancia da sede, o cabido não seja mais que um cortejo decoroso dos
bispos, e esteja tanto abaixo dos parochos, que s6 pelo titulo de
conegos nelll entram na jerarchia ecclesiastica ; com tudo, 110 actual
ensejo, por isso que exercita uma parte da jurisdicção episco
pal, estão acima dos curas, e fazem de primeiro pastor; por isso
ante~ que os da segnnda ordem, devem zelar o bem, a paz e a
salvação do rebanho, e por elle slwrificarem-se todos, e serem os
primeiros no exemplo, para então vir a proposito a chamada pas
toral.

Ora, visto que por se não quererem ver em apertos 'Com Pe
llrORO e seu rancho, ou por falta de um zelo sincero e efrectivo do
rebanho, ou por outro qualquer principio, que não está ao nosso al
cance, emmudeeeram, sem se lhes dar dos ais do Propheta,lJ01'que se
havia calado; o que lhes restava fazer era metterem a viola no
sacco, para que lh'a não fizessem em e'acos, e não virem fanfar
rões, inculc9.ndo um zelo muito alambicado, vendo um argueiro
nos olhos dos outros, sem enxergarem a -tranca do seu, suppondo,
finalmente, que este bispado, que o Brazil, e que todo mundo, á
que chegar a sua chamada past01'al, se compõe de ineptos e acha
cados.

Quando o immol'tal bispo de Beja D. Frei Manoel do Cena
cnlo viu começarem ue grassar pOl' Portugal impressos, que espa·
lhavam proposições perigosas, fontes caudaes de er·ros na fé, cor
ruptora:! dos bons costumes, e germens da libel,tinagem, não ficou
mudo espectador do lUal e do perigo, como o santo cabido de Olin
da; aparou a sabia penna, e por ella fallou ao seu povo na sua pre
ci08a obra Piedade ch1-istã, sem azedar-se contra os parochos por
não terem pregado aos seus freguezes; e o mesmo fez em nossoS
dias o bispo do Pará D. Manoel de Almeida de Carvalho na sua
pastoral, logo que lhe chegaram as primeiras noticias da nossa re
volução de 1817,

Assim tem obrado outro'! muitos pastores de tempos mais re
motos, e de outras nações,

Assim é que devia de obrar o santo cabido de.olinda; Illas que
fez o cabido?

Nada.
Com effeito, muito antes de Setembro passado viu o santo ca

bido os inimigos da ordem, e os interessados na mudança do go
verno civil, la pa?'a seusJins, calumniarem por toda parte os meUJ
bros daquella junta, com dizerem que ella 11em seguia ,Portugal,
Hem se decidia pelo Rio de Janeiro, por quererem fundar uma re
publica; o cabido sabia tanto das verdadeiras intenções daquella
jUllta, quanto sabe agora das desta; e que fez o c:J.bido?

Ficou caladinho!
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Foi a junta abaixo por esta improba faeç1io, ~e\'antou-se un
gOl'erno intruso; membros do lt>gitimo, e ciJadü.os de todas aR clas
ec§ presos, injuriados ás portas mesmo do cabido; a guerra civil
rota; e o cabido?

Caladinho,
Os demagogos dos sediciosos, que ainda não tinham consuma·

dos seus planos, urdem novas perturbações, esgrimem as mesmas
armas da calumnia contra 11 provisoria actual, proclira-se com toda
cnergia o seu baque; c o cabido?

Caladinho, '
Viu o cabido a guerra. civil abril' a lice; derramar-se o sangue

precioso de irmão pela mão do mesmo irmão; e o cabido?
Caladinho,
Viu os POVQS divididos entl'e o erro e a verdade, vacillanteg

sem saberem que estrada seguir; a intriga e a calumnia correndo
com a rapide7. do raio, levando os estandartes da revolta até o mais
interior do bispado; os cidadãos probos calumniadoR, consterna
dos, trementes, e esperando a cada lDom~nto pelo seu degoladouro
sobre os altares do interesse e da ambição; e o cabido? ,

Caladinho! ! !
Oh! Sempre infeliz rebanho! Desgraçadas ovelhas, a qnem

estes guardas extranhos lUugem duas vezeR por hom, e s6 sabem ell:
trahir a substancia ao gado, e o leite aos cordeiros!

Foi o nosso estado realmente n.qllelle descripto pelo Propheta
nos sens threnos, em que a língua dos que mamavam, pela sede ,fi
cou pegada ao eu palada?'~' os peqlLeninos pediam pão, e não ha
via quem lh'o ?'epal't'i,se, E agom, agora que 1108 topes apparece.u o
8~ntelmo, é que trov~ja e relampeja. o Sinai, e apparece o santo ca
bIdo cheio ele coIm'a e :l.zedume contra os paroch08, que não fizeram
o ~ell dever, dene cabido!

Oh! impostnl':-l.!
Oh! hypocrisia! '
E por este procedimento, men Damão, onde classificaremos o

santo cabido de Olinda? Entre o, bons pastm'es, que dão a vida,
p~as suas ovelAas; aqueIles que sacrificam a "ida temporal de pro
pna vontade e sem constrangimento para apa!'centarem o seu re
banho, para o vivificar, para livraI-o dos lobos; on entre os 111m'ce
1,larios, que não são pastO?'es, e cujas ovelhas não são proprias ~' pOl'
1880 quando veem. appa1'ccer o lobo, fogem e desamparam-nas, e o
lob~ achando-as indeJe as, as rOllba e as diBpei'sa? Deixando ao
cabido a escolha do seu respectivo lugar, contentamo-nos somente
com lembrar-lhe, que com a sua chamada paslO1'al deram cincas, e
P.cm advertirem lavraram a sua propria sentens'a, como jásuccedeu
a David com o adulterio com Betsabeth,

Porém, meu Damiio, que mais querem 'as ovelhas?
Os conegos não se constel'l1aram sobejamente com os successos

de 22 de Fevereiro até 2 de Março? Por muitas ve7.es lagrimaR de
dor e de afllieção não Jayraram SU3..'l enrugn.daR faces?

Parece-mH estar v nrlo rep tida a trepidação de Jerusalem,
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quando Heliodoro foi tirar os theso\ll'os do templo, em que os sa·
cel'dotes vestidos de suas estolas se prostraram diante do altar' o
8ummo pontifice Onias, pallido, desfigurado, mostrando na fac~ a
constemação do coração, se achava rodeado de homens, de mulhe
res e de virgens, Oh! que dor! Que de lagrimas não verteu o
santo cabido: coitado!

Sem duvida são como o r~dactor do Ma7'ibondo,que disse ao Pa
dre Venancio, que os presos ele 1817 foram passar bem na Bahia, e
não padeceram como elie, que cu ficou liberto, e no meio das bai
xezas a Luiz do Rego; tinha o seu coração feito em pedaços, pelo
mal que passavam aqui as familias' dos presos, Coitado do bomzi
nbo do Mw'ibondo I E nada menos coitado do santo cabido!

Eu por mim, meu Damão, dava credito ao santo cabido; mas
ha neste Recife gente tão diflicil de contentar, tanto pedreiro livre
e captivo, tanto herege e libertino, tanto judeu ele rabo, qne dizem
que aquelJa dor, aquelle sentimento, aquellas lagrimas, aquella cons
ternação do cabido são fabulosas; 1.' porque, a serem reaes, deve
riam ter pl;oduzido o seu natural eifeito de empregarem, como es
tava em seu dever, todos os esforços para a tranquillidade de suas
ovelbas ; o que não fizeram; 2,' porque parece, que elles,os senhores
conegos, ou de plano detestam a veracidade de Epaminondas, ou
para o~sequiarem a todas as laias usam muitos das restricções
mentaes, Porque, a mesma chamada past07'al, dizem, que por
m~titas vezes tem com te7'1w?'a ?'ecommendaelo, e mesmo rogado em
Jesus Oh?'wto aos pa?'ochos, que pregllem a 'lIwral evangelica, os
principios da cW'idade, ela maio?' elas Vi7'tllCles, o amO?' 7'ecipl'oco dos
homens, o respeito e afer7'o ao g?'allele systema constitucional, e ás
autoridades constituidas, .

De todos os papeis do cn.bido, que eu sei, o unico em que se diz
alguma cousa sobre este objecto, bem que com uma differença no
tavel, é a ordem do mesmo cabido de 10 de Dezembro do anno
passado sobre a co11ectn., e mais nada, Ora, uma vez não são muitas
vezes; e penso, que este modo de contar é errado na arithmetica ~e
todos os povos da tena; e tambem porque em seu officio de 21 de
Julho do anno passado ao provincial elo C~rmo deste Recife diziam,
que, por accordo da junta provisoria com e11e, pediam ao provincial
promptificasse um cape11ão para Fernando de Noronha; e dirigin·
do-se aqneHe prelado á junta provisoria, esta ignorava inteiramente
esta mão forjaela do cabido, e com elle nada havia 3ccordado,

Ora, isto em portuguez castiço, ou legitimo de Braga, é 17le7tti7',
,cousa inteiramente indigna de nm Terra nova, quanto mais de gente
sn.grada em um papel publico, e ao prelado maior de uma corpora
9[0; e pela regra do cesteiro que faz um cesto, etc" não é digno de
.crença o santo cabido de Olinda,

E aqui mesmo temos um argumento desta verdade. ElIes di~..
seram aos parochos, que si se elemO?'Q.ssem um s6 instante 1Ia~

cução do seu ministerio, (de pregar) os l'emoveriam elas ígreJas,
São passados milhões de milhões de instantes, nenhum pastor
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tem dito as suas {H'elhas meia palavra, que seja; e o cabido ainlla
niío removeu a ninguem; ergo",.

E no· caso 'de que elles tivessem já mandado aos parochos,
corno dizem, era mistel' que primeiro clles pregassem para então ex:
tranbarem aos parochos, e tel em com elles essa demonstração amea
9ada. Porém não consta a ninguem que desde o deão até o porteil'o
da massa, conego algum hll:ia dito do pulpito ao povo meia palavra
que seja, sobre estes objectos; e Julgamos que o santo cabido de
Olinda não tem em Pel'llambuco tanto que fazer, quanto S. Carlos
Borromeu, arcebispo de Milão, o qual nada obstante carregar com
o peso do governo da igl'eja universal no pontificado de sen tio o
s8otissimo padre Pio IV, e o·tão gravoso governo da sua diocesp,
nãu se acreditou dispéusado de pregar por Ei mesmo a palavra de
'Dells ao sen povo. .

N'essa chamada pa$toml mostram uma graude adhesão ao
systema con;;titucional, quando contradictoriamente no ]á citado
papel sobre a collecta vem só com textos da Escriptura-O que ?'e
&Í8te ao chefe da nação, resiste á vontade de .Dell"q. O q'.te resiste
aos mandamentos de .Deus, adqllil'e a perelição. POl' mim .OS ímpe
l'antes impel'am, não ha poder que não emane ele .Deus,-querendo
rcnovar a sediça doutrina de qne a soberania vem immediatamente
dc Deus, e não dos povos; doutrina falsa, e que tantos damnos tem
cansado ao universo,

Ah I Que pretende o cabi lo com aquellas intempestivas propo
si9ões? Bem se deixa ver, que devendo se limitar aquelle papel
somente ao que diz respeito ás orações pelo imperio, aquella snpe
rnbuudancia nada menos é do qi.le um rebate contra a sabia e ver
dadcira doutrina do presente seculo das luzes; um esteio dos cor
cundas, e interessados nas monarchiaR absolutas e despoticas; e
nma porta franca para a discordia das opiniões, e fomento da
gnerra oivil; e um passo l'etrogrado para serem sepultados nas
tre~as da ignorancia e manietados segunda vez nos ferros do des
potismo.

A vista daqllelle papel, meu charo Damão, eu tremi, por ver
que pode nos sei' muito prejudicial; porquanto bem sabes que
mesquinhez de IllZe!i é a do nosso povo, e o respeito religioso
com que elle olha para os ecclesiasticos, mormente parochos e co
negos.

Não sabes o facto de Igu~rassú com o capitão José Maria Ilde
fonso? Este oflicial achava-se naqnella villa, quando aqui deu-se a
ru~t~lra entre a junta provism'ia actual e Pedroso. O oflicial procurou
albClar as gentes daquelle lugal' a virem sustentar o governo,e quan
do ~avia ajuntado alguma,se apresentaram dous homens armados de
esplDgardas, e praticando com o oflicial sobre este objecto, depois
de ouvil~o, respondeu um, cheio de fogo: ., Esta espingarda. só &e
ha de disparar nos inimigos de Pedroso, porque o Padre José Re
bello.Torres, que é doutor e conego, que não mente, me disse que
\cdroso tem razão"; e lá se foram os dous caiporaB ameaçando o
cco e a terra, e o oflicial ficou conhecendo o formidavel partido do
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PedroRo, e levan1.ou mão uo empenho. Portanto lltW se clel'e oes
prezar ayucJle papel do cabiclo. E' um papel manho@o,·latet allguis
in he1'ba; é um papel velhaco, que corre em nome do senado eccle,
siastico, qnc na presença dos simplices, ignorantes e fallaticoa repre
senta ulDa corporação dc sabios e virtuosos.

Portanto, men chal'o Damlio, faze um serviço a humanidade,
e i1á gloria a Deus, abrindo os olhos a esse pohre povo, em que vi
ves. Dize-lhes, que a soberania não vem immedil.ltamente de Deus,
sim (los mesmos povos, como até confessa o mesmo imperador no
Ren decrcto d(~ 3 dc Junho do anno passado; dize-lheR, que csses
textos da Escriptura santa, que traz o cabido ao seu papel da co11ec
ta, não se entendem á lettra, de modo que se persuadam, que Deus
manda.ndo fazer detf\l'minadamente taes e taes sociedades civis,
investira os seus chefes de um poder, que os POV08 não tinham, e
que portanto não deixou aos povos a faculdade de esoolherem
quem os' governe, c do modo que j ulgurem cond ucente á sua feli
cidade, relativamente ás circUlnstancia do tempo e lugar; não,
lião entendam assim. Essas autoridades santas se dirigem Unicll
mente a fazer a soberania mais sagrada e respeitav'el, e com fun
damento no (jireito divino; porque nascem do direito natur:\l dos
!J0\'os.

Multiplicando-se consideravelmente o geuero humano, conhr
ceram o~ homens pcla lei da razão recta, que só se attenderia á 01'

r1elll, conserva~'ão e augmento da mesma especie humana, segnndo
á lei natural, por meio das sociedades civis; e como Deus fosse (I

autor d'ql1ella lei, deveria ser considerado tambem como o au
to" das sociedades cil'is, e por consequencia do poder soberano,
sem o qnal se não podiam conceber estas sociedades.

E' da razão recta, que fallou pela bocca de um publicista, por
todos respeitado, que a Deus se devem attribuir não só aquel1es es
tabelecimentos fliitos il1l1l1ediatamente por S'la ordem, mas igual
mente aqucllcs que foram feitos pelos mesmos homens, conduzidos
pelas luzes da rectarazão, para se desonerarem dos deveres, que
lhes impõe a lei natural, conforme as conjullctl1ras do tempo e
lugar.

Deste principio, c ele ser Deus o autor da lei natural, é quc ~e

. entende ter Deus mandado manifestamente fazer as sociedadeR CI

vis, e mais nada. Quero dizer, que não se deve deduzir, que D~us

haja leterl11inado, que se faça esta ou aquel1a sociedade debaIXO
desta ou daqueJla forma de governo, tirando dos povos e nações
a escolha do seu governo, e o poder de que são investidos os gl)vel'
nantes,e a faculdade de mudarem quando julgarem de razão para
seu melhoramento, e feiiz existencia.

:Ne ,es textos da Escriptura trazidos pelo cabido, e em ou
tros, como-Devemos m'ar pelos 1'eis, e p01' todos os que estão em
dignidacles- Todo hornem est~a sujeito ás autO'l'iclades superi01'e$ j
porq/Le não hct potestade qtte não venh.a de Deus j e as que h~
f'cn-arn ord nadas P01' Deus- qual será a forma de governo cil'll
q ne si:! n:1o compl'ehenda ?
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A. 11\0narchiu, :l :lristocl'3cia, 11 democracia, touus são potesta
des; todas vem .le Deus; todas são ordenadas por Deus; a to
das se deve de obedecer, c por todn.s se deve dc orar.

E da maneira que Deus é o instituidor na monarcóia, o é
Lambem na aristocracia e democracia, ou puras, ou temperadas.

E a unica consequencia que d'aqui se deve tirar é, que Deus
approva toda e qualquer forma de governo, que as nações hajam
de cstabelece1' para meluor encherem os deveres da lei natural;
bem como quando se trata da escr"avidão Deu~ manda aos se7'VOS e es
craVOS, que obedeçam a" seus senh01'es tempm'aes,com temor e trem01',na
sinceridade de seus COTações ; com o que jámais se pode provar, que
DeliS mande positi vamente estabelecer a escravidão.

Esta, meu Damão, é a verdadeira intelligencia, que se deve
dar ás allegações do cábido ; intelligencia conforme a razão recta,
fundada no direito LIa natureza, que é o direito de Deus, digna
da sabedoria ejustiça divina, sustentada pelos homens mais sabios
c virtuosos dos seculos illuminados, e finalmente praticada, po
demos dizer, desde o berço do genero humano.

Ameaçam aos parochos com expulsão das igrejas, e queixas
ao imperador, si elles não pregarem. Bem como da segunda amea
ça uingnem duvida, assim tambem da primeira duvida muita gente
bôa, e dizem que a tanto não chega essa fracção de jurisdicyão epis
copal, que elies excercem ; e que si tal fizerem, é somente pelo
nol'O principio de jurisprudencia estabelecida em Pel'llambuco, de·
pois da Independencia do Brazil, a saber,' Tudo se pode jazei' sent
autoridade intei7'omente ; ou 1tUrapassando os limites da que se tem,
com tanto que se diga elas victimas do despotismo, que não adop
latam a causa do B1'(lzil,e não pregavam pelo systema do Rio ele Ja
neiro,

Mas, porém, que lDal vai ao cabido em ir extendendo a Rua
~\ltoric1ade? Tolos serão os que se deixarem cavalgar, Ora, si
li-ades do Carmo e de Sant.o Antonio se deixassem Jevar do ter
reil'o de patacão, com que veiu o cabido, quando lhes pediu capel
lães P:ll'U Fernandes de Noronha; isto é , como o?'(lína?'ios, e dele
fiados cl'El-7'ei const'itltcional, em qualidade ele Grão Mest'/'e ela
cavaltaria, e 07'dem de 110sso SenhO'/' Jesus Ch7'isto, e dessem OR

capellãe , que já não teria feito o cabido? Sabe Deus o uso quo
ellcs davam aquelle obsequio, que lhes concederam os do Carmo dc
cntral'em em sua igreja de cruz alçada, e com todo estadão cabida!.

O certo é , que elles não mettem prego sem estopa, e que até
COIll sens mellmos clerigos aproveitam todos as occasiões de exten
derem Rua autoridade; eiR a prova.

~Iol'reu a mãi do defunto deão .JHanoel Xavier Carneiro da
Cnnha; e apresentando-se o seu parocho, o de S. Pedro de Olin
da, para officiar, e levar ao sepulcro a sua ovelha, foi lançado
f6ra deste direito pelos conegos, e Ulll destes foi o que officiou,
r,elo novo principio de direito cabidal, privativo de suas 'senho
nas de Pel'llambuco, isto é,-mãi de conego não é ouelha de pa
rocho,
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Ntio valeu, meu Damão, ao parocho nem digcsto, nem institu
to, nem decretaes, nem concilio, nem nada,

Esteve o negocio em tal calor, q ue si o pal'Ocho por medroso
não se acommoda, como José do Egypto com Zoleica, largando-lhe
a capa, havia sem duvida algum desaguisado, porque cada cOllego
já estava um coral de vermelho; houve espectador curioso que lo
brigou em algum a boca escumando, e um bater de dentes,

Assim, senhores parochos, preguem, ou senão .... ou se nilo,
Parece-me, meu Damão, que teràs embicado no uso constante

que hei feito da clLurnuda past01'ul, e estarás dizendo la com teus
botões-Pois não é pasto7'al.@ Com éffeito aquillo não é uma carta
pastoral d'aquellas, que os bispos costumam mandar aos seus dio
cesanos para reforma dos costumes, para illustral-os na fé, ou mo
ral, pam prevenil-os de alguns erros e perigos, e finalmente sobre
algum objecto do seu ministerio. Ainda que objecto era para uma
pastoml, com tudo o modo exotico com que foi tmtado, fez com
que aquillo não seja uma pastoral; o estylo impuro, barbaro j ea
linguagem anti-portugueza, e a construção anti-grammatical, mos
tram que o seu minutador é de algum reino da estranja.

Si '0 cabido não estava ao facto da natureza de uma tal peça,
porque não leu as epístolas do S. Paulo, as pastoraes do immortal
pispo de Héja D. Frei Manoel do Cenaculo, as de D. Frei José Fia
lho, as de D. Frei José Maria de Aranjo, e outros bispos nossos,
que devem estar exaradas nos livros da camara episcopal, para fa
zerem suas pastoraes em forma, e não virem com um bando, ou o
que aquillo é, e chamal'am-lhe pastoraes 't

Aquelle papel é tão miseravel, tão provocador a riso até pel08
erros crassos na parte grammatical, que por veZéS me tenho querido
persuadir, que é apocrypho, e que alguma mão inimiga pregou
aquclltl rabic!lO ao cabido; mas o silencio deste, e a falta de recla
mação contra uma hl perfidia, como prudentemente fez o senado
deste Recife no seu .Esclu1'ecime/lto, contra a calumnia. de José Ma
riano na sua .l.fJxposipão ao Publico, me persuadem que a pastoral é
<10 mesmQ cabido.

Notarei algumas das suas faltas e puerilidades, deixando ao
leitor reflectido outra!'!, e as stlas razões.

Que modo de allegar com Ezechiel, Daniel e S. João '?
Quantas cousas disseram estes contra os impio,s, qne não se po

dem acommodar aqui á força do maior torcedor?
Não pelo modo do castigo, p07'ém pelo da peita eterna. Então

pena eterna não é castigo?
Os Sttccessos do dia 22 nos consternou. Que figura. será esta?
O 1'espeito e aferro av gl'ande systema constit'ucional e ás all~'

1'idades constituidas. E' um hyperbato pueril, com a mudez e m
differença do rochedo.

Tal/ta mudez ti indijf'erença no meio ele tanto marulho. E' t~mll
repetição a mais insulsa, apezar do trocadilho entre mudez e indijfe
rença.

Estas e olltras lUuitas cousas, que deixo ao leitor daquella in-
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comparavcf pesm, fazem que seja uma insoffrivel basofia a de suas
senhorias, quando uma dellas disse, que os r'eelactor'es do Recife
nãu se afJreviam a tocm' no santo cabido, p01'que sctbíam que lá havia
gente sabia.

A sabedoria, llleu Damão, se mostra nos eseriptos, e a do santo
cabido é a que vês; mas, porque vem 11 talho ue fouce, não quero
perder esta nota. O cabido pediu aos religiosos capellães para
J!'ernando de Noronha, como onlinar'ios e clelcgados ele El'-'l'ci cúns
titucional cm qualidade ãe (rão mestr'e da cavallaria de Nosso
Senhor JeSltS Chr'istb, e o sabio bispo D. José Joaquim da Cunha
de Azaredo Coutinho demonstrou na sua allegação juridica, im
pressa em Lisboa em 1804, quo eram do padroado da coroa, e não
da ordem militar de Christo, as igrejas, dignidades e beneficios
dos bispados do C:1bo de Bojallor para o sul, em quo sc comprehen
dem os bispados de Cabo Ver lc, S. Thomé, Angola, Brazil, India,
eaté a China, '

Este papel, que :1uda pelas mãos de todos, e, segundo me dizem,
ha muitos no Semiuario de Olinda, ainda não chegou ás mãos do
santo cabido; pelo que ainda escrevem o que vês.

Ora, si neste artigo, que lhes toca tanto do perto, se :1cham tão
atritzados j o que serão em outros pontos?

Santo Deus! Que miseria !
Afinal, meu charo Damão, a celeb7'e pastor'al do cabido escan

dalisa a todo homem de bom senso, e justiceiro. Os conegos, em
quanto vivo o bispo, não tem obrigação de prégar, 'é verdade; Lotlo
oseu oflicio é resarem no coro as' horas c:1nonicas, por isso recebem
ela nação as suas respectivas prebeudas, e as distribuições quotidia
nas, quando assistem áque11as horas, a que elias são additas; porém,
em sede vacante,como se, enfronham de primeiro pastor, devem pre
gar, e ser os primeiros em pregar, não só pelo principio de sub ,titui
rem nos oflicios do bispo defunto, como porque la disse o Apostolo,
que IJeu,s deu a su,a Igrej:1 uns para apostolos, outros para prophe
tas, outros pará evangelistas, outros finalmente para pastores e
doutores; de modo que não se póde ser pastor, sem ser ao mesmo
tempo doutor; não se póde governar, sem ao mesmo passo pregar.

Basta seculo e meio de impostum, basta!
, A nação vai a ser reformada em todas as classes, não deve ser
Isento da reforma o santo cabido. Não convém term'os homen
8ustentados a tanto cnsto,só para andarem embonecadOEl de roquetes
cu~tosos, mnrça s de seda, :1nne1S nos dedos, veneras de Christo ao
peito, e nas cabeças solideos, que nem ao santo Lenho tiram. Não
8e eleve sobrecanegar a republica de dignidades ventosas e o~t?as,

Como lhes chamam os.canonis,tas. Não devem occup!JJr as cadeIras
~o senado ecclesiastico homens qne se vão honrar com ella'8; e11es
uque as de\'em honrar.

'Quando o homem seria vê estes senhores cnm todos os signacs
externos dos talentos e merecimentos, porém sem a realidade, em
Vez de respeitaI-os, dá uma caquinada,.e diz com a raposa d:1 Fa
bl\h~: Oh qu,Q.nta slJccies, vC7·ebm1n rWI. habct!

3l)
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Sem duvida, meu Damão, quem leva toda a culpa deste aran
zel é algum vigario ou coroado, porque o santo cabido não pôde
comprehender como um leigo se importe com isto, e saiba mais das
obrigações del1es, do que cllcs mesmos. Pois saiba o cabido, que
aqui ha mais do que um José de Barros Sujo, que sabia mais da
constituição do bispado do que todo o cabido junto; e saiba qne
não é a primeira vez que os leigos se mettem, não só nos negocios
ecclesiasticos, como até nos da fé.

Quem eram Prospcro e'Hilario, que tanto trabalharam contra a
heresia semipelagiana, defenderam a graça, c o seu d'lUtor ?

A excepção de um, que não nasceu para conego, e soffre estas
senhorias para ajuntar um thesouro de merecimentos para com
Deus, nenhum dos outros responde a este quesito.

Peguem da penna, escrevam e mostrem seus talentos; dêm
tambem alguma cousa a ganhar ao bom do Pinches, e não estejam
feitos uns mandriões sem nada utilisarem a humanidade. Lem
brem-se do Lutrin de Despreaux, e do Hysope de Diniz, e não quei
I'am dar materia a novo canto.

Adeus, meu Dam[o, recebe 08 votos sinceros de amor e res
peito, quo te offerece o teu amigo

Pitia.



III

·80BR~ os PROJECTOS DESPOTICOS DO MINI~TERIO DO RIO DE JANEIRO

Rara ürmporlL1n felicitas, uU sentire quae
lUZis, et qure sentias diGere liuat.

TACIT, 1. lliSTOR,

Meu charo Damão.-Âs tuas cartas ora mo fazem rir, ora me
mortificam; porque são tantas as cousas, que te diio no goto sa
bei-as, o tudo ao meslUo tempo, que fico embaraçado sobre a esco-
lha dos sugeitos. .

, E', portanto, prE'ciso tenha alguma digestão no que exiges de
mim, Pediste-me informações sobre as prisões do 1.' de Janeiro,
procuradas por J acintho Moreir:I. Scveriano da Cunha; e i~ual

mente das perturbações d~ 22 de Fevereiro; quando já te haVIa es
crevinhado algumas linhas tendente\! a estes dous objectos, eis que
recebo a tua, na qual pedes o meu conceito sobre o espirito do mi
nisterio do Rio de J anei 1'0 tocante a liberdade braziliense, e queres
eate ultimo negocio com prefereucia aos demais. Por esta vez sus
pendo a penna daquelles primeiros, e tratarei do ultimo; mas é isto
.em exemplo.

A materia é arri!lcad:I., mas escudado com a liberdade, que
. Magestade Imperial e Constitucional deu nas pessoas dos procu

radores geraes a todos os Brazileiros para advogarem a causa do
Braúl da fO?'ma ha pouco jw'ada, ainda que seja contra tt S1la
pessoa, direi o meu pensar, que todo se funda nos documentos, que
tenho á mão; e si não for em toda claridade, deves attribuir ao
pouco atilado do meu entendimento, e inexacto expressar.

Uma devassa aterradora contra republicanos, aberta naquella
corte, e mandada abrir aqui, no Maranhão, e n'olltras provincias;
um negro bando de infames espiões de todas as classes; uma Dova
Bucia de malvados, deb:1ixo do titulo impostor e religioso de apos
t0108 ;.a instituição da nova ordem do Cruzeiro, com que se tem en
godado aos fofos, e premiado a indignos; cinco Andmclas nas côr
tes, dos quaes dons são ao mesmo tempo ministt,os e secretarios de
estado, e todos aristocratas orgulhosos; o soberano congresso ater-
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raJo com mai.' de vinte mil baionetas, que o rOllean~; a desordem
mettida em muitas provincias por emissarios do ruinisterio; muitas
ordens e dec?'etos, que, apezar de cohonestados de motivos espe
ciosos, são no fundo encaminhados a enfraquecer as provincias
e ao mesmo tempo pôr o Rio de Janeiro em um pé reRpeitavel ~
temeroso; o tribunal da policia mais desaforado do que nunca j

tudo isto, e outras muitas cousas, que por brevidade calo, são os
motivos que tenho para te dizer, que estamos enganados; que não
temos constituicão liberal, santa e digna elo Brazil; que os deputa.
dos foram mandados testemunhar mudamente o que faz o ministe·
rio e seu conluio, e assignar a papeleta de Oarlos VIII aos Floren·
tinos; e que. si já e já, attendendo aos nOSSOf:l verdadeiros interesses,
nos não 'encaminhamos a 8. M. I, e Oonstítucional, representando.lhe
pelas nossas camaras e governo, que, em desempenho da sua sa
grada palãv?'a ele sacrffica?' a sua tp?'op?'ia viclct pela saude efelici.
dade da nação, deve pôr o supremo congresso em estado de ob1'llr
com liberdade e desassombrado, para então poder fazer uma cons
tituição, que s~ja aceitavel ao Brazil, fazendo apartar da côrte as
innumeraveis baionetas, que terrorisam o congresso, tirando as
pastas aos dous Andrades deputados, protege.ndo os homens libe
raes e honrados, e os amantes da' liberdade e grandeza do imperio,
dando á imprensa toda a liberdade digna destes tempos; nos ha
vemos de ver na possivel collisão de ou arrastar mais pesado e
mais vergonhosos grilhões do ferro ele 80rocaba, ou ve,. nos as
costas lavadas do nosso sangue, e os nossos campos estrumados com
os nossos ossos, para produzirem saborosos fruetos ao colono des
potico e impio.

O ministerio, habil em astucias, e t.emendo eseandalisar os po·
vos com cousas maiores, tem procedido muito de manso; e levando
sempre a mira no fim de plantar a arb.itrariedade no Brazil, refc·
rendou o decreto de 16 de Fcvereiro de 1822, ae modo que o,
ministros de estado tivessem assento e voto no conselho dos procu
radores geraes. Isto desagradou a muita gente de olhos abertos, c
todos conheceram quanta agua no bico trazia este assento e voto
dos ministros de estado.

N a corte escreveu-se contra este decreto, e se fez ver n.a
.JJ:Ialagueta, que isto era um meio do ministerio poder descobnr
o Eentimento das provincias, e tomar então aquella estrada. que
julgasse a proposito para seus fins; e aqui a nossa junta. pro
visaria não foi tão cega, que deixasse de conbecer o laço que
se armava ás provincias;. e nada obstante as razões especiosas_ da
portaria. de 27 de Maio do mesmo auno li nossa 'junta provisOJ'la, e
de uma analysc, que appareceu impressa no H.io de Janeiro sobre
as reflexões da ~falctgLleta, :f:i.cou sempre em todos a mesma descou·
fiança, e sempre esperavam pelo fructo daquella semente, que sc
figUl'OU tão boa; e por desgraça nossa não foi frustado o que se
esperou; porque fez :ver o tempo, qne assim como Louve razão para
o. ministros de estado entrarem naquelle conselho, Lambem agora
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prevaleccu a mCl'Jl13, on ontra igual para serem ao mesmo passo de
putados em côrte, e estar~m com as pastas do ll1inisterio !

Que golpe de mestre!
Que passo tão bem seguro para o despotismo ministerial! !
Ah I roeu caro Damão, estamos á bor..la do preci picio; c ~i os

braços eh eaul,ela e do valol' nOfl não Bustentarem, cahímos no a
byamo insondavel da m'bitl,(t1'iedade ministerial j e então adcus
Pernambuco, adeus Brazll; e ficaremos o escarneo de Portugal,
c a fabula do mundo,

Tudo foi dar-se aquelle primeiro passo, que era mais difici!.
Acostu1Uado~ os deputados com aquelle exemplo, perderam o hor
ror á trama, e não lhes custou ver entre si homens, que formavam
a legislação para e les mesmos a executarem,

'Bastava, ou bastou mudar as settas em grelhas, di7.endo-se
como em Maio do anno passado: Si os ministl'oS de estado tem.
pelo decreto assento e 'L'oto no conselho, longe de sel' esta JYreroga
tiva, como l'eceia a jW'Ltct, um meio de l'esuseital' o antigo despotis
mo ministerial, é anteB um p7'ovidente l'eeU7'BO que habilita os pl'oeu
l'adores ce 1'equere1'em dos ministl'os,fuce áface,as 1'azões de qualquer
l~ellida tomada 011, p,'oposta, a l'ebatm'cm di1'cctamcnte sens argumen
tos c a convencC7·em-n'os. dCtfalsídade de SCte8 ]Jl'incipios, ou <ia sua
mafe; bastou dizer-s~ isto, ou quasi isto,para todo. se convencerem,
apoiarem as razões do ministerio, e se hourarem muito de ter no seu
gremio homens ~xtraJlhos, monstros em politica, officiaes do gover
no, amalgamados- em representantes da nação,

Que principio tão monstruoso! E quaes serã.o n.fl consequell
cias?

Que se deve esperar desse congresso?
Oh! das côrtes, alerta! Eia sns, gente forte e sabia; coragem!

Não qneiraes perder a confiança de vossos constituintes, com pas
sos de laxidão e cobardia! ! !
. As objecções, qne a noyajunta provisorin. fez áquelle decreto, e

a franqueza com que se pronunciou com S. lVI. T. e Constitucional de
ram a conhecer ao ministerio, que nós podíamos oppor uma barreira
ás suas sinistras pretenções, e inutilisar ou muito difficultar os seus
projecto. ; por isso não julgou meio ma,i ' proprio e abrevin.do de se
ver sem esse estorvo do' que a mudança dajunta, Por cujo motivo
nos enviou perturbadores dn. nossa paz e tranquilJidade, que
~chando no povo voluvel e sem reflexão alguma desc?nfiança da
Junta por esta impoliticamente haver feito monopolio dos seus
passos para com Portugal e o Rio de Janeiro, sopraram o fo
go, que occultamente minava e fizeram arrebentar prematura
mente a explosão do 1.' de Junho do anno passado; e dahi até Fe
yereiro fugiu de nós a paz e a ordem, e levantaram suas telld~ts a
Intriga, o elesassoceO'o e a desordem; e si acaso os homens honrados
nã.o se tivessem proposto, ao travez de todos os perigos ey:abalhos,
a sustentar a provincia proxima a ahysma!'-~e, ou est~\'lamos nos
horrores da anarchia e estragos ela guerra ClVl1, ?U, donunados pelos
celerados alJostolos, verin.mos arrastando eadClas os homens pro-
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bos, sepultados €'11l hellionuas lll11sll\.0rl'::IS lJonmdos plles, familias
dCRoladas, mães deshonestadas, filhas prostituidalil, e toda a provin
cia ustcntando sobre suas ruinas o throno do despotismo ministe·
rial.

O primeiro ministro de Portugal em 1817, para plant:u a paz e
a ordem no Porto, prende, devassa, únforca e degraçla; o primeiro
minlst.w do Brazil, para se SUt;tental' no seu thronc de ferro, manda
perturbar Pernambuco, depor os governos, premia 08 demagogos,
e enehe a ordem do Cruzeiro de indignos Lanristons: Pombal é um
malvac1l', Andrada é UIU santo.

Oh tempom! Oh mores I
Daqui procedeu RUpp01' o primei1"O ministro,qne o Menezes nos ti·

nha conduzido á adhereneia ao Rio,nada obstante asna pequenhez e o
seu nada,e por ahi ter·nos cm Illenos conta do que d'antes, como di·
zem muitas cartas la côrte; o que eombina com os ameaços,que nos
fez um irmão do dito ministro de que deve:ríamos ?'eceber a constituição
qlte elles nos f)'Uizessem da?', senélo p01 bern, á fO?'ça, que é a ~tttimCt

'rá?;ão dos estados, E como pôde muito bem sneceder, que o tal se·
nhor ameaçador queira ter a gloria de ser o que nos venha apresen
taI' a constitnição ministel'ial, por caridade o advirto, qne si de tal
o encarregarem, .dê sna desculpa pam não vir, pol'que talvez diga
com o Sulmonense- Qllalltum erat o magltí peritll?'o parcere lJivi
ut saltem pat?'ia contmmtla?'et humo.

Devassa aterradora!
Sim, meu charo DamiÍo, uma inquisição politica se abriu na

curte, e mandou·se abrir aqui e 110 Maranhão cont1'3 republicanos,
carbonarios, etc,; pelos quaes entendem todos os homens, que não
pensam eomo o mini8terio. Foram no Rio presas mais. de trezentu
pessoa, que povoam ainda a cadeia, Ilha das Cobms e Lage; an
tros foram deportados para fóra do Brazil; e outros querendo es
capar a esta proscri pçüo de Sylla, emigraram de sua patria, e foram
procurar refilgio e gasalhado em terra lllheia,

Aquelles mesmos que mais haviam trabalhado para a inde
pemlcncia do Brazil, e acclamação do nosso adoravel imperador, já
com seus cseriptos, já. com suas acções, foram perseguido., expa
triados e presos, sem lhes valer a alta representação de pl'ocw'aclo
?'es gemes das p1'ovinc'tas, nem o sagra;do caracter de deputados.

Quem lê, meu charo Damão, a resposta a carta do Amigo dc,
o?"CJ,em, inserta no Dia?'io do (Jove?'no do Rio, numero llZ,nào póde
deixar de tlncher-se de nma indignação contra um minh,terio, que ~a

crifiea á ua ambição c ao seu sy tema othomanico a "ida, a V11"

tude e a honra de sens concidadilos,
Sem duvida estarás dizendo la eomtigo: E' possível que Bnt

sUeiros, CJue homens reputados PO?' pat1'iotCls, e que se mostravam
tão inte1'ossados pelo bC?1~ do Setb paiz, s~jam ag01'a 08 pri11wi1~OS
verdugos de seus compatnotas, os opp?'esso?'es de sua mesma naça,!!,
os tY?"annos de sua pat1'ia? Não sô~ é passiveI, como 6 o qne e. t~o
nossos olhos vendo, e nossas orelhas ouvindo, Aquellc ad ql!lcl
mortalia pect01'a ("ogi au?'i sam'a fames do Poeta não o entendas SÓ
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da avareza; entende-o llc toJa e qualqller paixã , qllC form:l. u ca
racter part,iculur de cada 11m <1015 homens; cutenrle-o eh am biyão,
da Jascivia, do orgulho e desejo de dominar.

De ordinario eombate-se o despotismo, porque esLá nas mãos
dos outros, e em chegando ás nossas, tudo nos é licito, tudo pode
mos, e levamos a rojões quanto se oppõe ao furor dos nossos alfl'c
tos, e a nosso ponto de honra; e nésta cega carreira nos não lem
bram o baque de um Pombal em Lisboa, nem a morte de um
Prilla em Milão. Não nos lembramos que os ministl'os cahem de
cima dos, assentos, e debaixo dos golpes da desesperacão e da vín
gança; fica porém o povo, a nação, a patria,

Bem certo de que o despotismo não pôde sustcr-se e progredir
nos lugares, em que é licito ao homem dizer com fl'anquezn. seus sen
timentos, o ministerio, por meio da perseguição contra os escripto
res liberaes e putrioticos, tolheu a liberdade á imprensa, e destruiu
o vehiculo, por onde se podia instruir a nação de seus verdadeiros
interesses, e apontar-lhe os abysmos, em que lhe podiam submergir
a sua felicidade,:l sua honra e a sua gloria. Calaram-se todos os es
criptores de peso, não fallou o Periquito, não viaj ou mais o OO1'1'eio,
nem ardeu a lJt[alagueta; e'fic::ll':lm dando as cartas,á sombra de pro
tecç[o e'instrucções do miuisterio, um Dim'io elo Governo, um Re
gulador Brazileiro, um Espelho Ust01'ÍO, escriptos subversivos da
felicidade do Brazil, da liberdade ua nação, e esteios do despotis
mo ministerial.

E agora que, afiançado na abertura do soberano congl'es&o, e
de ordem de S. M. I. e Constitucional,torna o redactor da Mala.que
ta a lançar mão do arado desamparado, para no campo da illustru
ção publica semear o trigo das verdades, e arrancar o joio das n.rbi
tl'al'iedades, e se dirige a S. lYI. l. e Constitucional, mostrando-lhe
as manobras machiavelicas do ministerio para se conservar despo
tico com compl'omettimento do imperador, e risco da causa do Bra
zil, succedeu, , ,. que horror! cahe'me a penna da mão!, ... quem
tal esperava no tempo da liberdade, na capital do Brazil, á vis
ta do seu perpetuo defensor, á face do supremo congresso! ....
811ccedeu que entrando cinco assassinos pela casa do redactor,
o deixaram por morto com dous dedo·s cortados, tres cutiladas
lia cabeça, e todo mais 'corpo passado de feridas, e massado a páo,
afogado em seu proprio sangue, e alguns de sua familia c dous
amigos, que com elle estavam, tambem espancados e feridos!

Que attentado' I

Em que ponto do globo, em circumstancias ignaes áE> nossas, se
obrou um feito tão monstruoso e revoltante, como este? .

Por muitas ve7.es orou Seneca com a maior liberdade no tem
po de, Caligula, e sua morte no de Nero não foi em ~ircum~tan,cias
IdclltlCas ás nossas e assim mesmo teve uma espeme d~ Justiça;
e si as Filipicas de àiCCl'O lhe mereceram a morte, foi nos tempes
LUOBOS ~empos de Antonio quando não havia um imperador justo,
libera-l, que mandasse defender a causa da patria, ioda meamo
contra sua proprict pessoa,
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Este monstruoso facto não será, meu Damão, não tem todas as
appm'encias dc irlUão uterino daquella morte atraiçoad~, feita em
nIU cidadão de S. Paulo, qne defendia ';l !'ua honra e de sua familia
ultmjada e ferida por IIIll dos Andradas ? '

Quem tal pensava!
E' além de toda esperança, que não querendo nós sofi'rer a es·

cravidão do despotico ministerio de Portugal, o orgulho de sua
nobreza, as injustiças dos seus bocas, venhamos arrastar os gri
lhões fOI:jados por uns Paulistas, e quatro peões fidalgos do Rio!
Mas não, Deus que vigia sobre a boa fé dos humano, ,. e do alto
dos céos :vê a sinceridade de nossos corações, e a pureza dos nossos
sentimentos, não permittirá jámais que sejamos opprimidos o es
magados; eUe nos lembrará meios, e nos dará valor para desorga
nisarmos os planos dos perversos, e a infatuação dos malvados con
selhos de Achitofel não foi privativa dos tempos de David.

Aconselharam ao nosso adorado imperador, qne formasse UIll

batalhão de Suissos para guarda de sua pessôa. Pois S. M. carecia
ser guardado por tropas estrangeiras? E guardal.o de qnem ? Dos
Brazileiros? Não ha contradicção tão palmar a tudo que S. M. 1. c
Constitucional tem dito, e feito pelos Bràzileiros. Qual é o papel,
dos que correm impressos, feito por S. Iv.I. l. e Constitucional, do
qual se não veja quanto S. M. está certo do amor, amizade e adhe
são qne lhe tem os Bl'azileiros? Tendo-me sido c01ifi1'mada pOl'
unanime consentimento e espontaneidade dos povos do B1'azil a
dignidade e pode1' de regeI/te deste vasto impe1'io~' (2) Apenas os
ptt1'OS votos, e amOl' geml dos 1Yriosos Bmzileiros me collocaram 1W
tlwon\) constitucional ela Amm'ica austml j t3) Elle (o povo b1'azi·
lei1'0) foi unanime enf escolhe1'-me pa1'a se,t difenso'l' p(J1'1Jetuo, lwn
1'080 cargo que aceitei, e quip sabe'rei desempenl~ar a <-"usta de to.elo mel!
sanglle; (4) são palavras deS. M. 1. e Constitucional.

Podem haver e.\.rpressões mais terminantes do que estas de S.'
M. sobre o afi'ecto dos Brazileiros? E que motivos tem havido
para que S. M. desconfie dos Brazileiros ?

Esta creação, além de odiosa, porque traz comsigo preferencia,
emulação, e choque entre este corpo e os batalhões do paiz, é im
politica, porque prodnz a desconfiança nos Brazileiros; e da des
confiança á insurreição o ascenso é muito pequeno e facil; e seja
qual for o fim, que Leve em vista o ministerio nesta creação, as pro
vincias toç1as se tem desgostado muito deste passo do ministerio, e
estão alerta.

O escandalo,qne nisto recebeu o Brll.zil, se tem augmentado com
a instituição da nova Ordem do Cruzeiro, e a installação da socie
dade seoreta Com o titulo de Apostolado.

(2) Decreto do 1.' de Agosto de 1822.
(3) Proclamação de 8 de Janei1-o de 1823.
(4) Proclamação de 21 <le Outl,bro de 18~:.t
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EsLa é o club de a?'istocratas servis, que )Jrotegem, procuram
e propagam por todos os meios a escravidão do Bmzil, comtanto
que elles tambem tenham sens escravos, a quem pisar. Com tal
furor se levanta. das margens. do Cocyto esta praga de gafanhotos
rlcvastadores, quc tem levado á sua ultima ruina todas as outras
sociedades, maçonica., keporotica, etc.; tem chegado a penetrar o
santuario do soberano congresso, e contaminado seus membros ao
pauto de nos darem espanto as pessoas, que são indiciadas desta
confraria; trazem espiõcs, que pesquisam, vigiam e denunciam ao
ministerio todos os que julgam inimigos, não da causa do Brazil,
sim do despotismo ministerial por não pensarem do mesmo. modo,
que clles.

Que liberdade é a nossa, si temos a lingua escrava!
Que perigo!
Como escapar, si o Bryareo do despotismo tem cem mãos, ar

madas de ferro, fogo, venenos e dos instrumentos da morte?
Aquella ordem, sobre ser uma decidida prova (lo mais escan

daloso despotismo, como se tem feito ver na Analyse do Decreto da
sua creação, impressa na Bahia, é um engodo para ajuntar ao par
tido aristocrata desolador os homens vãos e fofos, e os sevandij'l.s,
que, não tendo virtudes e probidade, se querem distinguir da sua
classe pelos retalhos de fitinhas e pedacinhos de metal; e eu espero
que para se aggregarem tamberil os hypocritas, se crie uma nova or
dem da Senhora; que tragam uma de chumbo no chapeo, como
Luiz XI de França.

Tn bem sabes, meu charo Damão, que os homens se deixam le
var mais das exterioridadcs, do que da essencia das cousas; e que
pesam no conceito dos sevandijas as fitas, as veneras, os placaes
mais, do que as virtudes e os merecimentos; querem antes parecer
bon8, do que serem-n'o.

Vae ver a quantos não tem furado os olhos as decorações dc
José Candido ? .

Quantos não estariam des~jando ter occasiões de apresentar ser
riços a José Bonifacio, para lhes vir um Cruzeiro?

Olha para os trabalhos do Marimba. A que fim se dirigem os
seus escriptos apocryphos ?

Vae ver de que comichões não tem ralado certos corações pa
dreticos os dous habitas do Bicnelo, e o despacho de Despl'egador
regia?

Meu charo Damão, o ministro não. é mole, nem se perde por
tolo; conhece o fraco dos homens, e vai COIl1 elles a tirar todo par-
tid~ .'

Aquella justiça que nos fez S. :M. I. e Constitucional, quando
nos chamou Pe1':1~a1nbucanos intrepidos, defensores ela liberdade
brazilú;a, tem sido de morte para os corypheos do despotislliO; pelo

..que não tem perdido meio algum de nos pôrem em estado de fra
queza: querem tirar-nos o dinheil"O á força, e dividir-nos.

O ministerio mandou-noS' ordem .p:ua que não só lllandasRe
IUOS para aquella côrtc mensalmente 35:000$000, quando o rei D.

40



- 3]8-

.João de Portugal estava no Rio, mas tambem mais de dOUlllUi
lbões atrazados, que deixaram de ir para aquella cidade, por ue
verem ir para Portugal, para onde se havia passarlo o rei j c olle
igualmente recrutassemos geute para um bat2.1hão de Deiscentos ho
mens, que devia marchar para aqut:lla côrte, a servir na artilheria
naval.

Querem o negocio mais claro?
Que beneficias estes para Pernambuco!
Quem será tão elltupido, (Iue não enxergue aqui a trama do

ministerio para nos enfraquecer '?
Não é occulta a peEsoa alguma a desolação em que ha estado

esta provincia desde 1817.
As casas ainda maiores ficaram de rastos com oe sequestros

para a fazenda real, com (IS roubos t]os ministros sequestrantes,
com os dinbeiros gastos na Bahia pelos presos, que lá tinham, com
o atrazamento da agricultura e parada de seus negocios; a emi
gração de muitas pessoas para paizes estrangeiros, o estanco do
commercio, as subscripções e donativos para obras publicas escol'
chados por Luiz do Rego, as suas expedições para Pitimbu, os rou
bos dos Soares, Mermes, U choas, Coutinhos, os embarques e regres
sos das brigadas do Rio de Janeiro e Bahia; as expedições para a
Bahia, a emigração' de muitos Europeus, que levaram o seu e o
alheio; o embarque e remessa dos batalhões do Simões e Algarvios;
todas estas despezas, c outras da provincia tem exgotado (IS par
ticulares e o publico, de modo que o tbesouro publico em Abril pas
sado só havia em moeda pouco mais de 1:000$000. .

Como então se ha de mandar para o Rio mensalmente
35:000$000 e mais atrazados ?

Primeiramente d'onde se ha tirar o dinheiro para as despezas
actnaes, que são grandissimas com a creação de novos corpos e pre
paros belJieos ; pois estamos com guerra ab~rta com Portugal,e não
devemos de estar a dormir?

~ agora com estas joias, que nOR chegaram da. Bahia, que báo
de ser sustentadas, e regressar ]Jara Portugal?

Depois, quantas não são as 11ecessidades intel'llas do paiz?
Quererá o ministerio que fiquemos, como estavamos no Lempo

do rei de Portugal? Essa era boa, devemos-nos esquecer das ne
cessidades dos que ganham o dinheiro) para o escancearmos aos zan
gões do Rio de Janeiro, para vermos gastar só com a capella im
perial 17:000$000 !

E' bem verdade, meu cbaro Damão, que como ba g;LStos, que faz
o Rio de Janeiro, os quaes se dirigem a beneficio e segurança de
toda a nação, todas as provineias, que percebem o beneficio, devem
passar Lambem pelo gasto; mas isto é para nas oecasiões desses
gastos entrarem todas com a sua quota parte proporcionalmente a
suas finanças; mas nunca se deve dar nem um real mensal, au
nualou triennalmente a tom de tributo, por quanto nós não somoS
Turcos, cujo imperante é seuhol" proprietario dos trabalhos e pr?
pl'iedade dos seus vassallos. Cada um de nós é senhor proprietano
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do que possue, e do que adquire pelos seus trabn.lhos; essa parte
que disto, que é seu, dá par:l o thesouro publico por meio dos tribu
tos, impostos, & a dá para as necessidades puhlicas da nossa pro
vincia. ; e quando estas não absorvem tudo, qne damos, o excesso
não é de niugneru, nem de nenhum:l outra provincia, é desta, deve
ficar no seu cofre, e reserval'-se para se empregar qnando houverem
C3,usas extraordinarias, e não se mandar para parte nenhuma,

E' desta forma qne a nação se faz rica, poderosa e temida.
Qnando cada uma das provincias do imperio tiver o seu thesouro

cheio, todo o imperio está rico e respeitavel, e as provincias n[o
tem nada que receiar do ministerio despotico; mas uiio é o mesmo
qU3,ndo as provincias se acham desfalcadas de riquezas, e o theso~l

1'0 da capital riqui8simo, porque então on é empregado em supel'
finidades, com que nada utilisa a nação, ou com esse mesmo dinhei
ro o ministerio nos faz a guerra, e no.s escra visa, Portanto é des
potica a portaria ou ordem que veio sobre o dinheiro; é um tribu
to, e pesadissimo. Todá especie de tributo publico, diz o abade Mau
ri a ti. 233, desagrada o povo, e não pode jamais exi.~tÍ1· al
gll1n, que não lJrojudique pa1'cialmente a libe1'dade 011 a lJ'ropl'ie
dacle dos cidadãos; e M. Rainal, no tomo 3°. fi. 552, qne o tributo e
o imposto 6 a prova do lespotismo, ou aqnillo que mais de press:l ou
mais de vagar conduz :l elle ; que as imposições dai> taxas foi a
mais importante das uSlll'paçães, qne os soberanos fizeram, e cI\jas
consequencias tem sido as mais funestas, A imposição que poz
Aristides sobre toda a Grecia, para sustentar a gucrra coutm a
Persia, foi tão moderada, qUCJOS que contribuiram a chamaram-fi.
feliz sorte da Grecia.

E nós poderemos dizer o mesmo de 35:00:S000 mensaes para o
Rio de Janeiro? •

E' da mesma estofa a pr;rtaria pam o batalhão de artilberia
naval.

De primeil'O, esta provinci a, desde a povoação do Brazil, tem
sido a mais acabrunhada de todas !la perda de gente; porque de
aeculo em seculo tem tido uma revolução, que lhe tem consumido
muitos centen:lres de pessoas, c :linda não houve uma questão no
Brazil, para que eHa não désse soldadotl,eomo se vê das nossas histo
rias, e o aponta o autol' da Di-ssel'taqão sobre a patria; e depois
qlle o rei de Portugal veio ·ao Brazil salvar-se das unhas de Bona
parte, mandou para Cayenna oitocentos homen.s, que ainda andam por
lá derramados ; perto deste mesmo numero para Monte-vidéo; uma
companhia de artilheria para o Rio de J aneiro;sciscentos agora para a
Bahia ; defende a ilha de Fernando de Noronha com uma guarni
ção de cento e cincoenta homens; como pode agora mandar seiscentos
para o Rio?

Todos sabem, que a população da provincia não é proporcio
nada ao seu ten'eno ; que a nossa agricultura está em um grande
atrazamento com estes seiscentos aqui; como ficaremos sem eHes ?

Em seCTundo IUlTn,l', que vão fazer ao Rio de Janeiro? Tem
o Rio algU1~a briga~om alguma potencia? Portugal podia man-
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dar a qualquer outro ponto elo Brllzil ; mas nunca para o sul, e lI,

gora a nenhum. O mappa do cxerciLo completo do Rio de Janeiro
em Setembro do anno passado apresentou mais de vinte mil homens
de I',. e 2'. linha,fora o batalhão de Suissos. Que faz, pois, tanta gen
te em armas acantonada na cidade? Não pode de um numero
tão superfiuo detropas tirar-se seiscentos para a artilheria naval?
E' preciso manàa-Iog buscar a Pernambuco, que se acha tão des
falleoido de gente?

Não é preciso ser muito atilado, para conhecer os fins do mi-
nisterio nesta medida. .

Quem deixa de conhecer, ql:le a max.ima é enfraquecer as pro
vincias,ao mesmo tempo que se ajunta. toda a força DO Rio, para d'a
li se dedpedirem expedições para toda parte, e se subjugar o Bra
zil com os mesmos Bra:tileiros? Os ministros do Rio engl!nam-se
muito, quando asr,entam que os povos são tão toupp.iras, que mio
são capazes de ver estas espertezas grosseiras, Demos, porem, que
podiamús dispensar, sem notavel damDo, esses seiscentos homens;
porque razão não deveriam elles ser applicados á nossa mari
nha, e artilheria naval?

Cada provincia deve ter a sua, e proporcional ás suas neces
sidades, e não estar a fiusa da do Rio. Quando Pernambuco, Rio
Grande, Ceará, Maranhão e Pará se virem com um bloqueio na
barra hão de mandar dar parte ao Rio, para então vir de lá o an
xilio que quizerem, e no tempo que lhes parecer?

Estamos com o exemplo da Babia diante dos olhos.
Que tempo gastou o Rio em mandar Delamare, e o que fez

elle? Não deixou entrar os batalhões de Portugal, e não foi cau
sa de augmentar suas forças o Madeira? E que castigo teve elle
por esta perficlia ou fraqueza?

Quantos tempos se não esperou por Cokrane ? ,
E que tem po não teve o Madeira para fortrncat'-se, e depOiS

que chegou, não deiyou entrar cinco embarcações para a Bahia, e
elie posto atraz do morro? Si Madeira quízesse estar ae-aban,do
de assolar aquella cidade, quem o teria probibido? Si MadClra
tivl:lsse temido aquelle bloqueio, se teria retirado levando tudo
quanto quiz, quer profano, quer sagrado ? .

Peiores que estes hão de ser os outros auxilios, que o RiO
mandar ás provincias, as quaes serão o ludibrio de seus inimigos,
si não tiverem uma marinha sua, cuja guarnição e tl'ipolagem de
fendam seus 1ares, seus filhos) suas esposas, sua propriedade e sua
patria.

Os povos conbecem estas verdades, e estão desconfiados, que
rendo descobrir uma mão fOl:iada entt'e o ministerio, Delamare, La
batut,e antros; e dizem que o ministerio quer dar com o imperio do
Brazil em v;lsabanis.

Ab ! meu cbaro Damão,agor:J. lembro-me daquillo de Camões
uma nuvem, que os G7'es escurece, 8ob7'e nossas cabeças apparece,
Nilo sei que pbantasma 7'obusto e valido me aterra e faz tremer,
.Si os neg~'os fados permittissem, para nossa desgraça, que se effec-
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tilasse isto, para quc o ministcrio nos vai empul'1'anuo, penso que
"iremos a ser preza de aveutlH'eiros ousados, e ficará o imperio
brazileiro peior 'elo que n dos Persas, depois da morte de Alexan
dre, que sendo retalbado entre os seus generaes, ficou em reinos,
mas rl?inos poderosos, como o Egypto nas mãos de Ptolomeo, Ba
bylonia e Syria nas de Seleuco, Cassaudro com a 1\Iacedonia e
Grecia, e Antigono a final na Asia"

Em todos os papeis que correm impressos, quer sejam feitos por
S, M, 1. e Contitucional, quer dirigidos a elle pelos povos e seus re·
presentantes, on se vê ás escancaras, ou se dá a entender, que a cons
t.ituição do imperio ba ele ser fei~a pelo soberano congresso, repre
sentante da nação, e não pelo imperador.

Quand'o 08 procuradores gemes das provincias do Brazilre
presentaram a S. :M. I. e lJonstitucional, então príncipe regente, que
era necess(JJria a cOI/vocação de uma assembléa llLso bl'azilica, que in
vestida daquella pOl'çâo de sobel'ania, que essencialmente ?'esicle no
povo deste gl'ande e ?'iquíssimo continente, constitnisse as bases so
bre ql!e se devesse erigi?' a inclependencia, que a natm'eza m~1'cara,
ede que estava de posse; S, M. 1. e Gontitucional reconhecendo a ver
dade e aforça das ?'azões, que lhe fm'am ponderaclas, houve pm' bem
mandar COnvocal' uma assembléa COllst'Ítuinte e legislat-iva (5). Reclo
bro/t-se ainda muito mais ase!!p,'azer por '1)131', q!te as idéas dos po
vos coincidiam com as S!taS pw'as, sinceras e co'rdiaes intenções (6)
Quiz 01WÜ' o peusa?' dos proclt?'adores ge?'aes dus p,'ovincias a res
peito ela situação politicu do Bruzil, pO'Ç lhes pertence?' a elles este
negocio, como intei1'amel1te populw' (ibi,) Então elle (o povo do
Brazil) foi unanime na fi'rme resolltção de POSStti,' uma assemblea le
gislativa sua prop?'ia, de rntja sabedo-ria e prndencia ?'esultffsse.o
1/0VO }Jacto social, que'devia ?'ege-lo, proclamou S. :M. I. e COllstItuclO
Dfll,aos Portuguezes a 21 de Outubro de 1822. 111anclei convoca?'mna
a88embléa constitlltinte legislativa, que tmbal1wsse a bem de sua so
lidafelicidacle. Hei de defendel' os legítimos di?'eitos, e a constitui
ção futura do B?'azil, que espe?'o s~a boa e pntclente, com toélas as
minhas fO?'ças, e á clIsta de meu p1'op1'io sangue, si assim for ncces
sal'io , dis~e elle aos governos e nações amigas (7). ~ n? elia da
abertura do supremo conCTresso todo transportado em JubIlo, excla·

o , , I'. á
mOll: Afinal raiou o grancle dia para este vasto impeno, , ql~e J a?'

epocha na Sua historia, Estájltnta a assembléa pa?'a constztu~?' (lo na
ção, Que p1'azel' ! Que fortuna pU/ra todos nós! (8)

De todas estas expressões tão ter~nil?antes, e ~i.tas á fMe elo
céo e ela terra, se conhece que a constItUIção bl'azillCa ha ele ser

----
(5) DeC1'eto de 3 de Jttnho de 1822.
(6) Falia de 2 de J!tnho de 1822 ao conselho dos ])l'OC1L1'adol'es gemes.
(7) ll!anifesto de 6 de .Agosto de 1822,
(8) Falia ao "ob81'ano coilgl'esso,
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fcita,nã.o por S. 1\L L e Consti tuciollal, sim pelo soucr:mo congresso
dos nossos dcputados.

E para que se tirasse ó. velhacada as armas com que podia mane·
jar, imbutindo talvez que o fazer constituição era ver o quc dictas·
se o milllsterio e subscrever a tudo, S. M. 1. e Constituciona.l decla·
rou com a maior clareza do mundo, que a assembléa coustituinte e
legislativa meneando o leme da razão e da prudencia, evitaria
os escolhos, que nos -mares das revoluções apresentam França,
Hespanha e Portugal; marcaria as partilhas dog podereI;; firmaria
o codigo da nossa legislação, e o aplicaria ás nossas circunstan
cias : que os representantes do Brazil haviam de marcar os direitos,
<sustentar os do Brazil, e consagrar os verdadeiros principios da
mOllarchia representativa do Brazil; declarar o supremo impe·
rante ; cortai' as cabeças ao despotismo e anarchia ; responsabi.
lisar os empregados e fuuccionarios p!lblicos ; regularisar a fazenda
publica, sua administração economica; instituir as leis civis e cri
minaes ; legislar sobre a tropa, sobre os cultores das lettras e SC1-

encias, a final fazer tudo. (9) .
Isto disse S. :M. I. e Constitucional que fariam as côrtes, e nem

outra cou~a poderia qilerer jamais o BI;azil. B;ista, pondo de parte
outras muitas provas, ver-se a vontade do Brazil expressa na fal
1:J., que á S. :M. I. e Constitucional fez o presidente do senado da ca·
mara do Rio de Janeiro, no dia 12 de Outubro, em que foi ac·
clamado imperador constitucional. •

Estes são os factos publicos, admissiveis no Brazil, e dignos
da sua honra e dignidade. 'Como então se assoalha no Rio de Ja·
neiro, que o soberano congresso não é superior ao imperador, que
não tem tal soberania de poder, que este está todo devolvido ao
imperador, s6 pelo acto da acc1amação, e que o poder, que tem os
deputados, é UUla pequena fracção, que lhes cOll1municou o impe
rador?

S6 um aristocrata orgulhoso e servil, que queira engrande·
cer-se á sombra do despotismo, é que terÍL. -o desavergonhumento
de avançar tão detestaveis proposições.

Disse, que out1'a cousa não podia querer o Brazil, porque os
Bmzileiros são menos briosos, do que os portuguezes? Est3vam
em peiores circlln~tancias do que estes, para se sujeitarem a co.usas
de tanto opprobno? Estariam doudos rematados, para fugirem
de uma eSCl'avidão, e se arriscarem a outra? Elegeriam deputa·
dos com tantos trabalhos, e os mandariam com tantos gastos á c~rtc
somente a receber a constituição, que aprouvesse ao ministeno?
Os mesmOfl deputados seriam de sentimentos tão baixos, que se
honrassem do officio de coneio ?

Para isto bastava que viesse Delamare no Monte de Ouro to·
do embandeirado, correndo os portos do Brazil, e cllLreg:l.I1rlo o

(!l) A[anifesto ela 1.' de Agosto de 1822,
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cartel 00 despotismo, que seria immediatamcute aceito, e posto so
bre as corôas das cabeças, si não houvesse algum Oaponi, que pon
do·o cm farelos, dissesse': Faites battre vos tambo~trs, nous fe1'On8
SOn1W/' nos cloches, Voilá ?na ?'eponse. Dizei a quem vos man
dou, que a no sa resposta é que toque ao seu ?'ebate, e n6s tocarei
mos ao 11 osso.

Isto o Brazil entende, isto vê o Brazil, que praticaram Ingla
terra, França, Hespanha, Portugal, os Estados-Uniclos, a Ameri
ca Hespanhola; e S. M. 1. e Constitucional declarou mesmo, que
os BraziJeiros, que verdadeiramente amão ao seu paiz, jamais ti
veram intenção' de se sujeitarem a uma constituição, em que todos
não tivessem parte, e cujas vistas fossem de os converter repenti
namente de homens livres em vis escravos. (10)

Na verdade, meu Damão, assim se deve entender das inten
~ões liberaes, puras e sinceras de S. M.; lUas os seus millilltros,
ou esse que minutou aqnella faUa para S, M. recitar, sempre tei
IDOSO em ir com a sua adiante, e nunca esquecido de não perder
oecasião de semear suas opiniões detestaveis, introduziu naquella
fana tres porposições, que muito tem revoltado os espiritos, e ate-
1lI0risado o povo. '

1: Ellas (medidas legislativas) nunca parecemm quefo1'a?n
tomadas PO?' ambi.ção de legislar, e ·t.rrogando wn poder no qual
&UlIlente devo te?' pa?'te,

2.' Qtte com a mi1lha espada defende?'ia (t pat1'ia, a nação, e
aconstitttição, si fosse digna do B7'azil e de mim,

3,' Ultimamente Espero que a constituição quefaçaes, mere.
ça aminha i'mperial aceitação.

Aqui vêm todos como vão subindo gradualmcnte, e se vão de
senvolvendo os sentimentos, que o astuto ministro tem querido
plantar em S. M. I. e Constitucional contra as intençõcs puras, li
hemes, e sinceras do seu augusto coração.

Vejamos isto por partes.
Quanto a primeira, que parece moderada pela expressão pa1'

te do pode?' legislativo, é falsa em toda sua extensão. Si S. M.
ha de ReI' o chefe do poder executivo, como ha de ter parte na legis
lação? Isto é um monstro em politica, Já lá se foi o tempo dos
prestigios, hoje os espiritos não podem digerir estas proposições tão
fortes; já se acabou o tempo de jazel-as, e batizal-as.

O Brazil é que eregiu o throno, e nelIe aSl:1entou S. M:, c o'
~sentou debaixo da condição impretcrivel de estar pela constitui
çao, que o Brazillhe desse. Como (:ntão ha de ter S. M. parte no
poder legislativo? S. lU. I, e Constitucional não foi qne separou
o Brazil de PortupaI, foi o Brazil mesmo, que, pela lei s'uprema
de sua felicic1ade, sc separou de Portugal; e com csta separação
declarou do modo mais solemne e effectivo) 1]1IC llãG haviaql

..
(10) FaUa na abertt~m das cortes.
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mais para eJ1e casut' de Braganças, nem direitos de Buccessão
heranças, nelll nuda de Portugal, e que ia constituir·se como ben:
quizesse.

Ajuntou-se para formar o seu pacto social. Neste pacto é que
se deve determinar a forma do sen governo, e escolher a ]JesSOet a
quem porão á sna testa para. executar o que determinarem o)s seus
representantes. Está claro, que podendo este executor !ler chama·
do de fOl'a da nação braziliea, ou tirado (10 sim seio, na primeira
hypothese o executor, qualqner que elle fosse, nenhuma parte teria
no poder legislati \'0 j na segunda não tem outra 'p:1I'te maior, do
que outro qualquer cidadão do Brazil; e só neste ponto 'de vista é
que se pôde dizer que S, lVI. 1. e Constitucional tem parte no poder
legislativo. Mas o que se quer inculcar naquella eX'pressão é cousa
diversa, falsa, perigosissima e inadmissivel, como attentatoria con
tra a soberania nacional.

Se quer inculcar que S. M. por ser acclamado imperador antes
de havei; constituição, quando esta se faz, elle tem .parte na cous·
tituição, não como um outro cidadão já representado pelos depu.
tados, mas sim com um quarto, um ter.,:o, lima metade, ou olltm
semelhante parte do poder supremo, n[o já comprchendida naqllel
le das côrtes soberanas: é falso, falso, falso.

O poder soberano é indivisivel, elle cstá todo essencialmente Da
nação, e por commissão ou delegação nas côrtes soberanas, ás qllaes
já abmngem aquella mesma parte, que tocava a S. M. 1. e Constitu
cional não por ser principe regente do Brazil, nem da casa de Bra·
gança, nem fina.lmente por ser o successor do throno portuguez, sim
unicamente por que aceitando os nossos convites, desprezou e abju
rou ser Portuguez, e se naturalisou Brazileiroj o que si não fizesse, e
regressasse para Portugal, nós nos teriamos constituidos como qui·
zesscmos, e posto á nossa frente quem nos .parecesse, como tem
feito em semelhantes circumstancias todos os povos do mundo, des
de os mai~ remotos seculos.

POJ·tanto aquella expressão, sobre superfiua, é temerosa, e llm~

guarda avançada do despotismo; pois quer dividir uma cousa índl'
visivel por sua essencia moral; e n6s não estamos no tempo, ne.fi
1I0S costumes e idéas dos Espartanos, qne depois da morte de ÂflS'

todemos dividiram a soberania entre dous reis, que governavam ao
mesmo tempo a lDesma cidade; e parece-nos que no sentido se p6de
applicar a este caso aquella maxima do sabio Mauri, a saber: Todo
homem que sabe calcular as consequencias dos principios politicos,
deve abjura?' uma pat1'ia, onde os legislad01'es são ?nagist7'ados,
Portanto ser S. M. 1. e Constitucional o primeiro magistrad~
da nação, e ao mesmo tempo legislador, não se enteude, nem e
admiravel no estado actual das luzes da Europa.

Demais, a acclamação de S. M: em imperador constitucional
não foi outra cousa, que uma previa e antecipada declaração do Bra
zil sobre a pessoa, que escolheriamos para principe nosso, ou chefe
do executivo, quando fizessemos o nosso pacto social, e não se lhe
conferiu outro poder mais do que aquelle, que sc lhe fazia indispeo-
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8avel IJara convocar as cortes, e determinar provisoriamente aquel
las cousas, que eram mister existir e arranjar-se para bem da na
ção, antes que esta se ajuntasse em cortes; o que não só declara- •
ram algumas camaras, quando foram consultadas a este respeito,
como reconhece S. M. mesmo.

A segunda proposição, isto é, de S. M. defender a constitui
ção, que for digna elo Brazil e de S. M., é o degráo medio para
aquillo que tanto tememos. Parece querer insinuar que póde ha
veI' uma constituição, que sendo digna do Brazil, o não seja tam
bem de S. M. Pois póde o chefe de uma nação ter outra digni
dade, que não seja a dignidade da nação?

Um monarcha não tem outra felicidade, que a felicidade do
8eu povo; um monal'cha é grande, respeitado e temido,. quando a
8ua nação é grande, respeitada, honrada e temida.

A felicidade, a grandeza e honra não é de uma ou outra parte
da nação, é do todo; porém não se póde conceber constituição
digna do Brazil, sem qne o seja tambem do imperador. E si,
caso negado, se póde formar uma constituição, que sendo digna do
J3razil, deixe de ser para com o imperador, então deverá sempre
S. M. defendeI-a, e a sua homa ceder á honra do Brazil j pois que
e8sa foi a sua promessa mais de uma vez, e a sua palavra deve de
8er efficaz e não illusoria.

Eis as suas promessas:
Prometteu que daria sua vida, pa?'a qtle no BrazU e'xistisse um

systema liberal dictaAo pela p·udellcia. (11) Caso unico em que a
constituição póde ser digna do Brazil.

Tem O1'dentes desejos de cooperar com todas as suas fO?'ças"
para que este tão ;'ico, tão grande e tão abençoado ?'eino do B?'az~l

vellha a ser em b?'eve tempo um dos reinos C011stitucionaes mais feli
zes do mundo (12). Isto succederá com a constituição digna do
Brazil, '

Não se tem poupado, nem se poupará a t?'abalho algum, por
maior qlte seja, cumta1Jto que delle provenha um seitil de jelicidadfl
pa?'u a nação. Esta só póde vir de uma constituição digna do
Brazil.

Â todo custo, até arriscando a propl'ia vida, si p?'eeiso for, des
empenhará o titulo, com que os povos deste vasto e rico contintente
em 13 de Maio do anno p?'eterito o hO?traram, de difenso?' pC1'petuo
do Bazil, (13). Ellefinalmente pela stla nação estavaprompto de
sacrifica?' a propria vida, que a pa?' da salvação da pat?'ia é naila.

E o mesmo na faUa ao exercito, na entrega das bandeiras,
Que promessas mais solemnes, mais justas, mais decorosas ao

Brazil?

--(11)' Proclamação .A nossa lJatria etc,
(12) Cal·ta de 15 de Junho de 1822 ao governo provi~orio da Bctitit.b.
03) Fatia as córtes,

41
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E ellas ou devem de scr effectivas, aceitando S. :M. 1 e Cons
titucional a constituição, que fizer o Brazil, que pela sua justiça c
prudencia felicite, augmente e glorifique o Brazil, porque neste
caso não póde deixar de ser digna de S. :M. 1., ou devemos concluir
que as palavras do ministro discordam das intenções puras, liberae8
e si.nceras d.o eor~ção de S. :M., compromettem-no com os povos, e
arrIscam o lruperlO.

A terceira proposição: Espe?'o, que a constit~tição que façaes,
mereça a miuha ímpe1"ial. approvacão, choca mais do que as outras
antecedentes, e, a meu ver, é o manifesto mais decisivo das inten
ções do ministro; pois que não se determinando o que aceitará
S. :M., pode S. :M. regei tal' toda e qualquer constituição, dizendo
que não é digna de sua imperial aceitação; e eis todos illudidos, e
frustrados os trabalhos do soberano congresso. E porque só S.:M.
é quem ha de saber o que é digno da sua imperial aceitação, apre
sentar-nos-ha o ministcrio uma cousa, que la quizer, á feição de suas
conveniencias, pam subscrevermos e obedecermos, reali-sando-se na
nossa pscravidão a fabula do eavallo, que pedindo ao llOmem ajuda
para vingar a injuria, ficou clcHe cavalgado.

De mais, parece querer inculcar, que a aceitação imperial é de
tanta essencia pam a constituição, que si S. M. 1. p. Oonstitucional
não der a sua imperial aceitação, não teremos constituição.

Este negocio está com summa clareza e verdade discutIdo pelo
deput:.J.c1ú Antonio Oarlos de Andl'ada, debaixo do nome de Phila
giosetero nas suas reflexões sobre o decreto de 18 de Fevereiro de
1831, impressas na Bahia de Todos os Santos; o qual finalisa a
sua explicação do fim c força da sancção regia nas leis constituo
cionaes dizendo: Não lyrecÍ8ct a naçãopedi?' a S'ua C1'eatll1"a (o imo
peradOl') o que é de di?'eito seu.

Esta verdade não deixa o ministerio de conhecer, c no em
tanto faz S. M. dizer o contrario ao congress(l, afim que este para.
constituil' a nação Vil. consnltar o ministerio sobre o que Berá do
agrado de S. M.

Machiavelicos ministros, quanto vos enganaes I O Brazil está
com os olhos abertos, lobriga as vossas tramas, e conhece os vossos
laços. Vós cahireis, e a liberdade do Brazil sustentará eternamente
o seu imperial pavilhão.

Ah! meu charo Damão, que tenebroso futuro Ae me antolha I
Quanto temo ver achara patria sepultada em um abysmo in·

sondavel de males!
O ministerio si não retrogada na carreira, em que vai, Bubju

gandú.o soberano congresso com os seus terrores, com as suas BU&
gestões, c levaudo' mão elas suas arbitrariedades de devassas, pl'l
sões, expatriações, niio respeitar a liberdade dos povos, a segurança
das vidas e pessoas dos cidadãos; si não consentir que fallem 08
escriptores, vehiculo da opinião publica, afim que os deputados p08
sam conhecer os sentimentos e a vontade dos seus constituintes,
para constituircm a nação de uma maneira digna do seu caracter
brioso, e da riqueza do sen solo, está tudo perdido.
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Nenhum povo, llepois de saborear a tiL l'cladc, se dispõe. a su·
l1eição absoluta: Etodaforça, llisse S. lVl. r. e Constitucional, (14)
toda f01'ça é insuJficiente contra a vontade ele um povo, que não
quer viver escravo j e os fe1"1'OS são appa'fatos dos fracos e facciú
sos, (15)

Os povos se acham descontentes do ministerio de José Honifa
cio; olham para cada um dos que nos mandam como um espião, um
intrigante, um satelite do despotismo; e deste conceito de que niu
gnem os arranca, não será isenta a sagrada pessoa do bispo. O
povo desta praça acaba de dar um Agradecimento aos redactores
pelo bem que hão feito com as suas doutrinas liberaes e justas; a
provincia da Parahyba já havia feito o mesmo á SentineUa da Li
berdade; e, segundo hei ouvido, as camaras da provincia se dirigem
agora ao imperador e ao soberano congresso, cxplicando-se sobre
o despotismo do ministerio.

Deus queira illnminar-nos e fortalecer-nos para conheccrmos as
estradas da rectidão, e marcharmos por ellas.

Adeus, meu charo Damão, aceita os officio do teu amigo ?iS

que ad a'fas.

Pilia.

(14) Proclamação aos P01'luguezes a 21 de Oululn'o de 1 2~.
(15) P1'oclarnacão aos B1'azilei1'os-Á nossa patria está ameaçada,





IV

SOBRE OlliSPIRITO ANTI.CONSTITUCIONAL, REVOLUCIONA RIO E ANAR
CHIOO DO R~GULA DOR BRAZILElRO

Rara tempal"Um felicitas, ubi sen ti1'e quae
vt/is, et gure sentias dicere liceat.

TACIT. 1. lIrsToR.

Meu cbaro Damão.-Li, como'tu, a carta do mestre Sampaio,
ex·redactor do Regulado?' B?'azileü'o, ao deputado Joaquim Manoal
C~rneiro da Cunha, .inserta no IJiario do Governo do Rio de J a·
nmro de 17 de Junho deste anno, n. 132 j e não foste tu s6, que te
escandalisaste daquelle bypocrita. Eu fui tocado do mesmo desejo
de desmascarar o impostor, pelo que lhe havia escripto a carta,
qu~ a~ai~o verás j como porém queres saber o que peD~o da justiça
ou IDJustIça do deputado, e os trabalhos, que me rodeIam, não me
dão tempo para nada, respondo-te com a remessa da tal carta.

Eil-a, pois, e della colherás o meu voto.
Sr. ex-redactor do Regulador Brazileiro.-Lendo eu o n. 132

do IJiario do Governo desse Rio, de 17 de Junho deste aimo, achei
nelle a sua carta dirigida ao illustre deputado Joaquim Manoel
Carneiro da Cunha, sobre ter dito aquelle deputado á face da sobe·
rana assembléa legislativa, .que o Regulador Brazileiro fO?'a causa
elas relJol~~ções de Pernambuco, exigindo Vmc. do mesmo apresen
tasse testemunhos, ext1'ahidos do mesmo Reguladvr, que sejam op
postos á instituição de um governo monarchico constitl~ciO?~al, afim
de que não seja tachado o deputado de despota, e Vmc. apresentado
aseus compatriotas e posteridade com um caracter equivoco.

Este é com effeito o timbre de uma alma nobre, que zela o seu
bom u?me, e quer viver na e8tima dos vindouros.

Ainda que o illustre deputado, na sua carta de 26 de Julho do
mesmo anno, haja satisfeito a sua petição, que talvez se dirigisse á
um~ contestação apparente, desejando Vmc., no fundo do seu co
raçao, que o deputado lhe não desse ouvidos, nem resposta j com
~udo, como me hajam tocado tambem os effeitos da sua doutrina,
Julgo·me com o direito de dirigir-lhe estas quatro linbas em demona-.
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tração da justiça, com qne o l1cputado o julgou causa das revolu
ções de Pernambuco.

Como Vmc. mesmo naquelIa carta apresenta o preciso da sua
doutrina regulatoria, julgo ser bastante respondE:r aos diversos ar
tigos delle, para dar inteiro cumprimen~o ao meu empenho.

Diz, pois, V mc. que não sustenta o despot.ismo, por ser inimig(}
desta besta feroz j que não 'é cliente, nem partidario dos máos mi·
nistros, como os Richelieus, os Mazarinos, sim louva os bons, como
8u11ys, Turgots etc. j que com os escriptos do celebre Rabaut e de
N orvins ataca a democracia; sustenta a monarchia constitucional,
segundo o plano dos melhores publicistas do seculo XIX j com as
autol'idaoos de Benjamin Constant, de Loujl1inais, Blackstone etc.
mostra as vantagens de uma segunda camara tão popular como a
primeira; reprova leis de sangue, sanccionadas pelos mesmos, que as
promulgavam, e das quaes foram victimas os mesmos legisladores j
fundado nas autoridades dos deputados, publiciE.tas e oradores da
assembléa de França, clama pelas attribuições devidas ao augusto
cLefe da nação, em cujo nome se exercita o poder executivo.

Esta a quinta essencia da sua doutrina regulatoria, a qual con
trariando, su~tentarei que o deputado não foi despota uaquella pro
posição, que emittiu; por quanto o mais, que ~a naquE:1Ja carta, é
uma canada de palavrorios e basofias, que se encaminham a impor
a quem o não conhece; portanto á ella.

A constitttição não deve de ser a 1n611W?' possivel, p01'que é ne·
cessa?'io ser tem Deus pa?'a desempenha?' um plano clifficultoso j mas
tema constituicão acommodada ás circu?nstancias moraes cios po
vos e ao systema dee sua ec~ucc~ção JJolitica, disse VIDC. no seu
n. 1.' (16)

1l. primeira parte da proposição, ainda que offereça muito que
se diga sobre a sua frivolidade e inepcia, com tudo eu a deixo pas
sar por agora, e lançarei mão da segunda, que pertence á questão.

Estas ci?'cumstancias moraes dos povos, e systema da sua edIl'
cação politíca relativamente ao Brazil, ou se podem entender das
actuaes do Brazil, ou das futuras, que elle póde ter; neste segundo
caso, nem Edipo poderá entender o que VIDe, quer dizer, nem aJo
plicar ao Brazil esta sua doutrina" e s6 os anginhos lhe po~e.rao
responder; no segundo, digo, o systema da nossa educação pOlItlC~,
desde a povoação do Brazil até agora, ha sido o systema do s~rvl

lismo, da escravidão, do governo absoluto, despotico e tyranOlCO j
logo devendo acommodar-se á este systema a nossa cODRtituição, o
que é que prega V mc. ?

O que planta com esta doutrina?
Para que cousa previne o~ povos?
Que thema dá aos representantes da nação?
Parece-me, que os mais idiotas responderão-.o despotismo.

(16) FI. 22.
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E então s6 por este preludio de sua doutrina regulatoria, não
dá Vme. uma prova incontestavel de amar o despotismo, sem temer
a ferocidade desta besta?

Demais, não foi isto um alarma, que Vme. gritou ao!! corcun
das, aos realistas puros, para se levantarem contra os constitncio
naes, e empregarem todas as suas forças em estabelecer aquella
foi'ma ue governo, em que lhes era facil elevarem-se pelos usados
meios das monarchias absolutas?

Tanto foi que à experiencia, pedra de toque de todas as theo
rias, para a nossa infelicidade, nol-o mostrou neste Pernambuco.
Nós que aqui estivemos, jámais nos poderemos esquecer das pes
soas, que collaboraram para a explosão de 16 de Setembro do anno
passado, fonte ell.Udal das nossas inquietações, perigos e desgraças;
tambem não ignoramos os fins a que se propuzeram taes senhore!!.

Os periodieos, com que autorisavam snas pregações, foram os
seus reguladores, que se illculeavam como texto em politica, mor
mente por serem as doutrinas da côrte, publicadas debaixo dos aus
picias do ministerio.

Ora diga-me, Sr. mestre Sampaio, esta sua proposição excitaria
a descoufiança entre os povos e a côrte do Rio? .

Poder-se-hia SUPPOI', que 110 Rio haviam intenções sinistras na
factura da constituição, e contm a liberdade dos povos e sua felici
dade?

Eu confesso, quanto a mim, que o seu Regulado?' foi o que me
metteu o judeu no couro, e me fez bruxolcar o despotismo ministe
rial mais devastador e detestavel, do que aqnelle de que havia
mos fugido. Me fez ter por verdadeiras as informações do ministe
rio, que por aqui espalhou Bernardo José da Gama, chegando dahi ;
e penso, que isto não foi privilegio meu exclusivo,

Quando aqui se' espalharam sens folhetos, todos os entenderam
exactamente; c esta intelligencia produziu seus naturaes efreitos, se
gundo os animos dos seus leitores. Os que desejavam a felicidade
do Brazil,' Eua liberdade e uma constituição, que fechasse as por
t~s á ambição, ao nepotismo e á intriga, attendesse aos talentos, ás
Virtudes e aos merecimentos, t'remeram de meelo, e começaram a
mal olhar o miniEterio, e desconfiar d:ls oôrtes futuras. Outros que
ambicionavam subir, e não tinham outra escada, que a arbitrarie
dade e as paixões dos ministros, animaram-se, planisaram; e para
pôrem em pratica suas phantasias, chocaram-se com os primeiros,
romperam-se; e dahi principiou a luta uesastrosa, que ainda se não
acalmou, e nos inquieta,
, E que recompensa merece Vmc. por estes bons serviços feitos
a causa sagrada do Brazil, com a divergencia das opiniões, e des
confiança para com o ministerio ?

Não sabe?
Pois eu lhe-digo, uma rOl/fie alleman, roda de páo enÚ:e nó.s.
Não attribua esta demonstração, que faço com Vme.,á aCl'lmOllla

de meu genio, ou falta ele eOllstitucionalicble cm mim j reeo-
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nhcça antes o fauLo dc David com Natan: é sentença de Vme,
mesmo.

.Mel'eoem páo todos os que quebrantam os sagrados devel'es de
um c.idadão j ~oclos os que procuram d~solver os laços sociae&, que
li,qam os homens j todos finalmente que excítam a desconfiança entre
os povos e o governo, disse V mc. ao Philarete (17)

Que belIa constitucionalidade a de Vmc. !
Como se combina esta pl'oposição com aquell'outra tambem

sua: E' a lei quefalta, é a lei que condemna o cidadão. Que sys·
tema mais bello! falI ando do constitucional. (18)

Que proposição mais anarchica, revolucionaria e honi vel !
A epocha da chegada dos seus papeis aqui coincide com a da

deseu voltura do challlado batalhão ligeiro. Neste foram por muitas
vezes vistos os apaniguados dos que trcuxeram seus folhetos,
aquelIes que se encarregaram de os vender; e os mesmos, que os
trouxeram, dirigiram as bernardas.

E não será isto arvorar e fazer tremular a bandeim negra da
a'llarchia?

Quem o duvidarâ.1
. De mais, estes fomm os mesmos scntimentos c as mesmas ex

pressões do celebrão Menezes, pessoa do seu intimo conhecimento
e emissario dessa côrte, quando aqui seduziu a moços indiscretos
(lontra a jun~a provisOJ'ia, dizendo-lhes por vezes: Já que o governo
não quel' dar pOI' nada, l'esta aos senh01'cs milital'es lJuxarem pelos
chal1falhos.

Isto se fez cm Pern:llllbuco,e agora ahi nessa côrtc som'eu des
graçadamente o Malagueta os effeitos daquella sua maxima.

Talvez que si os Ii'luminenses e as mais provinoias tivessem
adoptado o mesmo systema, (de levar a páo) eltas hoje se vissem li·
vres de monst·ros, que diU1'í,amente procuram dev01'a1' sua existencia
politica. (19)

E que se espera daqui, Sr. Regulaclor?
Que se fará nas provincias, quando a côr~e dá estes exemplos?
Que constitucionalidade a do Rio?
E' esta a corte philosophica e ímpel'ial .'1
São estes os philoso'phos que na cm'te de Postclam rodeiavam o

,ql'ande Frederico? (20)
E' esta a sã philosophia, verdadei7'(t amiga dos reis e dos po

vos, que Vmc. tanto illculca no millisterio ,'i
Devemos confessar, que é muito má casta de philoBophia, essa

que leva á chicote, e manda matar os escriptores publicas, 9ue
pugnam pela. liberdade da nação no tempo da liberdade da un-

(17) N. 1. ti, H.
(18) ,õ. fi. 50.
(IV) N,'!,. fI.·14.
:tO) eut. do P. do Assuc. D. R, 1 de Ju1l10 de 1823.
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prensa; parece-me que .não consta, que os Richclicus, (21) os Maz:J.
rinos, com quanto despotas fossem, tivessem uma philosophia tão
forte, quanto essa, que Vmc. súa camisas em exaltar; sem duvida
estas boas noites foram mais pesadas do que os bens dias, que com
um murro deu um criado ao grande marechal de Turenne,o qual res
pondeu ao cumprimento com o maior sangue frio, dizendo: Á17lico,
la mano vi lJeza Im'te; un'alt1'a volta 1'ico1'clivi di calcar meno~' io
vi COllSiglÜJ1'ei qttillcli innanzí a dar il bllon di colla voce piuttusto
cite coi gesti-(22) Amigo, a mão vos pesa muito; outra vez não
carregueis tanto; de hoje em diante, tomai o meu conselho, dai os
bons dias antcs de palavras, do que com acções.

Outra origem de partid08, choques, divergencia· de opiniões,
desconfiança do ministerio, temor do imperador e sustentaculo do
despotismo foi a sua doutrina do veto absolt~to, expendida no n. 6.,
nada obstante Vmc. querer sustental-a com as autoridades de Mon
tesquieu, Blackstone, Lalli-Tolendal, etc. Primeiramente não ten
do esta attribuição uma bondade absoluta e geral, que a fizesse ap·
plicavel á todo qualquer systema politico, por ser saudavel em uma
hypotbese, daqui Re não devia esperar o mesmo effeito nas nossas
circnmstancias, que são inteiramente diversas daquellas, em que
os publicistas o julgaram necessario; ao depois querendo Vmc.
plantar e persuadir o veto absoluto, e nào se lembrando de freio al
gum para os abusos desta attribuição, tem sem hesitação alguma
pregado o despotismo e a tyrannia. .

Os publicistas todos tem fallado de monarchias já constituidas
debaixo de cerLOS systemas, monarchias já com existencia potitica,
onde tudo estando já feito, s6 se tratava de fazet' siloplesmente al
gumas refo1'l1wS mais m'gentes; outras são mOllarchias, como a in
gleza, onde ha um freio para o abuso desse veto, e um contrapeso á

(2I) No tempo em que o cardenl de Richelieu foi ao lugar de minist.ro,
o grandes da França usurpando a autoridade, que lhes fora confiada, tiuham
voltado contra o príncipe e contra o estado as mesmas forças do estado,
despedaçado por facções; e o que fez Richelieu, foi, como diz Marmontel
Lors que le cardinal de Richelieu,ce genie hardi et vaste, rumena les grands
liOus l'obeissance du prince et las paupies sous la protection de la loi . por
tanto não está na ordem, 'em que Vmc. o colloca, O cardeal Mazarino,
que lhe suceedeu no-lugar,teve os principios do seu ministerio muito fel izes ;
os.successos das armas francezas lhe adquiriram muita gloria; porém ao de
pOIS os grandes invejosos da sua elevação excitaram gnerras civis desde
16.49 até 1652, o perseguiram; elle eedeu á persegl~ição, e s~ retirou do
reino; quando voltou em 1653, foi para prestar os maIOres servIços. O tra
de de paz da Ilha des Faisans é um chefe de obra em politica. O cardeal
era doce e atfavel; um dos seus principaes talentos era c~nhecer bem os
homens; pensava, que a força não devia ser empregada senllo na falta de
outros meios, e sabia tomar sempre o caracter das circumstimcias, como se
eXpressa o abbade Ladvocat. Diccio. j portanto nITo é o que Vmc. diz.

(22) oav. Nov'. 30.
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sua preponderancia, N ús porém estamos f6ra destas circulllsLall'
cias j em n6s nada se acha feito j agora é que começamos a consti.
tuir-uos j a nossa existencia politica principiou no dia 3 de Maio
passado, como sabia e justamente disse o imperador na abertura
da assembléa: Dignos 1'ep1'esentalltes ela nação brazileü'a, éhoje o
elia maio1', que o BmZ'il tem tido j dü. em qtte elle pela primei
1'0, vez começa a most1'ar ao 1n>.tndo, que é imperio, e imperio
liv1'e,

E' irlllegavel, que por ·isso que declaramos a nossa independen.
cia e Reparação de Portugal, estamos no caso dos Anglos-Arnerica.
nos, de quem disse Vmc,: Os .Ánglos-Amerícanos, na sua insunei,
pão cont1'a a .Englatm"ra, queb1'a1'am todos os laços que os ligavam
(~ Q'I'ã-B1'etanha j ent1'(t1'am em sua inelepmulencia natuml j não
tinham poder algum,pa1'(t sustenta1', e por assim. dizer estavam !Ias
cil'cttmstancias de c1'ia1' tudo j e pU?' isso a convenção de cada ~trn dos
estados não device attmulm' á mais nada, que ce pluml-idade dus suf
fl'agios de seus memb1'os, (23)

Em.segundo lugar. o Ul'dume das duas partes do corpo legisla.
tivo, ambas com o direito igual de se impedirem mutuamente, tm·
madas cntre si pelo poder executivo, que tambem fica tecido com
ellas, e a falta de um patrimonio permanente, e da propriedade do
chefe da nação, faz na Inglatel'l'a que o veto concedido ao monal'cha
não possa tyrannisar a nação, nem opprimil' a liberdade politica do
cidadão,aquella tmnquillielude de espi1'ito, que p1'ovem ela opillião
em que está cada mn ela sua se[Jw'ança, (24)

Entre nós, porém, não ba freio algum externo, que pos~a parar
ou destruir os excessos do veto j e as vi l'tndes, o civismo e a constituo
cionalidade do actual imperador, ainda que fossem um motivo de se
lhe conceder esta regalia, ellas não passam por geração, nem heran
ça aos seus successores j e a constituição não é somente para o fim
e1:1 sua vida, sim para a vida da nação, que dev~ ser por seculos de
seculos,

• E si, como diz Vmc" cej!tstiça exige que o.s p1'incipes clce na-
tU1'cza elos Pitos e .111[a1'oos Am'elios não sqjam p?'ivados do cli1'eito (~e

conhece1'em e de erearnina1'em a compatibilidade ou incompatibill·
dade das leis com as ci1'cwnstancias dos povos; (25) a mesma jus
tiça pede que se tirem aos Caligulas, aos Neros e aos Tibe·
rios, e aos seus validos Sejanos e Macl'ons, todas as occasiões de
tentarem contra a liberdade dós cidadãos e felicidade dos povos; c
ti e!:ite o di1'eito fundamental, de que as monm'chias não poclem ser
despojadas por convenção algLlma, e que mais de uma vez tem sal·
I:ádo as naç:ães, que não deram a gozar ê:L seus principes esta prero-

(23) :T. 8; O. 103,

(2-1-) _~'lolltesq. Ep, L. 11, 1], C'Lp. G.
(25) N. 4. U. J!J.
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- 'gativa; c 6 não concedendo esta attribuição, qqe a asselllbléa cons-
tituinte e geral encherá o seu objecto, que é, como afirma o grande
Vatel, desvia?' ele cima elo estado tudo quanto se oppõe ao di?'ei,to
áa sI/a consm'vacão, e ao adiantamento da sua Jy/'ospe?'idade, (26)
Logo o veto absolttto nas hypotheses, de que fallal'am os citados
antores, ainda que seja necessario e util, e apeza?' de a?'1"isca
do, não se deve ne,qar ao supremo chefe elo pode?' executivo, e seja
(t maio1' gamntia da l-ibm'daele c.ivil; (27) com tudo não terá en
tre n6s a mesma qualidade por serem diversissimas as circums
tancias,

Esta é a mesma doutrina de Vmc, quando disse: Jidga?'ão (os
representantes) obrar com muita sabed01ia, imitando a conducta de
]lovos 1'eputados os mais habeis, sem se lemb?'a?'em que tal ?'egula
menta, tal 1/S0 sattdavel á W1Ut nação, é V1t lJ6de se?' pe-rnicioso á
outra? (28)

Verdade eterna, a qual tendo diante dos olhos o deputado An
tonio Carlos de Andrada, que tem querido dar as cartas nesse con
"resso, sendo consultado na Bahia de Todos os Santos sobre a for
ma do governo, propria do Brazil, respondell sem hesitar que" a ve
lha Europa não supporta outra constituição que não seja a mona?'
c/dca, por estar muito avançada em civilisação, tendo ordens e clag
ses muito distinctas; por formarem estas classes corporações exclu
sivas, com um espirito peculiar; por terem uma nobreza poderosa,
qne se julga de melhor condição, que as demais partes da nação;
por ter ministros do culto publico com pretenções exagerada~, e po
derosos pelas suas possessões; e que o Brazil podia esperar, e tal,
vez s6 devia adoptar um gouemo federal, pouco mais ou menos
como o dos Estados Unidos da America; por er uma nação assaz
nova; por não ter propriamente classes; porque a sua nobreza não
passa de uma pum'il vaidade de il1di"iduos que não formam corpo;
IJorque o seu clero é de nenhuma monta, pela falta de riquezas e
Jllzes; e muito principalmente attendendo-se a que o Brazil não
faz propriamente uma nação, mas quasi tantas quantas as p1'o
vincias, distinctas em caracter peculiar, e sempre inimigas e ri
vaes, "

Como, porém, no fundo, na essencia da. cousa, o veto absoluto
seja o rochedo inabalavel, em que se edifica a vertiginosa cidade da
monarchia absoluta que nos causou males incalculaveis no dilatado
e~paço de tres secuios, Vmc. pregando-o, prega uma. doutrina pe
I'Igosa, servil, aqti-conl'ltitucional, revolucionaria, que sustentando
opartido dos puros realistas contra os constitucionaes, divide as

--
(26) N, 2, iL 14.

(27) Sent, do P. de A ,
(28) N, 2, fi. 14,
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opiniões, excita as lutas, põe as provincias em desconfiança do
imperador, do seu mini<;terio, e dessa côrte,

E não será isto despregar a banàe:i?'a ama?'ella do apostola,do
coutra a verde da nossa independellcia e lib'1rdade ? -

Tanto isto é verdade, que Vmc" depois da publicação do seu
n, 7, na assembléa geral maçonica foi accusado de espalha?' douliri
nas ve?,tiginosas, que fCt1'iam g?'ande m.al á causa do Brazil,porqlle
desconfia/'Íam as p?'ovi71cias, (como ainda desconfiam) qU8 riO Rio
de Janei?'o, onde S8 p~tblicava?n taes idéas, haviam p?'ojectos dQ se
installa?' o antigo despotismo / (29) e Vmc, reconhecendo, que taes
doutrinas podiúm Se?' p?'ejudiciaes á desejada união das provincias
do B?'az-il, disse que estas ideas e?'am de ~t?na CO?"I'espondencia res
peitavel, a que Vrnc, não pódefalta?' ; p?'ometteu emitti?' no Selt pe
?'iodico out?'as ídeas politicas, de mtja prestabilidade estive?'a serl'lpl'e
persuadido j (30) ratificou com juramento esta promessa, na memo,
ria ou oração, que recitou na seguinte sessão da mesma sociedade
maçonica.

Então, Sr, mestre Sampaio, daria o seu Regulador occasião as
revoluções de Pernambuco?

Obstine-se agora em negar, como ahi se obstinou em se
não retractar, naela obstante ser convencido de mentiroso e mal
vado.

A declamação, que Vmc" acostado aos deputados, publicistas,
e oradores da assembléa de França, bofa pelas demais aU?'ibuiçóes
deviclas ao augusto chefe da nação, em cujo nome se e'Xe?'cita opo
der executivo, labora no mesmo vicio dos seus clamores pelo veto;
e ainda que não merecia outra resposta, porque o B?'azil p?'ocla
mando a iJnàependencia, ojJ'e?'eceu, a CO?'oa e o soept?'o au immol'tal
defensO?' de seus di?'eitos, e elevanào-o de cima do alta?' formado P?l'
todos os corações de se~tS filhos ao th?'ono da p?'Ímei?'a manal'ch!a
constitucional da Ame?'ica,(31) não tem que trilhar as obliteradas pe
gadas da velha Europa, que nos deve servir de pharol, e escar
mento nas attribnições indiscretas,dadas aos monarchas ; com tudo
nos offerece occasião de fazermos. uma reflexão sobre o aggre
gado de attribuiçães, que Vmc, exige para o impcrador,

V cjamol-as. .
Vmc., apezar de dizeI as uma a uma nos sens diversos numeros,

as resumc todas na seu n, 84, (32) "dizendo (calumniosamente) q.ue
os votos dos homens de bem, dos ricos proprietarios, dos artistas,
de todas as classes, emfim, são que ene (o impe?'ador) seja como
deve de ser por direito considerado, como parte integrante do po
elcr legislativo; que além da camara rcpresentativa, haja outra

(29) Resp !J, cal't, do Amig. da Ord. fi, 3.
(30) lbid, fi, lO,
(31) N. 1. fi. 14.
(32) FI. 522.
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camara de moderação, ambas com iguaes regalias; que o impe
rante tenha o direito de appro\'ar Ott improvar as leis, porquo estão
convencidos, estarão sempre, e pu,qna1'ão teimosamente em defeza
do seu juizo, qne este direito, bem longe de ser o:ffensivo da liber
dade, é a antemuralha, que os defende de qualquer arbitrariedade
tentada pelo corpo legislativo, pela influcncia das paixões sempre
temiveis nos congressos, ou s~jam ou niio numerosos; " c as torna
repetir na Sentinella do Pão de Assuca1', contra a deste Pernam
buco, dizendo-lhe: E' bom moda de 1'espeitar ao imperador dizer,
que se lhe não dé nem veto, nem, dü'eito da iniciativa elas leis, 1Iem
consinta em duas cama1'as, nem, se deixe á SlU~ disposição a força
armcula,

Gom effeito, Sr. mestre Sampaio, poucos homens se hão de en
contrar, que o ignalem em liberalidadade ; tem as mãos muito aber
tas, porém do que não é seu, nem da santa communidade do Sera
phico. Uma tal generosidade só se póde encontrar naqnelles, que
fizeram deixação das grandezas e possessões mundanas,que não pos
suiam; naquelles, que tomaram por timbre nihil habentes et omnia
p08sidentes, que se traduzio vcridica e energicamente qttem não
tem vergonha, todo mnndo é seu,

Veto absolutõ, iniciativa das leis, disposição dafm'ça ct1'mada,
duas camaras !

Apre! Quem tem esta minudencia, é constitucional!
E que ha além disto, para ser abBoluto ?
Isto é constituir o imperio do Brazil pelo Almanack da

Turquia.
São estas as att?'ibuições devidas ao impe?'ad01', este o ?'espeito,

a que clefm'ma nenhuma se deve faltar? (33)
São estas as medidas de considm'ação e 1'espeito, que Vmc, es

pera,que o cong1'csso estabeleça jJct?'a sel'em applaudídos com os mais
vivos tmnsp01'tes ,'P (34)

São estas as att?'ibuições devidas ao augusto chefe do podeI' exe
cutivo, nas quaes si não C01w01'ela1'erJL os 1'ep1'esentantes, fa1'ão a
Vmc, desconjia1' mttito ela futU1'ct S01'te do B1'azil? (35)

E' este o estaelo constitucional, no qual o Brazil mostra1'á a
lei, encadeando o despútismo, contendo as ct1'bítra1'iedaeles, impondo
si~en!lio ás paixões, efazendo appa?'eCe1' em toda a sua extensão os
dwettos dos povos? (36)

Todos vê:m, que si isto se constituir, V me, não ha ele pergun
tar onde está a fatal cabeça de Medusa? (37)

----
(33) N, 3. fi. 27.
(34) Ibid.
(35) N. 4. fi. 39.
(36) N. I, fi. 10.
(37) N. 4. 1:1. 42.
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E porque todos vêm que não é assim qne se mata Gasosa)' que
não é assim que foge o clespotísmo, desappa?'ece e vae-se batido
pelas phalanges elas idéas libemes; (18) tremeram e tremem ainda
os constitucionaes, e os corcundas bruxoleando a sua felicidade, to·
mam gaz, chocam-se, inquietam a praça e pertnbam a provincia.

Continuarei

Pitia.

(38) ILid.
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Ran" ternporurn felicitas, uni sentire quae
vclis, et IJ.ttre sentias dicere liceat.

TAOIT. 1. RrSTOn.

Meu eharo D;\mão,-Por mais diligencia, que appliquei ua co
pia da minha carLa ao mestre· Sampaio, ex-redactor do Regula
dor Bmzileü'o, não p\I]e vingar todo trabalho, porque o Correio
esLava a fechar a mala, e eu não des~java, que a falta de lettras
minhas te desse algum cuidado mortificante, por isso t'a remeLti
trt111cada ; agora tens o resto, e ajuntando a primeira parte com
esta, farás então um juizo completo do meu sentimento f>obre a
quelle escripto, cuja orbita lJal'abolica não pôde chegar ao seu ver
ticc, porque mal tendo dito ..periodico principiado o l'amo ascen
(~ntc, descabiu sobre o adio e execração de todos por Lcr o despo
tIsmo por direct1'iz.

Agora eu tc estou vendo o Hanoel Gomes de Garção, que o
nariz Clwl'cspando, pm'{juntctva que jabulas são estas.'l Sim, tn agora
perdendo o serio do nosso Hurpagão Luiz da Veiga Pe sôa, á cu
jo semblante inisi vel 11m poeta nos, o deu esta gaitada de elogios,
A vossa cuja feição, é ttmafeição tão cuja II . .-despontas duas
pregas do semblante, e dás a tua risadinha sardonica I ela mlL ap
plieação da geometria. Então, que pensas? geometria é só para bor
rar Com giz a pedra, como diz o bom Padre Marinho? A geometria
terá um fim tão ridieulo, como o da philosophia na bocca de um pa
dre mestre do Rio de J ~IUeiro, que dizia á sens disci pulos: RapCtr
z~, estudem' philosophia ; estudem; PMlosophict é cousa 11Wito
boa j quando não si1'va ]Jcl1'a nada, SC1've pa1'a at1'Ctpalhw', Quem
~abc seI/, pedaço de philosophia, atrapalha o ont7'o l1wito bem ?
Não, meu Damã.o : a geometria tem o fim mais :';llblime, que se
póc1e considerar, e os usos mais proveitosos e dc maiOI' gloria
para a humanidade,

Pela geometria conhecemos evidentemente a .ex:isteneia do Su
premo architelJLO ao universo; pela. geometria admiramos a
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slIa infinita sabedoria no systema da creação, a sua provi
dencia no andamento regular da natureza; pela gcometria do·
mamos a furia do oceano, dirigimos a força dOd euros, penetramos
os abysmos, e sub.imos aos astros; aju tamos os impulsos do nosso
coração com os dictames da recta razão; proporcionamos os tra
balhos ás nossas forças, os remedios ás molestias, aR penas aos
delictos, os premios ás virtudes; pela geometria equilibramos os
movimentos das grandes massas das nações, rcgularisamos ova·
101' dos povos e seu enthusiasmo.

Todas as consas, em que não entram a regoa e o compasso da
geometria, são desregradas e descompassadas, são monstruosas.

Por falta de geometria é que o nosso governo nàô conhe
cendo a gravidade especifica dos negocios civis e pGliticos, nem
a relação d'elIes entre si, não sabe equilibrar as forças tios diver
sos agentes sociaes, desencaixa de seus lugares as molas da socic
dade, vai quebraI-as, e reduzir tudo a poeira.

Por falta de geometria é que o bom mestre Sampaio, não pon.
derando a grandeza e a força de cada uma das attribuições, que
pncrilmeute requer no imperador, nem a sua travação, diz as asni
dades, que se eucoutram nos sens lesgraçados folhetos, já hoje
destinados ao pasto das traças, e á venda dos cominhos.

Sim, elle quer no imperia brazilico dItas canta1'US, veto absoluto
para o imperador, iniciativa das leis, e a direcção da f01'qa a.1'I1~a·

da ; e eu depois de falIa r geralmcn e deste monstro de attl'ibui
ções, descendo ao particular, lhe escrevia.

.Vmc. leu ou ouviu dizer, que na Inglaterra o pode)' executivo
tinha o veto absoluto para se defender, e fazer parar as cmprezas
do corpo legislativo, e prohibir que cste seja despotico ; leu ou lhe
disseram, qU!! em alguma republicas antigas o poder executivo
propunha os negocios ; que na maior parte das potencias euro·
peas o porler execnti vo tem a sen arbitrio a força armada i que
rendo então constituir no Brazil um impcrador, que fosse maior,
que todos os principes do uuiverso, reunindo em si todas aquellas
attribuições, que os de mais possuiam separadamente, ajuntou em
um só imperante veto, iniciati.vet de leis, disposição elo exercito :
e ainda não satisfeito com esta parva quaQ.titas, tempera o acepi
pe com o sainete das dllas camaras !

Qlle monstro! O de Horacio não é mais extravagante.
Si Vmc. tivesse pesado estas diversas idéas, que a dente de

cão pilhou na leitura dessa allu vião de autores, que osteuta e ba
sofeia ter lirlo, e estndado i si V mc. as tivesse combinado, conhe
ceria que nada obstante cada uma dessas attribuições serem admis
Bive~s e justas, d"b companhia com as de mais partes dos sells res
p.ectlvos systemas, al'l'ancadas de óeus lugares, e travadas entre
SI, como faz V mc., não são combinaveis ou equilibram suas forças,
e não tem andamento, ou si teem algum, é il'l'egular, descompas
sado, vem acabar por fim com quebra de alguma das pcças,
sem se conseguir a liberdade politica do cidadão, e a fclicidade
dos povos, unico alvo ue todo e qualquer systema politico.
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Quando o poder executivo tem o veto absoluto, não necessita
da iniciação das leis, ou proposição dos negocios; porque como
sempre póde desapprovar as resoluções do corpo legislaLivo,
pode regeitar as decisões das propostas, que elle quer que não
façam.

E' claro, que nenhum inperaute, a excepção de não querer
divertir-se e mortificar c.)m trabalhos inuteis o corpo legislativo,
lhe ha-de propor cousas, que elle executivo não queira estatuir; e
si o legislativo por si mesmo propuzer, discutir e o resolver, o
imperante esbal'l'ando-lhe o veto absoluto, tem conseguido o seu
intento de que se não estatua o que eIle não qner : logo é uma

I sobejidão a regalia da iniciativa das leis.
Si em algum tempo o poder executivo teve a iniciativa das

leis, foi quando não estava revestido do veto absoluto; e naqueIlas
republicas antigas, o povo em massa debatia e resolvia os nego
oios, por isso então, eomo diz Moutesquieu (39), era muito confor
me com a razão e natureza das cousas, que o pode?' executivo pro
pozesse os negocios, e os debatesse e resolvesse com o povo, afim de
qlle nas resoluções não houvesse alguma confusão extranha. Esta
regalia, com o veto dado ao imperante, torna fl'l1straneas as duas
eamaras, e gravosas empeeem o sys'tema, destroem a liberdade,
cestabelecem a tyrannia.

O imperador, nesta hypothese, só ha de propor aquillo qne
bem quizer, na eSpel'3nça de que a resolução ha de confirmar o que
elle tiver no coração. A primeira eamara discute o ne~ol:io, e re
solve; passa á segunda, esta esmiuça e esmerilha a materIa, tira o ul
timo resultado, e offerece ao imperador; o qual não achando·o confor
me ao que desejava, só com dizer-Não que7'o-destroe e aniquil
la os trabalhos de tantos, que compõem as duas camaras,

Que beIlo !
Será isto ter o lJoder executivo influencia no legislat'ivo?
E' desta maneira que o imperante é pa?'te integ?'allte do poder

legislativo ?
Todos vem, que não, Neste seu systema o imperante, e só

elle, é todo pode?' legislati'vo,
Então legislativo e executivo ao mesmo tempo?
E será deste geito imperador constitucional?
E' desta forma, que são divididOS, e concent?'aàos nos ·tJ"el'da

deiros limites de suas natm'aes e politicas att?'íbuições, como exige
osystema c'Jnstitucional, aquelles pode?'es que antigamente esta
vam unidos nas pessoas dos ?'eis ,'R (40)

E haverá neste seu systema liberdade?
Parece-me, que não. Assim o diz Montesquieu:" Quando

na mesma pessoa, on no mesmo .corpo de magistl'atul'a, o }Jod 'I'

----
(39) Esp. Leg. tom. 1. fi. 231.
(40) N, 3. fi. 21.
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legislativo esttL uniuo ao executivo, não ha liberdade j por4ue po·
ue-l'lC temer, que o mesmo monarcha, on o mesmo senado fuça leis
tyrannicas para elle as execntar tyranllamente," (Esp, leg, lib,
11 eap. 6).

Parece-me, que não haverá uma só pessoa, por mais falta de
luzes, que diga, qne neste seu plano a vontade do imperante está
circumscrivida de alguns limites, e tem direcções determinadas a
seguir j que o seu poder t{:m ba1'l'eiras, que não deve ultrapassar j

e que elle não possa dizer: Sic volo, sicjubeo, stat p1'O mtione voo
luntas.

Assim como não posso comprehender, que Vmc. apresentan
do ao mundo inteiro estas congestct que eodem non bene juncta
rum discordia semina ?'Ilrum-apresente muito desencalmudo e cheio
de si o entendimento de M, Pages:" Um contJracto,pelo qual os
homens se reunissem ]Jw'a se sugeitarem Ct um. ]Jode?' illimitado, in
certo e a1'bitra1'io, não se1'ia wn momento de louc1l1'Ct? Homens,
que confiassem o cwidado da sua conse1'vação a 1tma t1ontucle, cuja
latitude e"di1'ecção não fusse determinada, não que1'e..-iam S/La con
sC1'Vação, porque evidentemente se expúr"iam Ct Se?' sCtc1'iftcaclos. (41)

Cem ou mais homens, que hão de compor as duas camaras,
levados de suas paixões, arrastados do espirito de partido, esque,
cer-se-hão da felicidade dos povos, e póderu legislar em damno
d'elle j um só homem não tem paixões, não tem caprichos, Que
maravilha I

Qual será aquelle, que esteja isento de dizer homo sum, niltil
humanu1n a me alienum puto ,'i

E' necessario ser um Deus para. se julgar 80branceiro ás pai
xões hnmanas, e não, çomo diz V ~c., pwra desempenhar um plano
dif./icllltoso (42) (expressão injlll'iosa a ideia da divindade) j porque
mais diflicultoso, do que o plano de uma monarchia constitucional,
IS o de urna confederação, e nós o temos visto desempenhado na
Suissa, Allemanha, Hollanda, e agora nos Estados-Unidos da Ame
rica, sem serem um conselho de deoses os depositarios do poder
executivo.

Além da camara representativa, outra camara de 1>~odera~!Ío

pam examinar, pesar e apurar os trabalhos da primeira? :MUlto
bem. Ma como nãD são anjos os que devem formar esta camara,
sim homens tão frageis, como os da primeira, tão apaixonados
como elles, os seus pensameutos não tem o cunho da infallibilidade,
nem os seus trabalhos estarão isentofl das pechas da injustiça,
parcialidaile e sem razão, por cujo motivo deve haver outra cama
ra, que decante os resultados da segunda, faça separação entre
o ouro da bondade e as terras e mais corpos heterogeneos dos
erros e defeitos j p~is que Vmc. ainda os suppõem tão SU8cep-

(41) N. 34, fi. 534.
(42) N. 3, fi. 22.



tiveis d'eUes, que podem ser approvados, ou n[o pelo impe
rante j e por este principio iriamos em um progresso ao In

finito!
Que systema tão complicado, e por tanto tão embaraçoso!
Duas camaJ'us ignalmente popula1'es!
Por agora vá, para embair os leitore~ de sells folhetos, e

para quI:' os povos não alTepiem com a lembrança dos maleR pas
sados, soffriuos da uobreza; ao depois uma nobreza nova, uma Cll

mara popnlar, nm pralamento dc nobres. Meu mestre Sampaio,
qnem não o conhece, qne o compre, não s6 a V mc., mas tarn
bem a sua Pytbonissa.

Querendo- e encher as duas camars, a onde se hão de arranjar
os barões, viscondes, condes, marqnezes, grandes patentes mili
tares, e essas outras cousas, que por ahi se vlío creando a tanta
preRsa, sem se dizer por agora o para que ? A resposta é bem
facil de dar-Be: n'aqllelln. camara, qne estiver mais proxirna ao
imperador; e ahi temos a segunda camara de facto não igual
mente" populm', ainda que o seja de direito ; ahi temos urna
nobreza nova Cl'eada pura sortir a camara, e o institnto, que
em algumas nações se admittiu, para cortar por males, entre
nós fonte de males e de incommodos.

Em muitas nações o primeiro parlamento, ou camara foi a<1
mittida para se destruir o go\"erllo fendal j c de muitos pequellos
senhorios fazer-se uma s6 monarchia.

A InglatelTa até Egbert, em 801, constava de sete pequenos
reinaR, e a França era nm governo fedemtivo até Luiz XI., (43) por
i so era justo, que aquelles pequenos senhores fossem indemnisauos
Com houras, distincções e uma representação exaltada.; mas n6s,
que não temos essa' nobreza, esses senhores, esses regulos, para
que havemos ter duas camaras? Para qne havemos de por-nos
na precisão de crear uma nobreza, e passarmos pelos incommo
dos, qne ella costuma em toda parte do munélo trazer á huma
nielade, mormente a noln'eza nora? ASpe7'tUS niltil est hwnili,
qui sw'gít in altum, Eis aqui como aquillo, que em uma parte
se estabelecen para remediar males, entre n6s será uma. fonte can
dai Jelles.

lilão olhemos para o material dos estabelecimentos, tratemos
de Je!\eobrir a sua razão e seus fins,

Dirá sem uuvi la Vmc., que isto não se contem no que Vmc,
avançon ; e que eu son um vi ionario. E' verdade, que não fallou
senão em dilas cQ,111a7'aS ignalmente POpula1'es, mas tambem eu
não sou visionaaio, son previdente, e cOllheci tanto o laço, que

me não enganei; pois Vme, no seu egundo quarto da. Sentinella
!lO alto do Pão de Assucar, tirando a mal:lGara de todo, apresenton
sem rebnço, a camara dos-pare!'., e até hereclitaria, sustentando-a

----
(43) Fenel, 319.
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com a autoridade de. MI'. Chabullon, dizendo em um tal goverllO
(mornachico repreEentativo) deve hctvm' ttrna cama?'a de senadores
]JO?'que é da s/ta essencia. Não p6de 1tave?' mona?'chia ?'ep?'esenta~
tiva. sem a indispensavel c?'euçâo d'uma camm'a alta, nem esta póde
existi?' sem que seja heredita?'ia; e ao depois para suavisar os ani
·mos emprega seus esforsos em mostrar polid;]. e affavel a pouca
nobreza, qu.e temos, os bispos com sciencia e virtudes, os pa
dres com caracter de probidade, sem darem esteE corpos nada
que temer; e que não são camaras aristocraticas ; e que nesta
camara, sendo admittida, hade ter entmda todo cidadão bene
merito:

Velhaco, servil, escravo, não te pejas, não te corres de tantas
contradicções I

Assim abusas da boa fé dos homens!
O poder executivo com a direcção da força armada!
Que perigo, que risco para a libel'dade!
Para que o pode?' executivo não opprima a nação, é necessario

que as tropas, que se lhe confiam, sejam o povo, e tenham o es
pirita do povo, como foi em Roma até o tempo de Mario, diz Mon
tesquieu (44) ; é necessario, ou que o exercito não seja permanente,
ou que aquelles, que se empregam no exercito, tenham bens para
responderem da sua conducta aos de mais cidadãos, e não sirvam
mais do que um anno, como foi em Roma; ou sendo permanente,
muito pricipalmente naquelles lugares, em que os soldados são
da infimfJ. classe da nação, é necessario, que o pode?' legislativo os
possa dimittir, quando julgar á propusito; é necessario, que elles
habitem com os demais cidadãos, que não tenham campo separado,
nem quarteis, nem praça de guerra.

Fora desta circumstanciae, a força armada sempre foi o instru
mento da tyrannia, assim nos mostra a historia desde a estabilidade
deste corpo no estado. -

Os nove mil homens de cavallaria, e dezeseis mil de infanteria,
que Carlos VII. de França deixou ficar permanentes, depois da ex
pulsão dos Inglezes, si foram a origem do ahatimento da nobreza,
do augmento da monarchia, da liberdade nacional no exterior. (~o
reino, tambem no interior foram o instrumento da escravidão CIVIl.

Espalhados os soldados por di versas praças fortes do r~ino,
debaixo do pretexto de cobrir as fronteiras das invasões inimIgas,
foram na realidade para conter, e opprimir os vassallos. .

Os officiaes, os commandantes e os governadores foram I.ns
trumentos sempre armados contra a mesma nação. ElIes deixa;
ram de se olhal' como cidadãos do estado, votados unicamente II

clefeza dos bens, e direitos do povo. Elies J)~o conheceram .lIO

reino senão o rei, prestes a degollar em seu nome sens propnos
paIs e seus irmãos.

(44) Esp. Leg. lib. 11. cap. li.
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Em fim a milicia naciollal não foi mais que a milicia reaL (45)
Esta invenção de Carlos VII, funesta a seus vassallos,prejudicou

com o seu exemplo a liberdade de todos os povos da Europa; e pre
judicará a nossa, i a força for entregue a direcção do poder exe
cutivo, muito principalmente em quanto se snstentar a detestavel
maxima da obediencia cega du Boldado em todas e qllaes qUe?' cir
cumstallcias ~. ou elIe for definido 'Uma rnacldna de faze?'fogo,

Destas considerações se deduz, que a nossa constituição ficará
reduzida a dar-se ao imperante um poder, que o coHoque na linha
dos antigos reis da Europa, ou dos despotas da Asia, e a crear-se
e sustentar-se uma nobreza, que ha ele reflectir sobre o'desgraçado
povo todos os males, todos os vexames e peso, de que para se li
vrar elle tem feito tantos sacrifidos,

E para uma doutrina, como esta, poderão ser indift'erentes os
orgul!losos, os aristocratas, os corcundas? Deixarão eHes de a BUS

tentar, fazer proselytos, e perturbar a sociedade? E os de Per
nambuco serião os mais ineptos e temerosos?

O deputado estava ao facto dos successos desta praça, sabia
muito bem quaes eram os seus leitores, os apostolas do seu evan
gelho politico, quaes os Catilinas e os Lentulos, que tentavam con·
tra a patria.

Isto não succederia, si aquelles que tiveram a desgraça de o
ler, o fizessem com attenção, c comparassem entre si os seus div~r

sos numeros; porque então conheceriam a vacillação dos !:'eus pnn
cipios, e a contrariedade de suas opiniões,

Qual será o homem que lendo o que Vmc, advertio aos repre
sentantes sobre os regulamentos e usos uteis a uma nação, c pr~ju

diciaes a ontra, se não escandalise, quando o vir (46) dizer, que o
imperio do Brazil eleve de se?' 1tma l1wna?'chia verdacleiramente cons
titucional, se,qunclo o e8jJ'í1'ito politico ela Em'opa '!

Então o Brazil é Europa?
O clima do Brazil, a sua posição geographica, a extensão do

seu territorio, o caracter moral de seus povos, seus costumes, e t?
das as demais circumstancias, que devem influir, conforme os mau,
sabias publicistas, na factura da sua constituição, são as mes~u'~s,

quc as das potencias constitucionaes da Europa, para que o espll'1to
ela constituição deste seja o mesmo que o das constituições da
quellas ?

O que ha de havcr nessa constituição, que seja pl'oprio do
Brazil ? .

Que publicista que é Vmc, !
, . Que imperio 110S quer dar? O espirito europeu e o corpo bra

zllelro! !
SI-, mestro Sampaio, a nossa constituição ·ba do ser br:l.zileira

--
(45) Raynal, Li\',20.
(46) N. 34-, a. 522.
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110 C!']J1I'Ito c no corpo. O nosso imperio hn. de ser brazileil'o por
dentro e por fórn j niio queremos imperios hypocritas, que mostrem
lima. cousa no exterior e tenham outra no interior, como V mc., que
por fórn. é um I'eligioso, e 101' dentro é 11m diabti.

O espirito da Europa é o espirito do servilismo e da escravi·
dão, que se tem mo, tr:ldo por infinitas vezes em todos os estados
curopeu!", e agora em Portugal, Hespanba e França, a despeito de
poucos individuos verdadeiramente liberaes, que não appal'ecem na
alluvião dos escravos; e quando, por uma fatali(lade inconcebivel,
acordam do letbargo e sacodem um jugo, é para se sugeitarem a
outro mn.is pesa,110 e vergonhoso. Mudam-se os actores, porém fica
a lIleRnia peça 110 theatro,

Si lemos a MI'. Raynal, cl1e nos diz, que quando no tempo de
Carlos VII de França, epocha noiavel na revolução da Europa, o
povo sahiu da tyrannin. feudal, foi para eahir debn.ixo do despotismo
dos reis; e celTa o discurso com 'este epipbonema: tanto o ge
?lero humano pCt1'ece nascido p(~1'a a esc1'(lvidão! O historia
dor philosopho, fallava só da Europa; porque do Brazil elle diz o
avesso.

Os hrazileiros, descendemos dos primeiros indigenas deste
continente, e dos Europeus transplantados I alie. Dos primeil'o
diz o historiador: As idéas de dependencia e de snbmissão, que en·
tre nós (Europeu!') derivam da icléa de um Sel' sU]J1'emo, são i?lcog
nUas á estes JJovos athelt8. Elles não concebem, que hajam h01nens
assaz audaciosos, pa1'(t que-re1'eln commancla1' aos outros. Aindu
menos ima,qinam, que hajam homens assaz loucos, para quererem
obedeCe?' (4-7) Os segundos toram homens, qne por isso mesmo que
emITI feridos pelas leis, (48) deixaram ver um espirito de indepen·
dencia, de insubordinação e de liberdade extrema, Destes elemen·
tos se formaram os Brazileiros, que spmpre conservaram o meElllO
cspirito de seus progenitores, que se tem mostrado em todas as epo
chas.

E' disto nma prova a grandissima difliculdade, que encontrou
na Bal,ia (le Todos os Santos Thomé de Souza, depois de 1549, ~D1

sugeitar a ordem homens que haviam sempre vivido na anarcllla j

a "ida independente, em que sempre estivera.m os Paulistas até o
anno de 1717; a restauração de Pbrnambuco do jugo bollandez j a
prisão e remes a para Lisboa do governador J eronymo de Men
donça Fnrtado no anno dc 1666; a confederação de Pernambuco,
Itamaracá e Parahiba contra Sebastião de Castro, Caldas ~ sel,ls
apaniguados elo Recife em 1710 e 1711 ; os sucoessos desta capltaOla
contra Luiz do Rego Barreto; e ultimamente o que snocedeu e~

todo Brazil, qnando em 1647 a côrte de Lisboa pretendeu dar a li
berdade aos caboclos contra os interesses de scus senhores, como

(47) H. Phil. e Pol. Lib. D, cal. !.lO B. 13a.
(48) Ibid. cap. 28,



nos conta o escriptor da Geograplúa lliodernct, dizendo: (-lo!» O el!
lJirito da índepenáencia, que se manifestou de lima a outra extJ'emi
dade ela colonict, fez conhecer á corte ele pOl·tugal, aincla então va
citlante,que 1/ão lhe era permittielo querer tudo o que era justo. Tudo
isto dá bem a conhecer, que o espirito do Brazil 11[0 é servil; detes
ta a escravidão, combate o despotismo, e arrisca tudo pela libcr
dade.

Como então quer Vmc. uma constituição para o Brazil con
forme o espÍl'ito politico ela Europa?

Que liberal, que é V mc. ! ! !
i\'Ieu mestre Sampaio, basta dizer-lhe com a expressão de um

deputado dessas cortes: Idéas velhas não podem J'egeJ' o Inunelo
novo.

Vmc. no seu numero 34, já citado, uefendendo a opinião do seu
amigalhão e confrade, Bernardo J oséda Gama, cm cujo louvor SÚ3.
immenso, tacha de republicana a opposição, que o Padre Venancio
Henrique de Resende, hoje deputado, fez a iníiuencia do podcr exe
cutivo no corpo legislativo; e c1epois de aconsellJal-o p3.ra que mude
de idéas e ajunt.e suas luzes aos amigos da patria (como Vmc.) ; e
depoi~ de al1lea<;al-o apostvlicCtlnente com ruinas e morte, apresenta
(a pagina 533) a doutrina de MI'. Pagés, que fuudamenta as idéas
do dito padre, na sua cart3. insérta no n. 1 da Gazeta PeJ'/Iambu
cana.

Dirá agora que traz a doutrina de Pagés, porém que a não se
gue?

Então para que traz o tal extracto?
Não será como sustentaculo de suas opiniões regulatorias, como

fcz com os outros?
• Notemos de passagem, que o Sr. mestre Sampaio allega de

falso contra o Rezende ; e si isto succede com uma Gazeta, que anda
pelas mãos de qualquer bicho banana, o que não terá V mc. feito
naqllelles livrinhos, que são raros, e que para Vmc. leI-os, chegou
a tirar·o pão da bocca, e jejuar jejuns de trespassos? Não eu q~e

acredite nos seus extractos e allegações. Confessou n3. :lssemblea
geral maçonica, como já notamos, que a doutrina do veto e sa.ncção
regia, exposta nos seus ns. 6 e 7, não era sua, sim de nma cOITes
pondencia respeitavel, a que não p6de faltar; e que as ic1éas sobre
este objecto, a que dava a prestabilidade, eram outras; prometteu
não continuar com as da eorrespondencia; jurou cumprir com esta
palavra j. ao depois tomando erva de rato, damnou-se, e co~tiD1~oll
a sustentar a mesma pregação, mormente no seu u. 34 c ate na Im
mortal Sentinella do Pão dc ARsucar.

Que menino!
Que volubilidade!
Que caracter!

----
C'H)) 1'U1l1, 10 n, 28'7,
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E é este o brazilico Lock, que apparece nesta cpocha para re
gular em politica a Lusitania e o Brazil !

Respondendo ao Philarete (50) diz, que os dous ou tres Flumi·
nenstls,que finge não conhecer, que por missão do ministerio pertul"
baram Pernambuco e foram causa das nossas inquietações, so flu·
?'am dignos da execração de seus compatj-iotas j e que si so"besse
quem em1n, (que innocencia) lhes qUe/'ia elaj' o elev'ielo elesp?'ezo, de
qtte se fez credora a Slta conelucta j ao depois pensando que estava·
mos esquecidos destes seus sentimentos, diz ao mesmo Pbilarete:
QUe?' Vmc. apj'esentm' como C?'irn'Í1wsos os que p?'ocuraram esta
união, '(a de Pernambuco com as provincias do sul) que compat?'iota
que é Vmc, ! (51)

Já dentro de oito dias, no seu entender, o procedimento dos
Fluminenses mudou de conducta execravel para uma acção de vil'
tude, para um lance de patriotismo!

Apre com tal moralista! Como está prompto no secuná~tm

quid guod concedo, secunclurn quod guiel nego!
Seria um nunca acabar, si eu pretendesse apresentar todas as

divergencias e contrariedades de doutrina, que se acham nos seus
desastrosos, desgraçados, inconstituciouaes e revolucionarios fo
lhetos j por isso aqui suspendo a penua,

Atira-se com unhas e dentes contra aquelles, que cob?'i?'am de
?'aivosct espwma o OO?'j'eio Braziliense, quanelo appa?'ec~t CO?1\ opro·
jecto de clo.tas camaj'as, com o jus ela sancção e imp1'ovação elas
leis, (52) querendo dar peso áquelle projecto por ser apresentailo
por aquelle escriptor. Impostor!

Pensa Vmc. que ignoramos a historia do tal projecto?
Pensa que não sabemos, que eUe foi remettido dessa mesma

côrte para a Inglaterra, afim de que vindo de lá, pa,recesse IDp.I'QCer
attenção, e ser como a bussola que dirigisse o congresso bl'azi-
liense? .

Ha pouco acaba de chegar dessa mesma côrte a noticia do sa·
que da gorda lettra a favor do OO7'?'eio B1'aziliense, como premio de
haver transcripto aquella peça em seu periodico.

A' outros, á outros. Nós, meu padre, o conhecemos bem, e
enxergamos as suas tramas de encomenda.

O Brazil deseja a pU? j (53) porém V mc. é mesmo o que iuduz
á guerra, além de outros esforços, com aquelle alarma aos homens
de bem., aos ricos p?'op?'Íeta?'ios, aos a?'tistas, e a todas as classes (54)
Não foi isto excitar, e prevenir os povos contra as deliberações do
soberano congresso?

(50) N. 4, fi. 49.
(51) . 5, fi, 64.
(52) N. 6 fi. 523.
(53) N, 34, fi. 527.
(54) N. 34, fi, 523.
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Demais, de que lugat' são esses, que hão ele pugna1' semp1'e tet
/nOSos em elefeza do seu juizo ?

Serão de todo o Brazil, ou os desse Rio somente?
De todo Brazil, nego redondamente; porque não s6 Vmc. não

apresenta um s6 documento, que sirva de provança a esta sua fri
volidade, como tudo que tem apparecido nas provincias, desde a
Bahia para o norte, é opposto a tudo que V mc, tem pregado de lá
de dentro do cenaculo; e portanto todas as provincias desde a Ba
hia até Pará hão de pugnar teimosas pelo seu juizo, que é diame·
tralmente opposto ao que V mc. escreve.

Desse Rio e mais sul tambem não; porque, á excepção de Vrnc
e seus confrades do cenaculo da· Gtta1'da velha, á excepção dos .An~
(lradas e sens valentões caipiras, á excepção dos patetas, como esse
Atalaia,á excepção dos servis, como esse Espelho concavo, que tudo
representa ao revez e no ar, á excepção dos alugados, como esse
Nocturnario do governo, a excepção finalm~nte dos infames e exe
craveis corcundas, como Menezes, Gordilhos, Berqu6s e Rochas, que
são muito poucos á respeito dos verdadeiros patriotas, dos liberaes
sensatos e homens honrados, ninguem mais ha de defender e pugnar
teimosamente pelo seu juizo, e pelo seu plano desorganisador e des
potlCO.

Grande é, com effeito,a inculca, que faz Vmc. da sua probidade,
honra e patriotismo; de não ser orgão do ministerio, sim da razão
dajustiça, da liberdade constitucional; de não escrever comprado!
Ias, por felicidade de Pernambuco e do Brazil, VIDC. já não im

põe a ninguem. V mc. hoje é conhecido em todo Brazil, em todo
mundo por um escriptor incoherente, contradictorio, venal,fautor do
despotismo, servil, sem caracter, ilDmoral, vendido aos apostolas,
digno de desprezo e oredor da publica execração.

Corre por todo mundo impresso o .i.Wanífesto do cidadão Do
mingos Alves Muniz Ba1'l'eto, no qual Vmc, no theatro da intriga
desempenha grandiosamente a farça de um falsario, calumniador,
convencido judicialmente de mentiroso, e de um malvado execra
vel; corre tambem impressa por todo mundo a Resposta á cMta do
L-lmigo ela O"dem, na qual a tl. 11 se diz ironicamente: Porém ore·
verendissimo pad,'e mestre, que é homem ele camcte1' fil'me e dotado
ele toáus as Vil'tudes m01'aes e christãs, como é publ'tco e notaria;
Cone tambem impresso o cartaz de 7 de J nlho de 1823, no qual
Vme. é mostrado ao universo pelo corypheo dos Apostolas da
guarda velha, apostolas do erro, do servilismo, da anti-constitucio
nalidade, da escravidão de sua patria,

Vmc. ó aquelle. mesmo, que está. tão altamente oonvencido da
lia má conducta e descrcdito ·ness:.l. certe, sua patria, que por cs

peral' não ser acreditado sobre OR sentimentos honrosos, que (diz) o
conduziam á escrever, pretendeu pl'eV'euír o desprezo dizendo: (55)

----
(55) N. 10.
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Talvez que algwls não nos aohem mui virtuosos para avançarmos
esta proposição, que nos dias mais celebres de Roma, apena8 seria
proferida por um e O1ttro Romano. Nós o mostraremos ao publico,
e a metempsycose terá novos proselytos.

Teve com etreito novos proselytos, e V me. foi iu oapite libri'
mas a metempsyeose na mythologia de Sião, e a alma 'que se infun:
diu em Vmc.,foi da terceira classe, das que acreditam aqueIJes povos,
que é uma alma vinda dos infernos, como judicialmente se provou
na devassa de Novembro do anno passado.

Sabe-se já, que no cenaculó apostolico V mc. foi escolhido para
escrever contra a Sentinella da Liberdade em Pernambuco; e já
se ouviram aqui os seus dous primeiros gritos de alerta do Pãó de
Assuco?'; porém Vmc. perde o seu trabalho e tempo. Ninguem o
crê, a sua voz é avoz ele quem clama 1/0 clese?·toj e si Vmc. estivesse
mais perto, desfructaria os etreitos das suas maximas de levar-se a
páo os que pertu,?'bam a sociedade; e veria sem duvida repetido o
caso de S. Estevão (56)

Portanto, Sr. mestre Sampaio, não lhe faço a supplica do ah
bade Bruté ao philosopho de Freney, porque Vmc. já não está em
estado de cOl'J'ecção; está de todo lJerdido e desacreditado. A sua
alma debochada já não é aecessivel, como diz o grande Tacito, a
sentimento algum honesto, seel animo Pe?' libiclinem cO?"rupto nihil
ltonestum inerat ; e ainda que já chegou o tempo de mudar de tope,
e cantar a palinodia, porque afinal os homens do t?'iumplw, que os
elevou, cahimm no limo de sua nulliclade, e talvez ainda debaixo
dos punhaes que javorecemm sua elevaçO,ú; com tudo não é mais
acreditado, porque é um perjm'o, e basta.

Escreva para todo mundo, menos para Pernambuco, pois para
nós Vmc. é um advogado de causas más, é um novo Aristophonte,
é um novo Labieno. Berre muito embora com todas as suas fal!
ces, com todas as grossas cordoveãg, com toda a fortaleza do sel!
corpo gladiatorio; berre, que de cá bradarão pela liberdade, niio
uma, sim muitas sentineUas, e cada uma deHas, qual o intlepido de
Asas, morre, mas não desampara o seu posto.

Não admittimos mais imposturas, conhecemos o despotismo,
havemos de decepai-o. Primeiros de todos os Portuguezes, eonce
bemos a idéa de sermos livres, começamos a saborear as doçuras da
liberdade, e para a defendermos e conservaI-a, aventuramos afouta
mente o amor da vida: somos inclo?ncweis, e ainda nos jaatamos
de pisar sobre os ossos dos companhei?'os de ~Nassau. Adeus, Sr.
mestre Sampaio.

Eis aqui, meu charo Damão, o que havia. escripto ao tal re
dactor, limitando-me ao qllejulgllei mais a proposito responder;
por quanto, fora destes pontos, tudo mais que se encontra no sel!
periodico, ou são COllsas que não perLe~cem a questão, ou algumas

(56) .A.cl. ..ip. cap. 7, y, 56.
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franuulagens de tão pouco preço, que ficam muito abaixo de uma
resposta, muito principalmente porque me lembro, que, segundo o
direito das gentes nas pelejas uavaes, o rendimento da capitania de
uma esquadra, al'l'asta com sigo o rendimento de todos os demais va
sos, ainda que sejam mais em numero, e oe bordo mais alteroso, que
os do inimigo.

Si algumas doutrinas não el;tiverem em toda luz, não me
eximo de lhes daI' maior e mais claro desenvolvimento.

Recebe meus votos de amizade, pois sou o ten amigo

Pitia.





VI

SOBRE ACARTA DE JOÃO BAPTISTA DE ARAUJO PITADA, INSERTA NO ES-
. eUDO .DA LIBERDADE 00 BRAZIL N. 1.

Rara tempor1m~felicitas, ubi sentú'e quae
velis, et qure sentias dice/'e liceat.

TAOIT. 1. ThSTOR,

Meu charo Damão,-Quando já estava a concluir a resposta
ao teu quesito sobre as sociedades seCl'etas de Pernambuco) atra
vessou-se comigo um João Baptista de Araujo Pitada) tenente da
marinha braziliana, com uma carta, inserida nu n, 7, do Escudo da
Liberdade do Brazil, na qual me tachava de pouco exacto, menos lo
gico, prevenido e menoscabadol' da l'eplttação até hoje illibada de
l(Yl'd Oockrane, sem os conhecihlentos p1'ecisos pal'a podeI' aval'ial'
as, acçiJes claquelle illust1'e almimnte, por aquillo que eu a seu res
peIto avancei na minha terceira, que te dirigi sobre os projectos
despoticos do ministerio do Rio de Janeiro, tocantes á liberdadt> _
brazifiense) esperando o tal Pitada, que ett, pOl' uma averiguação
mais exacta e menos prevenida dos factos de lord Oockrane, fi
zesse o devido repal'o á injustiça, que fiz de os avaliar táo mal, e
lhe fizesse antes 08 elogios, qlte as suas mui abalisadas qualidades
merecem.

Como o tal Pitçula não se deva demorar aqui por muito
tempo, pois a sua presença sem duvida deve dar alma á guerra na
va~ da nossa liberdade, e é de justiça que elle va satisfeito 110 que
eXIge de mim, julguei acertado responder-lhe primeiro, porque a
tu~ reaposta sempre vai a tempo; e para de tudo sempre dar-te in·
telra conta, o que eu (lisse ao tal Pitada foi pouco mais ou menos
nesta substancia.

Que ao mesmo tempo que me edificava com o zelo delle l1a
defeza da hOl1l'a do seu commandante, que elle gratuitamente jul
g~va nodoada nas poucas palavras, que naquelh minha carta e~cre·

VI, não podia deixar de notar a sua ligeireza na leitura daquelle
pa~el, a falta total de hermeneutica na intelligencia, e de mais a
maIs a sem cerimonia maruja com que altera as proposições, as en-
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venena, e pretende mostrar-me odioso aos meus compatriotas e
ao mundo todo, como um homem injusto e de máo humor.

Ora, meu Damão, por .felicidade não conheço este homem, e
nesta ignorancia está muita gente comigo, tanta é a sua figura e
representação! Mas seja quem for, a sua bem lançada carta mostra
que o unico alvo a que elle atira é de ver correr todo o mundo es~
tampado em lettra redonda" João Baptista de Araujo Pitada,
2.' tenente da marinha braziliense "; porque, fóra deste ponto de
vista, a sua carta não lhe faz muita honra; porque quando elle me
tacha de prevenido contra o almIrante, é elle o qu.tJ mostra a màior
prevenção a favor do lord, e contra mim.

Vamos ao negocio.
Dirigindo-se aquelle artigo da minha carta a mostl·:J.r a insuffi

ciencia dos auxilios navaes mandados pelo ministerio do Rio de Ja
neiro á Bahia de Todos os SantÇ>s, nos dous bloqueios que apresta
ram para ali, tudo quanto se disse foi relativo a este popto, sem se
dever torcer o que ali se avançou para outra qualquer cousa; pois
outra cousa não preceitua a mais exacta hermeneutica.

Naqnella carta, depois de se trazer o l::xemplo do bloqueio en
commendado a Delamare, que a unica cousa que fez foi dar os mai
fortes indicios de trahição á causa da independencia, ou de manobra
secreta do ministl::rio, se disse: "Quantos tempos se não esperou
por Cockrane? E que tempo não teve o Madeira para. fortifi
car-se? E depois que chegou, não deIXOU entrar cinco embarca
ções para a Bahia, e elle posto atraz do morro? Si o Madeira
quizesse estar acabando de assolar aquella cidade, quem o teria
probibido? Si Madeira tivesse temido aquelle bloqueio, se teria
retirado, levando tudo quanto quiz, quer profano, quer sagrado? "

Tudo i!\to é relativo a insufficiencia da esquadra, dada pelo
ministerio ao lord, para bloquear um porto defendido, como diz
o mesmo Pitada, por uma esquadra infinitamente superior á do
lord.

Em que se Dodoa aqui a conducta- até hoje illibada do lord?
Pois o lord ficou desacreditado por se não bater com uma es

quadra infinitamente superior á sua?
Si se batesse, tão longe estava de ter daqui algum louvor,

que antes seria digno d~ toda a censura.
Já que o Pitada se inculca tão vasto na- historia llautica das

nações, mostre-me qual foi o general de mal' que se bateu com um
inimigo infinitamente super~or a si? Ou qual foi aquelle que, por
se não bater, fosse censu1'ado, e perdesse sna boa fama?

Quando algum em circumstancias desproporcionadas se aven
turou e teve bom exito,jamais ficou isento da pecha de temeridade;
pois que devendo s prudellcia ser a bussola que governe todos os
negocios, mujto principalmente os da guerra, a esta prudencia não
estão sugeitss, nem devel1l entrar como principio no seu calculo as
duvidaR da inconstante fortuna.

E a quem se deve dar em culpa o não se bater o lord com João
Felix, por falta de uma esquadra igual a deste, ou ponco inferior?
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Todos diriam a quem o mandou; todos responderão ao minis
terio,que conhecendo perfeitamente a insufficiencia das forças entre
gues ao lord, o menos que fez foi o risco de perder gente, vasos e
o dinheiro que se gastou; por quanto mais que tudo isto, foi o
compromettimento das armas brazileiras, mormente na primeira
acção que offereciamos iloS Portuguezes.

Protesto altamente, á face dq céo e da terra, que a respeito de
lord Cockrane, dos officiaes da süa esquadra e de todos que com
põem a marinha .qrazileira, digo o mesmo que o grande Tacito da
quelles, cuja vida historiou: Mihi Galba, Oton, Vitelil/8, nec bene
flcio, nec injuria cogniti. E depois deste protesto, prosigo; que o
caso daquelle bloqueio nada tem com a conducta até hoje illibada
do almirante, para o que o Pitada arrasta o negocio, como quem
quer metter á cara a conducta de toda a vida do lord, afim do que
as acções valorosas sirvam de egide ás' fracas, si as tem. De prin
oipio acho nesta expressão do Pitnda não sei que obscUl'idade, que
me faz não entender de que conducta falia o Pítada, si da vida do
lord em Inglaterra, quando militar commerciante, ou si daqpeUa
que teve depois que, deixado o continente, se lançou aos m;ires a
&fI'ostar com as ondas, ufft'ontar-se com os ventos, e combater com
os monstros marinhos.

Depois, dado e não consentido, que o não bater·se eUe com
João Felix, e o apartar-se para detraz do morro, deixando entrar o
porto da Bahia só de uma vez cinco embarcações, fosse não o resul
tado natural da insufficiencia das suas forças, mas fraqueza c co
bardia, que tem isso com a conducta do lord ?

Só uma cabeça esmiolada, que não conhece a natureza do ho
mem, a extensão da fraqueza h:um::l.I1a, o que são affectos, virtudes
e viuio, é que poderá dizer, que essa acção infama e nodoa a con
dueta il1ibada do lord. Ou me ha de conceder, que o lord é um

. Deus, ou que não o sendo, não está sobranceiro ao efteito das paixões
humanas. .

Sabem todos, a excepção do Fitada, que os nossos affectos nas
cem do modo com que concebemos os objectos externos, que nos
rodeamo •

Sabem todos, que estas diversas maneiras de coneeber o bem
e o mal das cousas dependem do nosso temperamen~o, do estado
de luz do·nosso entendimento, das circumstancias em que nos acha
mOR, e do lado porque considenl.mo'5 as cousas; e porque estas cir
eUl11stal1cias mndam a eada passo, e a. meSUla cousa póde ser consi
derada por diversas faces, a mesma. consa pôde hoje produzir em
nós UlU aftecto, e.amanhã um contrario; de maneira qtt'e nm' gene
ral, que em umas certas eircumstancias se figurou '1m bem de uma.
acção, e julgou faceis os meios de conseguir este bem, e do o con
servar, enche-se de confiança e de valor; e si olhando para a mesma
acção Como um mal, e os meios de () evitar difficeis ou impossíveis,
padece temor, desconfiança. e desesperação.
. E em mna e ontra cousa mostra que é homem; isto é, que não

Deus.
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Além Ji5to. a ninguellJ, a excepçüo do Pitada, é occulto, que
UUla ou outra acção, conforme a lei, ou contraria a ella, não conR'
titue virtude nem vicio; por que este é o babito de obl'ar contra
a lei, e aquella o de proceder debaixo da lei; nem uma s6 acção
boa clestroe o vicio, bem como uma má não aniquila a virtude.
Logo, si fosse fraqueza o retiro do lord para o morro, isto não
destruia a sua fortaleza, coragem e intrepidez tão solidamente ad~

quiridas por tantos factos, narrados pela dcosa de cem boccas, e
nem lhe está mal em não sei' Deus, isto é, sobranceiro ás paixões
humanas, uem' mesmo beroe, isto é, obrar cousas acima' das forças
ordinarias da natureza humaua. Logo, finalmente, não vem a pro
posito a conducta illibada do lord, para se justificar aquella acção,
qnc na opinião do Pitada censuramos.

O fallal'luos com nm homem, que inculca entender da histo
ria dos homeus, nos dispensa de oiferecermos exemplos de va
rões corajosos, qne tiveram occasião de mostrar o fraco da humaui·
dade.

O Pitada ignorante e maliuiosamente altera as nossas propo·
siçõefl, quando por duas vezes escreve, que nós asseveramos, que o
lord com a sua csqnadra só estivera atraz do mono: todos bem
vêm que da nossa proposição só se conclue, que o lord estivera
atraz do morro no tempo da entrada das embarcações, e quc a do
Pitada quer dizer, que o lord nunca sahira do morro, o que é
falso.

E' para uotar, que o Pitada se metta a fallar em logica, e lá
!l3. sua maruja supponha, que os ad verbios so e somente, que eH,e
ajuntou á miuha proposição, não influam na' sua verdade, ou falsl'
dade. Pois saitm o Pitada, que para se alterar o sentido de uma
proposição nã:o é preciso aj untar-se-lhe de fora cousa alguma, como
clle fez; basta III uitas vezes mudar-se o lugar de nrna só palavra,
de UIl1;l oração, como nesta: So o Pitaáct sabe logica ma7'ltja, que
tem as mesmas pal::wras que esta outra: O Pttada sabe so logica
'llta'l'ttja.

O sentido da primeira é diversissimo do da segunda, proced~ndo
isto da Illudança do adverbio so; porque lia primeira quero dizer,
que, além dÇ> Pitada, Ilinguem mais sabe a endiabrada lO[Jica ma·
?·ttjCt; e na seguuda qnero dizer, que Q Pitada, alem da logica ma·
ruja, nada mais sabo, isto é, não sabe navegação, não sabe. pilot:o
gem, uiLo Elabe nada da sciencia da guerra, nada de bloqueIOS, uao
sabe ler, nem entende impressos, e por tanto éjuiz incompetente em
tmlo, que nüo for a tallogica.

Que eu não podia aBirmar, que o lord estivera Elomente atrDZ
do morro, t>abem todos que me conhecem; porqne tendo eu, e cou-
ervando a colleeção de todos os periodicos do raiz, havia de ter

lido na Sentinella da Libe?'dacZe de 3 de Maio, n. 9, qne o paql~e~e
inglez chegado da Bahia aqui no primeiro do dito mez dera noticia
da chegada da esquadra do lord áquelle por~o, e da acção que houl'e
com a esquac1ra do Madeira: e que eu não podia. confundir o mono
COIll a bana, saiba o Pitftcla, porque não só lhe posso dar quanta
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lJítadcts quizer de g~ographia, como até um cornimboque inteiro' e
demais estando eu naquella cidade para oima de quatro annos 'sei
muito a posição do morro. '

Que pensas, rueu Damão, serão estas as unicas alterações e
falsidades em que ·cahiu o Pítada?

Não cuides tal.
EUe escreveu aqueUa miseravel carta com a lUesma attenção

com que leu a minha.
Vamos adiante.
Querendo desculpar a entrada das cinco embarcações, apezar

do bloqueie braziliense, além de outras futilidàdes, diz que a
esqnadra do Madeira era infinitamente superior á do lord ; ao
depois declara que esta era de cinco embarcações, do que logo
fallaremos, e a lusitana de quinze velas.

A differença entre as duas é de dez embarcações.
Olha, que arithmetico! Já o numero dez nos eellS olhos é

numero infinito!
Manes de Cavallieri, de Newton, dos Bernoullis, de Euler, de

Lambert, vinde admirar este novo infinito, descoberto pelo te
nente Pitada!

86 por esta palavrinha, segundo o exemplo de Plutarco, que
para conhecer do caracter dos homens não exige mais que uma
acção, uma graça, uma palavra, avanço que o tal Pitada é um
official de marinha feito muito á pressa, pois mostra que nem da
Jlorta da aula saudou o calculo differencial e integral; só se apren
deu o calculo em alguma academia d'aqueUe povo, de quem
falia MI'. de la Condamine, que explicando o numero tres por este
signal tão pouco commodo-Poellm'1'a?'1'omincou?'ac,-llão lhe era
facil contar acima de ~res; e portanto o numero dez lhe seria in
finito.

Outra seja dizer o Pitada, que fi. acção entre as duas esqua
dras foi a 4 de Maio; o que é falso, porque o paquete inglez, que
chegou aqui no 1°. do mez de Maio, e assistiu áquella acção,
não podia adevinhar o que succederia a 4, para contar com todas
as circumstancias.

Esta outra, ainda que pequena, é notavel em um official, que
tendo a hOlll'a de servir na esquadra do commando do 101'0, es
tava nas cil'cumstancias de poder narrar com todo conhecimento
os factos d'aquelle digno almirante; e é dizer o. Pitada, que, de
.pois de sahirem do morro, o almirante esteve no bloqueio por es
paço de dous mezes ; porque sendo o corte da linha portugneza
a 4 de Maio, e a estada atraz do mOlTo de oito dias; e succedendo
a larga e retirada do Madeira a 2 de Julho, faltam,' ainda dando
suas ensanchas ao calculo, dez dias para dons mezes.

D'onde se segue, on que o Pitada não tem todo conhecimento
dos factos do lord, ou que não sabe a arithmetica, ou que tem
tomado t.eir6 com o numero dez.

Quando eu esorevia isto, chegou·me o Ma?'imba com suas refie
xões do costume, e disse-me; Qttem SMe si a reti1'Ctda para de

45
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t7'az elo 771,07'1'0, além ele Se?' pa7'c6 se CO?'1'e7' mais U77W bate7'ia á nau
D, Ped?'o, sel'ia tarnbem pa?'a se 7'efazerem algumas oõms mm'tas
que se est7'aga7'am? Achei natural o reparo, porque quando se
chegam a ferir soldados, em uma peleja naval, os vasos não dei
xam de soffrer algum estrago. Tanto chego a aborrecer os bole
tins francezes, pela constante occultaç<lo, ou diminuição das pêrdas
dos exerci tos, e exageração de vantagens, quanto me satisfaço de
ler o grande João de Banos pela verdade, singeleza e imparciali
dade, com que nas suas Decadas narra o bom e o máo exito das
acções portuguezas na Asia !

Pretende o Pitc6da defender o bom cruzeiro da Bahia com o
exemplo de outros bloqueios, que por mais rigorosos e apertados,
deixaram entrar embarcações. N aquelles bloqueios podiam haver,
uma ou muitas razões, que livrassem de imputabilidade os blo
queantes, e níIo haver na Bahia. A obrigação do Pitada, era mos
trar, que o lord nunca desamparou, como elevera, a barra; que di
rigiu de tal geito o negocio, que sempre houve uma, duas ou mais
embarcações na barra; que quando umas navegavam ao norte,
outlas cruzavam para o sul; e que níIo andavam todas ao norte,
ou todas ao sul, atraz da nau D. Pedro, como os cadelas ás catingas
da mãe, ficando a barra franca, quando se faziam em algum des
tes bordos; ou que nunca se amarou tanto, que ainda cruzando,
perfeitamente elésse ás embarcações liberdade de entrarem. 1\1os
tre que houveram cerrações, ventos rijos, tempestades e outras
cousas, que n<lo estando ao alcance das forças e prudencia hu
mana, foram parte para aqueDe successo.

Saiba, portanto, o Pitada, que os exemplos não s<lo razões suf
ficientes para justificarem os factos; sim, estes são bons ou máos,
justos ou injustos, louvaveis ou dignos de reprehensão, ségundo
são firmados em razão de peso, ou especiosas,

Diz o tal Pitada, que o porto ela Bahia estava defendido por
ullla esquaelra infinitamente superior á do lord ;- está comigo, que
o Madeira nenhum medo teve á esquadra do lord, por isso lar
gou daquelle porto, levando quanto quiz de profano e sagrado; e
só o tacha de imprudencia, porque com uma capitulação sacrifica
ria sim alguns vasos, mas não perderia tanto quanto lhe ha t?
mac10 o almirante; ao depois escaranfunchando o meu raciocilJlo,
c1iz que não é razoavel e logico, quanc10 digo que o Madeira c1eix?u
aquella cidade só porque quiz, c que eu devera c1izer, que S10

porto não fôra bloqueado, o Madeira ainda estaria assolando aquella
cidade.

Eis [l, logica nla7'uja do Pitada.
Pois pôde dizer-se bloqueado, por cinco embarcações taes e

quejandas, um porto defendido por uma esquadra infinita.mente 8U

perior ?
Pois uma esquadra, como a do Madeira.,que teve todo o tempo

e dinheiro para se aprestar; que, além de todo tempo e dinheIro
para se aprestar, que, além dos petrechos e munições que encon
tro.u l1a Bahia, recebeu por duas vezes (le Portugal sorLilUcntos lia
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expedição dos mil e quinhentos homens, e nOR cinco navios, que
de uma s6 vez entraram, podia ter medo de cinco velas de menos
bordo, das quaes as mais fortes vieram fazer obras, e artilhar-se
atraz do morro?

Então a esquadra do J.\!Iac1eiru era esquadra de mostrar, não de
bater?

O Pitada, que viu uma e outra, e tem todos os conhecimento,
para ajuizar deste negocio, confessa, que a do Mudeira era infiuita
mente superior a brazilieuse; logo si todas as vezes que u lusitana
quizesse sahir-se ao ma!', poderia parar diante della UlUa esquadra
infinitamente inferior?

Figura-se-me ver repetido aquelle qua 11'0 de Gurç1Lo, ' atyra
primeira:

Qual o grande l'afei1'o, que segttindo
O clono vai, sem 1'epa1'C11' nos jhlCOS,

Insolentes caclw1'J'os da cidade,
Que 01'a lhe lad1'am, 01'(1 lh'os ayula1/1,

lJfal lhes volta o focinho (b1'1'eganhado,
E o ltso agudo dente, que branqtléja,
Qual a fouce de, m01'te os intimida,

Este é o raciocinio fundado nos princi pios do mesmo Pitada,
vamos ver se nos enganamos: Chegou o lord, avi, tau-se com
João Felix, bateu-se com ene, cortou-lhe ::lo linha, e fez-lhe um fogo
vivissimo, O lord teve oito feridos, o l\1adeira oito morto.., alguns
feridos, como diz a Sentinella já citada; logo João Felix recolheu-se
a reparar 0S estragos, ainda que não consta ofticialmente; o lord
to~ou abrigada no morro, para correr mais uma bateria a náo, e
artilhar outra embarcação,

E' tal por tal; s6 com a differença de serem os oito do :M:a
deim mortos, e os do lord feridos; mas pam isso houve uma ra
~ão bem natural, a qual é como a flotilha do Lord era infinitaménte
mferior á esquadra lusitana, nenhum vulto fazia diante della, e era
9uasi impossivel acertar-se em um objecto tão imperceptivel; por
ISSO no meu entender os Lusitanos são os lynces mais agudos,que se
conhecem; pois que na imperceptibilidade de tão delicados ato
mos, feriram a oito. Em segundo lugar, o lord, depois de corrida
a bateria á nau, e artilheria a outra, sahiu ao ma,r com navios mais
'oeleü'os, mas não consta que ousasse abalroar com o Macleira, ocor
rendo occasião para isso na sahida deste, nada obstante terem me
lhorado os navios do lord, ter elle na primeira acção tão bom exito,
que ao mesmo tempo que levantava sua flotilha, desfallecia a do
Madeira; e nada obstante finalmente o terror com que este fugia, e
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o embaraço e111 que se achava p:lI'a manobrar oitentn quatro em·
b:ncações, que o acompanhavam.

Eu, a ser almirante e cavalleiro de minha pessoa, lançava mão
desta occasião para conseguir o mais brilhante triumpho; não esper
diçava este degráo para subir ao templo da memoria. Levasse-me a
f~rtuna embora, fazia minhas sobrancerias; atacava sempre. Morra
a clama efiqtte a fama.

Mas nem todos entendem nas mesmas cousas, pela mesma face j

por isso a frota braziliense só tomou embarcações mercantes e de
transporte, e nem uma de guerra; e o Madeira nos mares brazilicos
fez o mesmo, que Jorge de Albuquerque na lndia, quando sahiu de
Bintiío para Malaca, que pouco se importou com o capitão do mar,
que El-rei de Bintão mandou nas suas costas com algumas laDC~as,

ladrando atraz deHe, a ver se lhe podia derramar algum navio
manco. E ainda que sejam em utilidade do lobo, que não ousaL.do
atacar de frente o pastor e os rafeiros, vai após do rebanho, a ove
lha que se transmalhando aqui, elle a empolga, e a outra que se des
penhando acolá, elle a devora; com tudo este proceder não faz
muita honra a sua valentia e sanha.

. Si não houvesse nada mais que estas reflexões, estava demons
trado, que o Madeira evacuou a Bahia porque quiz; mas digamos
mais duas palavras.

Tendo Madeira tomado muitas embarcações, que passavam de
norte a sul, e do sul ao norte; havendo varrido todo o maritimo
desde a Bahia até aqui, e até bloqueado nossa barra; tendo rece
bido fornecimento de bocca e de guerra, e mil e quinhentos homens
ás mesmas barbas de Delamare, e só de uma vez cinco embarcações
carregadas no tempo do bloqueio de Cockrane, com uma esquadra
infinitamente superior á deste, poder-se-ha dizer, que elle não devia
contar com mais algum auxilio, ou remettido por Portugal, ou de
outro qualquer modü adquirido, para abandonar aquella cidade,
em conseqllencia dos rigorcs do bloqueio, como disse o lord no seu
ofticio de Julho á nossa junta provisol'ia ?

Respondam os homens imparciaes. .
Parece-me, que si houve'alguma razão de 'aperto, alem da dls

cOI'dia entre os commandantes portuguezes das forças llavaes e
terrestres, foi unicamente o assedio do exercito braziliano tel'1'estre,
que ponco a ponco lhe ia causando perdas, e dava mostras de um
ataque. geral; o que o Madeira quiz evitar, na certeza de que não
se sahiria tão bem do couflicto em tena, quanto no mar, apezar das
perdas de alguns transportes, com que sempre contou. .

Até aqui, meu Damão, respondi ao Pitada, segu~do as notI
cias que havia daquelle negocio; porém averiguando os factos
com mais circumspecção, como me aconselha o Fitada, avanço que
este amigo é um falsario e mêntiroso, quando assevera, para des
culpar a cobardia do bloqueio braziliense, que a flotilhg, do l?rd
constava de cinco velas; porque havendo aquelle bloqueio sabIdo
do Rio ele Janeiro a 2 de Abril, a nossa junta provisoria recebeu
uma portaria do ministro da guerra de 28 do mesmo mez, a qual
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corre impressa, participando-lhe que as embarcações de guel'1'a do
imperio, que c1'uzavam na altura c1a "Bahia de Todos os Santos e
suas forças eram as seguintes: nau D, Pedro I, setenta e quatro
pe9as; fragatas Ypiranga,cincoenta e duas peças, Carolina,quarenta
equatro peças, e N ertorlei, quarenta peças; corvetas Maria da Glo
ria, trinta peças, e Liberal, vinte e duas peças; bergantins Guarany,
doze peças, e ESCUDa Real, quatorv.e peças; escunas Leopoldina, de
zoito peças, Rio da Prata, dez peças, e Independencia ou Morte, de-
zoito peças; burlotes Luiz e Catharina. •

Ora, sendo a esquadra braziliense de onze embarcações de guel'
ra, e dous burlotes, e a lusitana de quinze, não era a lusitana infini
tamente superior á do lord, e portanto nenhuma evasi va tem este
por se não ter batido, e muito menos para deixar entrar de uma
vez cinco embarcações de refresco ao inimigo. Porque si para ba
terem-se duas esquadras fosse preciso igualdade no numero uos va
sos, nunca teria havido no mundo uma só campanha naval.

A respeito dos grandel:l serviços, que o lord tem feito á cau a
da independencia e liberdade do novo mundo, s6 para argumental'
digo, que o lord se não ofl'ereceu voluntario e gratuito á este em
penho, sim por convite e premio dos do novo mundo; e ninguem
poderá jamais avançar decididamente, que quando as riquezas do
lord chegarem a certa conta de milhões, que elle la sabe, elle se
abalará do lugar em que fixar a sua morada, ainda que todo mundo
novo e o velho :fique dependente e escravo. E como não sou Deus
para penetrar as entranhas dos homens, e os refolhos dos corações,
não me metto a decidir o programma-Si o lO1'd Ooclcmne ajudoa
a causa da liberclade e i11dependencia do no.vo mundo pelo am01'
que tem ao bem áa especie htlmana, atl P07' não ser convidado pelos
d~potas pa1'a Stlstenta?' a tyntnn'ia e a esc1'avidão-muito princi
palmente quando vemos os Suissos vendercm seu sangue e sua vida

. mdiflerentemente á justiça elos povos, e aos caprichoi:! dos reis; e
não sei o que me está malicianelo o uoração prcsago sobre a causa,
que defenderá o lord no caso que succedesse uma certa questão no
Br~zil j por isso acinjo-me ao proloquio portugnez: Não gabes tml
bo~ sem passCl1' o 1'ebentão,

Sobre os conhecimentos que requer eru mim o Pitada, para po
der ajuizar das acções do lorc1, não sei si é saber o que é sin,qra
dure" ba1'quinha, 1'ebojo, sqtavento, bcwlavento, bussola,1'osa dos ven
los, 1nm'idiano mag71etico, declinação, abatimento, loxod1'omia, absi
des, pa1'alaxe, anomalill, qUCl1'tO de 1'educção, qua1'to inglez, oitante,
suas construcções, seus usos, etc. etc. A serem estes, parece-me que
apezar de não ser da profissão comtudo poderemos dizer mais al
~~~ cousa, <.!ue o tal Pitada, 'que pelo que mostra d~ be~ bons
lU(~lClOS de nao resolver. problema algum de navegaçao, fora do
meIO ~lo qua1'to de 1'educção, porque si o chamarem para os calcu
los tngonometricos e algebricos, ha de ficar, como dizia o outro do
gato, pasmavit gatus, mestus que ficavit olhandO,

Àqui tens, meu charo Damão, mais palavra, menos palavra, o
qUe eu respondi áquelle amigo, Tambem foi por apanhar-me de
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pacho1'l'u, porque fór:L L10stu occasião duvido muito, quo lhe rc·
pon la a outra qualq uer C'lUsa c.cm que .ell~ venha; 'porque tenho
muito que fazer para e. tal' nutl'lndo a oClos!clade de D11rl11oeopbago,

Adeus, e este te livre destas pitadas de bahiano calltnelu, que é
peior do que aquelle, de quem dizia o Gurção:

Quaes as pOl't(~S ele Jallo aj'e1'1'olhadlls,
Onde ]J1'csa mugia a guel'l'a dura,
O entu]Jülo na1'iz o embate atU1'a
Do teimos? vaivem das más pitadas,

En sou tou arnigo corto o :.ntigo
Pitin,



VII

SOBRE ADOUTRINA ANTI-CON8TITUCIONAL E PERIGOSA 00 CONCI·
LIADOR NACIONAL N. 3~

Rara tempo/'um felicitas, ~tbi senti/'e 'luae
valis, at qure sentias dice/'e liceat.

TAOIT, 1. HlsTon,

MeLl charo Damão.-Seguncla vez previno nos teus def\ejos, e
te vou f::ülar de uma materia, em que por ca se tcm discorrido dif
fcrentemente, quero dizer-te da doutrina do Oonciliador Nacional
II, 34.

Sim, a doutrina deste n., relativa a ari tOCl'acia e reunião das
lliversas regalias no chefe do poder exeuuti vo, não só está em COI1
tradicção com as idéas actuaes, como com as mesmas do Ooncilia
rlor em outros numero,', e de mais é sophist.ica, perigosa e opposta
ás obrigações de nm escriptor publico, em tempo de crises po
liticas.

E' um dever do cidadão, que escreve, dirigir a opinião publica,
olevai-a como pela m110 no verdadeiro fim da felicidade social
(11,1.) ; e nos tempos dp. publicas commoções o ci hdão, que toma a
on nUl'go eS{Ji1311er para o publico em uircurnstancias taes, deve pro

cnrar, quanto couber em suas forças, trazer todos os partidos á
amizade, estabelccel' a harmonia ocial, de que depende a felici
dade eJos estados(ibid.) : forn.rn as maximas com que o redn.ctor priu·
cipiou os seus trabalhos de couciliur a nação. E depois que se
abriu o congresso soberano no Rio de Janeiro, não se esque 'eu de
dizer: "E' este o tem po O] portullo, em que os escripton.:s devem de
ser incansaveis cm dirigir a opinião puhlica, e todos os Brazileirotl
cooperar para termos uma constituição liberal, que decepe de uma
\fOZ aR cem gargantns ao despotismo, que tantos males nos tem cau
sado" (n. 18.) Quanto não estava no dever do redactor ser o
Jll'imeiro que com a pratic~1 vigorisasse a sua pregação! Mas infe
lizlllente não sllccec1en assim.

Como tambem nos deixámos empestar da epidemia, que lJesta
oJlocha atacou a muita gente, e cstalllO& uem persuadidos de que o
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choque das opiniões jJroduzi7'á a verdade (n, 20, 2]) ; e o mesmo re.
dactor requer, que quem não estiver pelo seu pensar, escreva e de.
fenda o que elle julga erro; pois isto é ter liberdade de imprensa
(n. 27) e já elle mesmo usou deste direito contra a Sega1'1'ega, Per
nambncana e Sentinella, nós aceitamos a liberdade; e o facto de
fazer tambem gemer o prelo com os nossos rascunhos, é uma pro
va de que não somo~ menos iguaes do que o escriptor da carta
aos Pisões, que disse: Et hanc veniam petimus, darm~s que vi
cissím.

Como um escriptor publico, mormente patricio, deve dizer a
verdade, e abrir os olhos aos seus concidadãus (n. 16), e não ba
verdade, que possa ser pr-ej udicial ~u. 25), dizemos imparcialmente
o bom que achamos naquelle periodico, e o mal que nelte descobri·
mos, ficando aol' leitores o direito de sentenciar com justiça.

E' innegavel, qUE' naquelJe periodico se encontram enunciadas
as maiores veIdades, dignas dos direitos dos povos, da justiça.
do Brazil, os fundamentos da constituição, que nos deve feli
citar, e ao mesmo tempo te1'l'i veis aos despotas, e seus fh1gellos c
morte,

A soberania dos povos é sustentada com rigor (n. 3, 18,22, 30);
os povos não são ·herança de ninguem (n. 4); Deus não quer sugei.
tal' milhões de seus filhos aos caprichos de um só (n. 17); os reis
não são emanações da divindade, sim autoridades constitucionaes
(n. 6); os reis nã0 são paes dos povos, antes os povos são paes dos
rei,'> (n. 1); o povo apezar das côrtes, fica com o poder soberano
para alterar e suspender as côrtes (n. 3); não se desobedece ás côr·
tes, quando encontrarem nossos direitos (ibid); si a assfunbléa le
gislativa falta ás condições do pacto social, fica dissolvido o con·
tracto, e as provlIlcias com dircito salvo de cassar as procurações
aos deputados, e nomear outros (n. 25); os povos tem o direito de
dissolver :lo forma de governo (n. 28); as cÔl'tes são superioro8 ao
impera(lor (n. 23); a obedicncia ao sobel':lno congresso deve ser ra·
zoavel (o. 1); um congresso póde ser faccioso (n. 3) e oppressor
(n. 4); clamando-se ao soberano congresso sobre alguma lei, ,que
delle dimanar, a qual contraria seja aos interesses dos povos, 81 os·
tes não forcm attendidos, desfeito está o pacto; cabe-nos ent,ão
reassumir nossos d1reito~ (n. 1); oão se deve obedecer:lo leis preJu
diciaes (n. 4); o povo do Brazil deu por gencrosidade o thrqno ao
imperador (u. 18) ; no systema constitucional a lei é quem governa
(n. 15) ; o governo constitucional é o melhor para o Brazil (n, 25); a
constituição deve dar cabo do despotismo.{n. 61); o governo absolu·
to,o maior de todos os males (n.l); eutre povos que querem ser irroã~ ,
não devem haver morgados (n. 4.); os grandes são vermes SU~t1~,
que vão roendo a liberdade (n. 15); nobreza hereditaria, pl'eJu,d1'
cial ao Brazil (n. 19); os aristocratas tudo voltam em seu p~'ov~lto
contra toçlas as classes da sociedade (n. 20); a camara alta lOteu'a·
mente prejudicial (ibid.); ataca a aristocracia em geral (n. 25. e
29) e particubrmente o partido aristocrata do Rio de Ja.ne1ro
(n. 16 e 17) . e~tabelece a ilTualdac1e social (n. 15 e 21) j e diz afio
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lIal que não se deve retrogradar da carreira da bonra. (n. 5).
Deste golpe g~ral de vista sobr~ o. o.0nv'iZiad01· se co?bece, que

oseu redactor esta ao facto dos pnnClplOs geraes, os maIS proprioB
das actuaes circumstancias do Brazil j e era para desejar, que eUe
os apresentasse de uma maneira, que os seu,; leitores não podessem
deixar de attender, e se aproveitassem destas verdadea, como suc
cede ao que fita os olhos no sol no seu zenit, que não póde deixar
de vel-o j mas é muito dessaboroso, que o faça com tantos refolh08,
que a maior parte dOR seus leitores não haja reflectido, nem at
tendido a estas verdades. Al6m disto, deseobr@-se no redactor UIU

terror panico de dizer as verdades, que mostra ulUa bem visivel con
trariedade com o protesto, que no n. 3 fez, de da?' a vida pela ver
dade.

Descobre-se, de mais, um certo plano traçado de se amoldar a
todas ás circumstancias, como quem abre muitas estradas, para se
evadir nos apertos; pois que os numeras citados vem como interca
lados com antros, em que afrouxa a doutrina, ou se entretem o povo
com o que lhe não interessa, ficando os leitores ignorando qual é o
caracter do redactor.

Havendo dito altamente, que o Brazil por um puro acto de
generosidade elevou ao throno imperial o senhor D. Pedro I, no n.
12 avança, que °p1'incipe subitl ao th1'ono 1J01' gosto; e tlltimo conse
lho de seu pae / no que parece pôr em duvida a legitimidade da so
berania do Brazil, a que só e unicamente deve o imperador o tbrono,
cm que se acha.

Os ns. 11 e 12, empregados nasjeremiadas pelo rei e rainba de
Portugal, além de improprias das actuaes circumstancias do Brazil,
que apresenta objectos de toda monta aos maiores espiritos, são de
Bummo perigo; porque figurando aqueUes monarchas com uma vir
tude, que nunca tiveram, como, apezar dos seus papeis hypocritas,
sempre se conheceu, e os recentes successos de Portugal Íllostram
a todas as luzes, excitand<> a cOmljaixão pela virtude perseguida, e
as saudades por imperantes que haviam sido nossos, rompem fi. uni
dade de sentimentos subre a nOSS:l separação de Portugal c inde
pendencia.

Parece não ser muito alheio da. razão attribJlir-se em parte a
tacs numeros os de varias que tem appareciuo, mesmo em Bmzilei
I'OS, depois dos ultimos successos de Portugal.

A palavra caracter, meu Damão, além das diversas accepções,
que tem nas sciencias, artes e oflieios, em moral significa aquclla
disposi'ião habitual da nossa alma, pela qual somos mais vezes con
duzidos a obrar j e de facto obramos acções antes de um genero, do
que do genero opposto. Assim, o homem que perdoa muito poucas
vezesf ou nunca perdoa, é de um caracter vingativo. O homem que
quasi sempre, ou mais vezes faz a vontade de.seus semelhantes, do
que lhes nega o que deUe exigem, li de um caracter contempo1'isa
dor. De sorte que a palavra caracter só de pc!' si significa uma
c?usa abstracta, que póc1e ser boa ou má, c.é aplicavel assim aos \"i.
CiOS, como ás virtudes.

46
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Da falta de equilibrio, diz MI'. Duclos, entre o espirito do ho.
mem e o seu caracter, procede a maior parte da falta dos homens
e loucuras na sua conducta. Cicero, por exemplo, era um grande
espirita, porém uma alma fraca; por isso foi um grande orador, mas
homem de estado mediom'e.

Nada se encontra d~ mais pernicioso na sociedade, do que o
homem sem caracter, isto é, cuja alma não tenha uma disposição
mais habitual do que outra. N 6s nos confiamos do homem virtuo·
so, e desconfiamos do velhaco; mas o homem sem caracter é alter
nativamente ora uma cousa, ora outra, sem que possamos tel-o por
amigo ou por inimigo. Eis a razão porque se louva a lei de 80lou,
que reputava infames aquel1es, que não tomavam algum partido nas
sedições populares.

Quem se poderá fiar de um homem, que tem a natureza do
amor, de quem disse Camões, elegia 6 :

Nunca nelle a.fi1·meza permanece)'
Si nos dá gosto algum, muda-se logo;
Já.clwm, ja se 1'i, ja se enj1.41'eee .'?

E' neste entendimento de Ca1'CLCter, que avançamos não des
cobrir caracter no redactor; porquanto o vemos em uma continua
variedade de sentimentos, e as vezes contradicções visiveis sobre os
mesmos objectos.

No n. 6 não póde recusar aos Goianistas a gloria de haverem
sido os primeiros, que deram o impulso á liberdade de sua patria,
penhoraram suas vidas, seus bens e sua honra, para estabelecerem
em Pernambuco um governo constitucional, Cl'eado pela vontade
dos povos; dahi a seis numeras ajw~ta de Gervazio foi feita no
mei,o dos partidos, que 1'etalhavam a p'ovincia.

Não sei combinar um governo m'eado pela vontade dos povos
com os partidos, em cujo meio foi feito. Estou que a primeira pro
posição é a verdadeira, pois coincide com o que do mesmo objecto
disse o Relator ViJrdadei1'o, escriptor coevo, e testemunha ocular.

Deu·se começo a elei9ão, e scm os mais pequenos vislum
bres de coacção, em plena liberdade e socego procedeu-se Íl. vot?s.
E' difficil, e de todo impossivel pintar o enthusiasmo e jUbllo
expressivo dos povos na installação da exm." junta provisOl'ia (n. 1),
disse este escriptor.

Avança o Conciliado1', que a junta de Gervazio, eleita entre
partidos, C1'a impotC1tte pa1'a reduzi1' as C01l.8as ao seu vC1'dadeiro
andamento, e por isso teve a fi'aqueza de consenti?' por algum t~m

po o sempre detestavel batalhão ligei1'o (n. 12), havendo já dlto:
fiJm verdad-e devemos confessar, que a exma. junta foi um tanto des
cuidada em dar logo as ]Jl'ovidencias, antes que chegassem ( o bata-
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1hilo ligeiro ) a taes excessos; mas é i!Jualmente vm'clacle, que (lCU

dilt com enm'gia, ]J1'cncleu e fez sLÍrmnariar os amotinad01'es, e fiCOlt
restabelecida a tl'anquiilidade publica ( n. 5 ),

Não ha contradicção tão palmar I Como é impotente uma junta,
que, logo que vem ao conhecimento do mal e do perigo, acode
com energia, prende e restabelece a ordem e tranquillidade pu
blica?

Demais, sabem todos, que a junta não tomou em consideração
o batall.ilo ligeiro, emquanto elle se reduzia aque\les limites des
criptos e louvados pelo redactor no n, 5' j assim como a epocha, em
que foi escripto o n. 12, explica a razão da medonha pintnra deste
quadro, do autem ge-nuit das desordens de Pernambuco (n. 11, e
12) e d'aquellas defezas, que se acham desmentidas e contrariadas
pelos mesmOfl defendidos, alem de outros impressos, no Regulaclo?'
Brazilei?'o n, 34-, e Mmno?,ict sobre as eausas da união do Rio com
Pernambuco,

E'para. extranhar-se, que no n. 12 exigindo·se uma authen
ticidade relevante para se votai' á execração publica os ho
meus em materias melindrosa~, apresentasse o tenente coronel Fer
reim e Aleixo pOl' cooperadores na deposição dajunta gervazica,
sem a relevante authenticidade, e documentos de peso, para so
retractar ao depois no n, 15. Bem como dizendo neste mesmo
D" que " personalisar 6 nomeai' pessoas para seu desdouro, o que
Dão fez, nem tinha ten9ão de fazer " não seguiu esta maxima, quan
do disse, que " o famoso Luiz Pereira Vianna, POI' uma protec
çiio á franceza ao capitão mór Domingos Bezr::rra Cavalcanti,
lançou mão de tres engenhos, que este possuia ", sem ter aql.lel
Jes relevantes fundamentos de notoriedade, que exige para os ou
tros escriptores ( n. 13), vendo- e na triste conjunctura de ser a
presentado ao publico como homem de pouco exame, e nenhuma
al'erigua9ão no que escreve, como se vê na Pelnambucana 11. la.

Estas, meu Damão, são algumas das di vergencias, que se en
contram naquelle periodico, das quaes deixo muitas para não ser
prolixo; porem o que mais me tem chocado, a mim e a todos, é
o D. 34, no qual acho tanta cousa, que a mesma abundancia me tor
na pobre e indeciso sobre aquella materia, porque principiarei.

Vá, portanto, a primeira que se objecta, isto é, a qualidade da
constitui9ão, que o redactor esb09a para o Br:l.zil.

Debatendo o redactor as puras clemocracias, que julga impra
ticaveis, e igualmente as a1'istoC'racías, que denomina decidido
pr~juízo áfelicidade dos povos, desej:l. uma c0l1stittÜ9ão, que ,apro
~elte e I'euna o que tem de melhor os tres góvel'llos conheCIdos;
Isto é, que tenha um pouco de democracia, de aristocracia e de
Illonarchia, e julga que esta constituição é ve1'lladeimmente libeml,
porque contentando a todas as classe, não ]Yrej'udica a nenhuma.
E', com effeito, á primeira vista agradavel este pror;pecto, e o
redactor teria mettido uma lança em Africa, si nada mai~ adian
tando, deixasse aos pios leitores cavar os fundamentos, e exteu
der os detalhes j mas por sua desgraça esqueceu-se elo que havia
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dito ao Sentinella, Cjue em qltalqlle?' esc1'ipto, alem da Zettm, tocloR
p'l'ocumm o espü'itv (n. 15 ) ; pelo que dizemos primeiramente, que
é falsa a idéa que elle apresenta da demoC1'acía, que diz quorem
estabelecer pessoas de um tempm'amento i1'ritavel.

Nas puras clemOC1'acias ba clases, ba distincções nascidas da
industria e propriedade ';.e como estas classes são da llatureza, não
podem ser destruidas pof- nenhuma. forma de govei'no, e nem já
mais lles,tas relações podem os homens ser nivelados.

Os publicistas, ainda ue tempel'ament,o o mais irritavel, não po
dem, á excepção do estado de loucura, projectar semelhante ab
surdo. O que querem os bomens pensadores, racionaes e justos

. é destruir as personalidades, isto é, qne se não beneficie mais ou
mortifique menos a Pedro, do que a Paulo, por ser aquelle duque,
marquez, conde, visconde, barão, infanção, rico homem, e este
niio; ou porque o avô daquelle foi pé rapado, (57) e sna avó fo
reil'3. de S. Bento, e este ainda niLo maton tres cascaveis, para foI'
mar um <õscudo, como os antigos dos Reduos.

Em todas as clemocl'Ctcias, antigas e modernas, pezar de que
todos os cidl,ldãos, qualquer que seja fi. sua estirpe, !:leus talentos,
suas virtudes, seus merecimentos, sejam iguaes diante da lei; com
tudo sempre as autoridades, e os mesmos povos prestaram mais
estima e acatamento ao sabia, do que ao ignorante; ao proprietario,
que enriquece o estado, do que ao trapilba ocioso, que consome os
fructos do trabalho albeio ; mais ao virtuoso, do que ao perverso,
ao velhaco, ao trapaceiro,

Em toaa e qualquer forma de governo, Bastos não se deve
nivelar com Lagos, Filinto Elyseo caIU J osino, Vieira com frei 1eo
cadio, Gervazio com Theotonio, Fernandes Vieira com Calabar,
Catuzadas com o capitão mor (los ilhéos, S, Thereza com Delmon
se ; porque ° contrato é querer destruir a natureza das cousas.

. Os homens, nada obstante, nascem livres, com igualdade de
direitos quanto á conset'vfl.ção da sua viela e commodidaeles" c lt
tudo que deve aperfeiçoar o seu ser; comtudo apparecem sobre
a terra differeutes em taleu.tos espirituaes e corpol'aes. U UI:! tem
cinco, ontros tres, outros um ; estes se desenvolvem, e lucrão cen-

(1::7) Pés 1'al~aclos. Este epitbeto, que alguns Lusitanos, ]l,)r ig~ol'au-
cia dão aos BrazileirQs, como para injuriai-os, estlL tão longe de affl:ontar ~
aos Pel'1lambucanos, que antes devll excitar-lhes os mais nobres sentImen-
tos.

Quando nos annos de 1710 e 1711 houveram as sedições em Pernam
buco entre os masccttes europeus do Recife e a nob1'eza de Olinda, os secta
rios dos mascates se apellidavam Tunclacumbe, cip6s e Gamal·oes, e os nobres
e seus aectarios pés 1'apados j porque quando eates haviam de tomar arm~s,

se punham logo descalços e :í ligeira, para com menos embaraço as maneJa
reI!); e assim eram conhecidos por dextros nellas, e muito valorosOS, pelo
qne na Historia de Pernambuco o alcunha pés rapados é synonymo de no
ol'eza,



~o por um ; aqnelles dnplicão o llne receberam; alguns o sepnltam
nll ter1'U ; este tem a sciellcia das linguas; aquelle a das curas;
aquelle outro as prophecias ; certos a interpretação dos serruões ;
Pedro é apostolo; Paulo doutor das gente.

O que se quer nas democracias é que nellas reine o espirito
da republica de Laor, e Kachemira, onde sendo o soberano um
Jino collocado sobre um throno, com uma espada, um escudo e
um punhal, por este symbolo conheçam os quatro magistrados
clei~os annualmellte pelos seus cidadãos, que a lei pune, protege
ccommanda igualmente os cidadãos e os chefes.

Este exemplo, trazido pelo redactor, mostra, que a demoerra
cia tão pura, quanto esta, não é im]J7'aticavcl; pois que el1e mes
mo affi rma, que el1a tem fei to deste povo os homens mais virtuo
sos e bravos de todo o Indostan.

Por tanto, endo falsa, como é, e horrorosa a idéia que dá o
reuactOl' da democl'acia, com isso não fez menos, que excitar o
adio c a indignação dos benemeritos pelús seu~ talento, virtudes,
e industria contra os democrata, de um temperamento irrita\'el,
que os quizerem nivelar com o em talento., cobertos de vicios,
e dignos da execração da patria, O que se opõe de frcnte ao es
pirita do seu I eriodico, que tendo por epigraphe- Querc1JWs admo
estar e não morder, ser util sem "!ttimde1'--mais de uma vez tem
p.roduzido no povo desgostos, divergencias de opiniões, e pe
rIgos,

Meu Damão, para não suppor, como alguns, no redactor ou
tros fins, que lhe sejam pouco airosos e decentes, me lembro d'a
qlleUa sentença do JUesmo redactor, que nem semp?'e bons senti
mentos andam a pa?' do bom jltizo j e hOme1lS !La que des~ando

fins justos, não lhe sabem appliCCt?' os meios ( n, 2 ),
Em segundo lugar, sendo o principio da democracia a vi'/'

tude, e parte desta ajustiça distributiva, é inteiramente falso, que
nas democl'acias se ni vele a vi7'tude com o vicio, o merecimento
caIU o demerito, os talentos com a ignorancia, a industria. com a
o?io idade. Esta igualdade, e ainda a preferencia do vicio sobre a
Virtude, é só propria <las aristocl'úcias c monarchias, qucr tem
pel'adas, quer absolutas, Isto nos ensina a razão, e no confirma
a historia dos povos, que tem povoado este planeta.

Em que dem,oc?'acia, por mais platonica, Antonio Bernardino
Lagos, que chegou aqui lc tenente engenheiro civil com um exame
de geometria elementar no col1egio dos nobres, e certidão de ma
tl'icula elo 2,' anno, h:t\"ia de er não s6 nivelado, mas ainda pre
ferido ao doutor ..dnton'io jfl/'anciscú Bastos, lente :Ia universi
dade de Coimbra, o primeiro geometra do Brazil, o maior sabio
daNava Lusitania., engenheiro hydraulico, e sargento IDor do corpo
de engenheiros?

Qual seria o magistrado, mais democrata, que fizesse o que
fe~ Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que pisou aos pés a
leI, a razão e a justiça, para atrazar Bastos e. adiantar Lagos ,~

E' Bem duvida por estar c redactor convencido desta verdade,
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~1l{(l avançou, que bem lhe ]JCl1'ecia, que o Brazil se c01L5tit!tis,~c

em, ?'epublicas feele'I'Ctes, a mallei?'a elos Estados- UI/idos da Ame.
9'ica Septent?'iollal (n. 3).

Tendo em muitos numeros mostrado os males incalculaveis
que tem cau ado aos povos, os estorvos que offerepem ao anda~
mento dos governos saudavei ,e as ajudas que sempre hão dado
ao despotismo, os grandes, os titulares, os aristocratas; e dando pa·
rabens ao Braúl pelo estado de colonia, em que esteve por tres se·
clllo~, e do qual o unico bem que tÍl'ou foi o de não ter em si esta espc·
aie de '/)ibo?'as; e dizeudo altamente, que a fidalguia, propriamente
dita, é sempre um mal e um verdugo dos povos, quando é here
ditaria; quer que entre em linha de conta na futura constituição
a pueril vaidade dos Albuquerques, Cavalcantis, Lins, Barros,
MelIos, Regos, 1\ohch'ados, Wandedeys, Bal'l'etos, Cunhahus, e esses
outrof, qne sempre estão a incommodar o mosteiro de S. Bento
com certidões de nobreza, brazão de armas, foros, etc, Todos os ho·
mens, que sabem pesar as cousas, conhecem que estas alcunhas àe
Pel'l1ambuco, e outras desta laia em todo Brazil, significam uma
cOllsa que nenhlJm parallelo tem com a nobreza europea ; que os
fidalgos elo Brazil não formão corpo, são uns individuos isolados,
nã:o constitu.em classe distincta; pois que todos os dias se estão a
confundir e identificar-se com outras familias, onde não se diz meu
avô foi capitão mal' lIa Jacoca, meu pai mestre de campo do bata
lhão de Oimb?'es, meu tio no decimo quarto gráo transversal juiz 01'

pinario de Piláo Â?·cado.
E que cousa esta de tanta monta, na intelligencia do redac·

tor, para se nilo poder deixar de attender·lhe na factura da cons
tituição, a fim de que esta tenha seus dous dedos de a,'istoC?'acia !

Si esta~ frivolidades se devem tomar em consideração, bem
el:itavamos nós; porque estas ditferenças, que umas familias que-
rem ter das outras, não é de mais peso do que as pretenções ~e

}Jrofereoeia elos coneg08 aos parochos, e a sublimidade da confl'ana
do Sacramento sobro a de S. José da Penha,

O' homens que leem, e não abraçam o gato por lebre, sabem
que este orgulho do Bl'azil data o seu maior desenvolvimento do
anno de 1755, em que, depois de infinitos estorvos, tiveram afinal
t3eu saudavel etreito as muitas leis portuguezat> para a liberdade dos
0uboclos; estes foram realmente livres, declarados cidadãos, o po
deram 3spirar a todos os cargos e honras,

Então começou cada nm procurar por todos os meios ter nas
suas veias algum globo do sangue elas Paraguaçus, dos Al'cosverdes,
e de outras altas pl'incezas das palhiças aldeias do Brazil; outl'osfo
ram beber nas aguas furtadas de conquistadores do :Maranhão, sem
mesmo se importarem que estes fossemfil/ws do c?'i?"w em obscw'u
noite; outros, que no Brazilllào achavam estae oascas de alho,
saltavam as duas mil leguas do Atlantico, e os mirrados o,;sos dos
primos de Cosme de :Medicis e de :Mauricio de N assau (admiro a
diligencia e legalidade das inquirições) foram o barro damasceno,
de que se amassou esta nova especi~ afidalgada, que deve de scr
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aLLendida impreterivelmente na constituição do imperio, esquecen
do·se o rcdactor, que toda esta hombridade do Brazil anda pouco
mais ou menos pelo que são osPaulistas, de quem disse o Artlll11'
de Garção:

Pm·ece·me que estou entre Pa11listas,
Que (6rrotandc con[Jonha me aturdiam
Com a fabulosa illustre descendencia
De seus claros avós, que de ca foram
Em jaleco e ceroulas.

Logo virá tempo em que o Bl'azil verá re:mrgir ue cada calugí
fidalgos de primeim ordem, que hão dc pôr engasgado o redactor
para os attendcr nàs legislatur:1s seguintes.

Hoje ó a maior infamia e indignidade ter um cidadH:o no SCIZ

vigesimo avó uma subtil porção do sangue africano, como já o foi.
dos caboclos, e de ordinario o que tem maior dose a regorgita.
sobre os oL1tros: quando se destruir a escravidão dos Africanos,
muita gente terá de provar, que de cende do rei de Congu, duques
de Benguela, e sovas de Loanda j e o redactor ha de ver-se com
agua pela barba para acommodar estes novos fidalgarrões.

Não lhe quero estar na pelle.
Torlos os dias estamos ve~do estes filhos do sol do Japão, netos

da lua actual, sectarios encarmçados daquella maxima do Lyrico
Latino et [Jenus, et,formarn, regina pecunia donat, ao travez dos
seus carunchosos e irrisorios pergaminhos, enlaçarem-se com aquel
les que poucos dias antes nos offereciam de porta em porta alhos,
cebolas, marcas de botões, linhas de Oeiras, renunciando de facto
ascavallarias de direito; e o bom redactor assenta, qne si na con·
stituição brazilica. se não attender ao sen orgulho, hão de haver
choques, insubordinação, anarchia e afinal ruina do Brazil.

Vê la, meu Damão, si estes homens estão dispostos a de~pre

zar estes titulos, e tem o afferro, que diz o redactor, aos principios
aristocraticos, fi mostram não querer entrar de repente em uma
demoC1·acia. Não seria, mas parece, que este n. 34 do Oonciliado?'
não foi obra de fancaria, sim de encommenda ! "

A vista desta abjuração, que fazem diariamente os fidalgos ?c
seus fumos, será difficil reduzil-os á philosophia do major Sabol~,
que sondo neto do duque de Lim'ne, só se lembra desta excelleuCla
ducal, quando toma posse de alguma casa.. . . . •

Sendo este o espirito da nobreza e anstocraC13 brazlhe~se, vc
todo mundo quc o Oonciliado?' ou olha para as cousas mUlto d'
carreira, Ou quer fazer algum partido para fius, que Deus sabe ; pO~'

que a ninguem jámais p6de illudir a fisga por onde se qu"er evadll'
80bre a consideração, que pretende dar a a?'istocracla, voltando-a de
lJOlitica para natw'a~, pois_que a differença que elle põe cntre os Ca-
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v:\lcuntis, Albuquerques, l\íellos, etc. aos sapateiros e alfaiates não
é em quanto aqllelles são proprietarios, e estes não; porque neste
en~tendimento ol1e faria a confrontação, não entre familias, que se
~lcam de nobres, e os artistas, sim entre as famílias ricas e pobres
oemtre os sabios e os ignorantes, entre os homens de bem e os debo~
ocihados j confrontaria os Costas, Costas Soares, Casados Limas, Cal"
neiros do Rosario, Xavieis Carneiros, Monteiros, Bastos, Ferreiras
Portllgaes, Càrvalhos, Pinhos Borges, com pobres,mendigos e igno.
rantes.

Seja a ultima nota, pois já. te levo uma eseripta prolixa, e devo
-observar o preceito Néquid nirnis, o parallelo entre o presidente
-dos Estados Unidos na America, e um rei ou roonareha constitucio·
nal. Este parallelo, bem que ao primeiro lançar de olhos pareça en·
caminhar-se a outro n.ro,corotudo não é as iro na realidade. Isto traz
agua no bico. E procurando n6s o espirito do parallelo, além da
lettra, concebemos que se dirige a fazer as partes do imperador ua
pretenção de ficar dirigindo a força armada contra a torrente de
todos os pensadores e escriptores liberaes, que para evitarem o des
potismo e segllmnça á liberdade nacional, silo de accorc1o que as
côrtes soberanas constituintes e legislativas não lhe devem conce
der aquella' attribuição, on lh'a concedam de feição, que não possa
haver abuso desta regalia.

Sim, não se deve cOl.J.ceder ao imperantc e. ta regalia, e a~ ra·
zões, além de outros autores antigos e escriptores do tempo, se
acham expendidas nas minhas cartas III e V; p01' isso aqui só ven·
tilaremos a impropriedade da semel~:J.nça.

E', com effeito, verdade que o presidente dos Estados Unidos é
-electivo, tem o poder executivo, dá todos os empregos e oBlcios,
·é generalissimo do exercito de már e tel'1'a j porém nada obs
tante é o presidente dos Estados 1J oidos mnito differente do impe
rador do Brazil, dirigindo este a força armada, como o redactor pa
rece querer.

O presidente dos Estados Unidos é electivo, mas não vitalicio,
como o Zumbi da republica dos Palmares, na provincia elas Ala
goas; sim, é temporario. O imperador é hereditario, e o !:leu pode.r
eterno na sua descendellcia, quanc10 o presidente dos Estados ~1l1
dos não passa o acanhado termo Je tres annos. Os Estados Umdos
tlão nmafedel'ação de muitas republicas; independeutes umas das
outras, ao mesJUo pa~so que o Brazil é uma monarchia.

Então estas tres differenças não serão de algum plJEO no con
e.eito do redactor?

Só na opinião dos iuteressados no absolutismo é que eUas
deixarão de avultar.

Primeiramente o governo triennal do presidente dos Estado.s
Unidos lhe tira a occasião de abusar da força armada, para eSCl'lLVI
sal' a nação; POiR que não p6de planisar, effectuar o projecto c des·
fmctar os resultados de um plano tão monstruoso e revoltante con'
t~'a tanto~ povos espalhados por tão vastos territorios, e tão pra·
tICos na h~erdade. Além disto, o presidente, com quanto se ache
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revestido de um poder gralll1issimo, está dentro da maxima funda
mental da politica, isto é, que em toda magist'l'atw'a a grandeza
do lJoder deve de ser compensada pela brevidade da sua d:uração.

Não está no mesmo presupposto o imperador, que ainda que
lhe falte o tempo para gosar o frncto da sna usurpação, deixa ficar
8uccessores, que a desfructem; do que nos dão a cada passo exem
plos as historias das nações.

Depois, da mesma parte da força armada se acham inconve
nientes e estorvos, para.que no estado federativo não possa o chefe
do poder executivo empregaI-a a seu proveito e comm0do; por
quanto o exercito sciente que aquelle magistrado não dura além de
quatro annos, e não podendo contar com os mesmos sentimento!:!
uos 8uccessores, não tem que esperar delIe, que o faça obsequiar á
sua vontade, favorecer sem; projectos, e sustentar a sua tyrannia.

• Que barreira finalmente não acha o presidente na fOI'ma fede-
rativa dos Estados Unidos!

Na confederação pôde sim escravisar-se uma republica, mas to
das as outras a defendem, e fazem a guelTa ao oppressor. Aquelle
que se quizesse levantar em usurpador, por mais forças que empre
gasse em seduzir os povos, não seria igualmente acreditado em to
dos os outros estados confederados. Si elle se fizesse muito -pode
roso em um, espantaria todos os outros; os quaes se acautelariam
contra elIe, e lhe cavariam a ruina. Subjugando o presidente uma
parte da confederação, aqueHa que estiver livre ainda póde resis
tir-lhe com forças independentes daquellas, que elle tiver uSlupado,
e opprimil-o mesmo autes que o usurpador se tenha acabado de es
tabelecer.

Accresce mais a tudo isto a peqnenhez da força armada, de que
póde abusar o presidente, e a grandeza das forças populares, que
offerecem aos passos do oppressor barreiras impertransiveis. O
exercito regular de mar e terra não passa acima de oito mil selscen
tos e oitenta e oito homens, comprehendidos neste numero seiscen
tos e vinte e seis officiae':l, o estac10 maior e o corpo dos bDgenheiros.
Porém' as milicas naciollaes, soldados do pOYO, e que tem o espirito
tIo povo, como requer Moutesquieu, para se não poder opprimir
a nação, são oitocentos mil homens. (Revista Encyclop. tom 9
r. 175.)

Eis a natureza da confederação, que,além de outros,se póde ver
em Montesquiem ; natureza em tudo diversa da monarchia.

Ao mesmo tempo que a virtude, principio fundamental das
repubhcas, faz que na federação os diversos estados C"onfederados .
se opponham aos projectos do oppressor, a hom'a 11'3IS mou3Irchia'il
apresenta aos monarchas infinitos braços, que o sustentell1' no des
potismo e tyrannia; pois que este é o meio mais facil de se couse
guirem as distúwç~es e pl'efel'encias, unico alvo' da hon'ra.-

Nas monarchias as províncias são fracções de uma só naçã'O, e
subjugada a côrte, o cOl'ação do estado, tudo estÍlsubjugado, muito
principalmente, yuando sendo o e"~ercito ll'lllSÓ, e tudo dependente
do poder executivo, para seus adiantamentos e acceS8'OS, e as 8ua6

. 4~
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Íl'acções provinciaes devem de obedecer aos chefes, que a côrte lhes
enviar. Daqui se deixa ver, que sendo dífferentes as circumstancias
do presidente dos Estados U nídos, e do imperador constitucional
do Brazil, de nada vaI o exemplo daquelle para se poder admíttir
neste, como parece querer inculcar o redactor, o commando da força
armada; e as materiaR politicas não são declamacões oratorias,
onde os exemplos, semelhanças e parabolas desiguaes tem applica
ção, e sustentam os chefes. Daqui tambem se segue, que quem
prega uma tal doutrina segue partido que não é o da g?'ande causa
do Bmzil, e que DOS quer int?'oduzi?' á cunha os costumes e legisla
çã? ingleza, como extranhou o redactor aos figurões do Rio de Ja·
neIro.

Aqui tens, meu charo Damão, o que eu ponso da doutrina do
Ooncilíad07.· Nacional.

Elle nos offerece doutrinas verdadeiras, tendentes a sustentar
a causa da patria; mas expõe-nas de uma maneira tão encapotada,
que bem pouco fructo tem feito no povo, para quem se escreve. Ao
depois, intermediando estas e outras doutrinas, ou oppostas, ou gra
vemente differentes, falta ao fim do periodico, que em lugar de con
ciliar as opiniões divergentes e os animos discordes, tem azodado
os espiritos,causado desgostos e schismas; pelo que o deves 101'

com aquella cautela, que exige a prudencia para os escriptos peri
gosos.

Si estas considerações te não agradarem, tens o remedio fi.
mão, lê o Oonciliado?', c verás que te falla vel'd'1de e te ama- o teu
amigo.

Pitia.



VIII

SOBRID AIDVACUACÂO UO CONVIDNTO DO UIDSTERRO UID OLINDA,
FIDITA PELOS FRAUIDS MARIANaS

Ram tempo1'Um felicitas, ubi senti,'e quae
t1elis, et qUal sentias dicere liceat.

TAOIT. 1. HISTOR.

Meu ch:uo Damão.-Escr~vcuuono primeiro seculo do chris
tianismo o grande Tacito :l. vida de Germanico, expurgada das alte
rações com que o haviam feito os antigo', acaba com este epipho
nema: Tanto os factos mais importantes são duvidosos, uns dando
por certo qualquer ouvi dizer, outros desfigurando de proposito a
verdade; e a posteridade se julga bem instruida! Acleo maxima
quoque ambígua Sttnt, clW71 alii quoquornoclo a1tclita procompertís
habellt, alii Vel'a in contraríum VC1·tUlIt,. et glicít llt1"ltmque postel'i
tale. Isto succede em todos os tempos, em todos os lugares, e com
todos os acontecimento. Por isso não admira que te chegassem
tão alteradas noticias do despejo, que do convento do Desterro
de Olinda fizeram os frades 'uarianos no dia 29 de Setembro deste
anno.

Aqui mesmo, onde teve lugar aquelle suceesso, é para maravi
lhar o que se diz da moralidade daquella acção, máo tratamento
aos padres, roubos, quc padeceram, e ontras cansas desta natureza.

Cada UIll assaca o seu alei ve, ou :1credita a outro,que diz ter sido
testemunha ocular; c assim vão-se propagando mentiras e falsidades,
que tornam aqueHa acção menos agradavel aos olhos da justiceira
posteridade.

Para prevenir este conceito, e tu seres illustmdo, passar-te-hei a
contar o succedillo de um geito proprio da mais exacta averigua
y~o, e extreme de toda falsidade; e quando passar esóa linha, que
1,11'0, ou é calnmnia, ou ignorancia dos expositores.

. Anttls dc chegar a esta praça o governador das armas, briga
deno Joaquim José de Almeida, se haviam recebido cartas de pes
s?as fidedignas, residentes na côrte do Rio de Janeiro, qne desCI'e
viam o caracter deste homem; noticiavam ser elle confrade da so-
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ciedade secreta intitulada Apostolado, a qual se encaminhava á es,
cravidão do BraziJ, querendo para o imperador attribuições taeR
que nos punham em circutllstanoias peiores, do que as em que esta~
vamos na sugeição a Portugal; que elle trazia instrucções do mi·
nisterio para acabar, até á alei\'e, com todas as pessoas que pelo
seu Iiberalilmlo e valor em dizer a verdade, e pugnar pelo bem da
patria, eram estorvos ás pretenções dos se?'vis.

Estas informações foram-se verificando com a visita, que o ho·
mem fez ao.geneml Labatut no reeoncava da Bahia, que ao depois
foi preso por trahidor; com a desapprovação que dava aos escripto.
res e outras pessoas, que elle tinha por resolutas; com uma intem·
pestiva proclamação, que fez á força armada, aleivosa, incendiaria;
com os convites e seducções a vatias pessoas em jantares, unido
com ofliciaes. da Bahia, dp.stinad9s para o Piauhy, e isto depois que
se soube do acontecido na cidade de Port'alegre e Campos de Goi·
tacazes; com a entrevista, que se disse haver tido com o coronel
FranciRco de Albuquerque e 1\'1e1l0, governador das armas da Pa,
rahiba do norte, por cujas instrucções secretas dtias companhias
daquella cidade se haviam insurgido contra o governo politico, que·
rendo reempossar no governo das armas ao me~mo Albuquerque
Mello, que além de se demittir voluntariamente daquelle governo,
o fora por um conselho de todas as autoridades e povo daquella
capital, rematando esta tragedia em arvorarem a bandeira portu
gneza, e acclamarem rei do Brazil ao de Portugal; e finalmente
com a revista que intentava fazei' das tropas do interior, quando
em cinco mezes de estada na praça não tinha feito um s6 offici« dos
da sua inspecção, nem mesmo revista ás tropas.

Havia-se reunido nesta praça um O'rande numero de Lusitanos,
expulsos das outras provincia!:! da B:iliia para o norte, e mesmo
das villas interiores desta.

Estes, aggregados aos Portuguezes da praça~ que sempre dese·
jando a união do Brazil com Portugal, se alegrara com 08 8UC

(~essos daql1elle reino em Maio passado, deram que cuidar ao povo
sobre o perigo em que se achava, conservando cm seu seio tantos
inimigos. Fallou-se de publico por toda parte deste perigo; pr~

1.icou·se com os membros da junta; os periodicos foram incaosavels
em mostrar o alJysmo e pedir provic1enc;as. Mas não sei porque fa·
talidade a junta era in!:'ensivel a tudo, e chegou a tal ponto esta
apathia, que se entendeu ser a mesma junta apostolica e interessllda
na conservação dos nossos inimigos.

Nestas circumstancias fez o povo aquillo, que cada um costuma
fazer, quando achando,se em perigo imminente, ou lhe ba de BUC

cumbir, ou obrar por si o que outros deviam obr:l.r por elle. Os
militares prenderam na fortaleza do Brum ao gO'vernaclo'r ela Ba·
rataria, J oaquim José de Almeida; e por um conselho do povo, ca
mara e deputaçõe:; dos corpos militares, foram demittidos do go·
verno politico o presidente e secretario, a quem se imputava~ as
faltas d providencias para segurança da provincia, e que haViam
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fscaudaliRado a mesma com algumas arbitrariedades e ameaças es
touradas.

Dado eRte passo, tratou-se com mais Reriedade de outras pes
Bous,d'onde nos podiam vir males. Fallou-se em se lançarem fóra os
empregados lusitanotl, os religiosos barbadinhos italianos e os the
reseos de Oliuda; e tão publica e activa foi a attenção que se deu
aestes ultimos pelas razões abaixo expendidas, que por duas vezE'S
circulou o boato de terem sielo lanc;ados f6ra daqueHe convento.
Não se verificanuo, porém, esta fama, e julgando-se inteiramente
perigosa a assistencia daquelles padres neste paiz, no dia 29 tie Se
tembro muitas pessoas do Recife e de Olinda, dirigindo-Re ao con
vento do DestelTo, procmaram ao seu prior e c:ommunidade, e fa
zendo-lhes ver, que as conjunctUl'as do Brasil e Portugal não eram
compativeis com a demora deHes em Pemambuco, os convenceram
de deixarem aquella casa, e se retirarem para Portugal; e conce
dendo-se-Ihes guardar e levar comsigo quanto fosse peculiar a cada
um, nessa me ma tarJe despqjaram elles o convento, pal;sando-se
para o de S. Francisco de Olinda, e daqui, nessa mesma noite, para
ode S. FranciRco do Recife, onde ainda existem.

No seguinte dia, sabendo· se no Recife, que estavam cheios os
Ilesejos de todos, muitos cidadãos de todas aR claRscs representa
ram ao governo aquelle acontecimento, e pedindo houvesse de ulti
maI' aquelle bem principiado, fazendo embarcar, quanto antes,
para Portu~al, e dando áquelle convento a applicaçiio., que fosl;e
mai~ apropriada á necessidades da patria.

a governo officiou ao intendente da marinha para tratar da
passagem dos padres, e do resto dos soldados lusitanos, priRicnei
1'05 do Cockrane; e determinou ao ou vidor pela lei da cidade de
Olinda fosse inventariar os hens daquelle convento, e lhes desse um
administrador idoneo. Cumpriu o ouvidol' as ordenl'l, e qnando a
fi de Outubro principiaya O inventario, apresentou-se o prior da
quel1e convp.nto e um outro frade com um despacho do governo
para lhe entregarem o que fosse de sua fatiota.

Tudo fez o ouvidor.
O prior, depois de receber quanto disse ser seu, e nisto não

achar falha alguma, fez toda força de vela para ir á rouparia, com
pretextos especiosos. Não o con eguindo,entrou ~m negociações ~Olll

os que haviam ficado no convento na sna ausenCI3, para lhe deIxa
rem passar occultamente certas sorumas de dinheiro, que elle dizia

" ter deixado escondidas; e não sendo mais ft>liz nesta pretenção, por
9ue deu-se de tudo conhecimento ao ouvidor, resolveu-se a dar a
Invent:H'io o dinheiro escondido, porque lhe disseram que neste
caso se lhe facultaria um terço. O interesse obrou nelle o que não
pode a probidade: tomou a chave da ucharia, e acompanhado de

1 11m, tirou de baixo do cofre, que estava abel:to, cheio de baratas,
, IIUJ sacco com 160$000, e entregou ao ou vHlor; procur~u outras

ch~ves,que elIe conhecia, dirigiu-se ao throno da capelIa maIOr, e de
pOIS de apanha1'-se la em cima mandou buscar uma luz pelo que.o
havia acompanhado. Cahiu o t'al nà corriola, foi pela luz, e quando
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chegou, lli..se o prior que haviam furtado o dinheiro, que ali elle es
condera; e como houvesse ficado com o ouvidor de assistir 8 todo
inventario, immediatamente tratou de se retirar, Bem acceder n
mais nada, acrescentando que ficavam 300$000 em cobre na dispensa'
mas tendo-se isto por falso, e que se dirigia a infamar as pesson~
que haviam ficado no convento, requereu-se ao ouvidor, tlue não o
deixasse sahir sem eXr:loll1inar a verdade da sua declaração: assim
se fez, e nada se achou! .

Mostrou-se-Ihe que aquelb declaração era fabulosa, dirigida a
distrahir a attenção dos inventariantes do verdadeiro lugar, em que
estava o dinheiro; a unica resposta que deu foi appellar para o
juizo final, que era o mesmo qne responder Esgueva (58), o reti
rou-se dizendo, que voltaria áquella casa acompanhado dos senhores
do govemo.

:No terceiro dia do inventario, dous daquelles frades apresenta
ram ao ouvidor um lespacho do govemo para se lhes entregar o
seu fato; entregou-se-lhes; e inc.lo o escrivão inv~ntariante dar·lhes
alguma roupa, que pediam, achou na rouparia, á vista delles, dous
saccos de dinheiro de prata com 148$000 um, e outro com 128$000,
com seus respectivos bilhetes, escri ptos de lettra do prior, e de
poucos dias: Continuou-se com o inventario, que já se concluiu,
mas ailJda se não deu administrador áquella casa. •

Eis a historia deste despejo, como realmente suceedeu; agora
passarás a ver as razões que tiveram em vista pura elle, e dellas fa·
rás o j nsto conceito, Ellas são as seguin tes :

1.' Porque estando nós em guerra aberta com o rei de Portu
gal e sua nação, não deviamos ter entre n6s os vassallos daquelle
rei inimigo, quaes os padres, que não s6 são vassallos do rei de POI'
tugal por haverem nasci<1o naquclle territorio, como porque na sua
pl'ofisflão religiosa fazem voto de obedecer aos decretos dos pon
üfites, e tambem as ordens e determinações dos reis de Portugal, e
trabalharem com todas as forças para que sejam fil!J.os obedientes ela
igreja, e subditos fieis dos reis, ItCt obsequentes esse volu,rmts 8un~

morum pontificwm dec?YJtis, regum que nost?'O?'ltrn jussi, et sanction~

bus, ut non tum sC1'vetur, imo etiam in sinqúlos clíes magis, mag!8
que conji1"'11wtu1' cla1'lt?n nomen, bona que f~ma, qua semp~1' v~qu~t
cong?'egatio nost?'a cU?n scílet in finem, ~tt obedientes ecclesice filzt SI'

?nus,1'egwn queficleles subcliti-Const. p. 1. eap. 5. de obedient § 2,
O que é de tanto perigo, que em todas as nações, que se ~e

claram inimigas, o primeiro pass<? que se dá, para a segurança lU

terna e externa, é mandarem sahi .. reciprocamente dos seus estados
os vassallos da 'contraria, como, d.eixando de parte exemplos d~
outras nações e os mais antigos de Portugal, basta lembrar o I'el

(58) O rei ue Portugal D. João II, não querendo despachar certo I'~
querimento injusto, mandou escr ver no despaclto-Esgueva-que UIlO

significava cousa alguma.
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de Portugal D, Jo é I, que rompen(lo-~e com O pontiqce Cle
mente XII, mandou por seu decreto do 1 de Agosto de 1760 sahir
do seu reino os vassallos do papa, e chamou os seus vassallos, que
estavam nos estados pontificios; e assim estiveram até o anno de
mo, em que Clemente XIV se compoz com a côrte de Lisboa,
mandando de nuncio para Portugal o arcebispo de Tyro Innocerrcio
Conti; e ainda nos estão bem frescas as lembranças do quanto tra
balharam para oppressão de Portugal, na invasão dos Francezes,
oconde de N ovion e outros Fraucezes, apezar de expatriados da
França, e no serviço de Portugal. E fallando de cousas mais che
gadas a n6s, não nos podemos esqueccr de que no anno de 1615,
quando Alexandre de Moura e J eronymo de Albuquerque lançaram
fóra elo Maranhão os Francezes ali estabelecidos, debaixo da con
ducta de Daniel de la Tauche, senhor de la Revadiere, foram tam
bem expulsos os vinte ba1'badínhosfrancezes, que ali tinham fun
dado um convento,

2,' Porque não estando taes padres enlaçados em Pcrnambuco
por vinculos matrimoniaes ou de commercio, nenhuma razão tem
plausivel para quc perdendo o affecto á sua patria, c a obeilicncia
ao seu monarcha, se votem seria e efficazl1lentc á causa do Brazil;
c~lla magestade imperial e constitucional, c com elle todo o Brazil
só qnerem no imperio pessoas, que ~o votem com sinccros sentimen·
tos a fa.vor dã causa da reunião o independencia do ro,il1o do Brazil,
como se vô da portaria de 21 de Junho, decreto do 1.' de Setembro
de 1822, decreto de 14 de Janeiro de 1823, c proclamação A nossa
patria está amectçacla.

3.' Porque o meio do juramento civico e naturalisaçã:o, pel.)
qual os cstrangeiros se fazem subditos do imperio, não é applicav I
Ílquelles padres, nem e tes se p6dem utilisar <Jelle; porque os pa
dres não são cidadãos desembaraçados, como os seculares, que po
dem a seu arbitrio naturalisar-se onc1e bem quizerem, sim reJigio
~s, que fazem voto c1e obedecer ao seu geral, vassallo de Portugal,
eaos decretos c determinações dos reis do Portugal; voto que elies
não podam por sua vontade relaxar; voto cuja virtude os acompa
nha até a morte; voto que s6 deixa de obrar em sua consciencia,
quando declarada nulla sua profissão.

Pelo que, apezar de qualquer juramento civico, que elles te
nham elado ou hajam de dar (que todo é illusorio e insubsistente)
ào real e indissoluvelmente subditos daque!!e geral, vassallo de

Portugal; e alles mesmos vassallos do um rei inimigo, obrigac1os a
execntarem suas ordens, determina~ões e insinuações em tud?, que
lhes determill?-rem a prol da sua nação, e em damno d? Brazll. ?
que. 6 de tanta illlport:mcia e cODsic1ern.ção, que os escnptores maIS
BablOS e a historia 110S tem mostrado, que são outros taI~t?S vassal
los elo papa, espalhados por todo m~mdo, aq:lelles rehglOsos .que
lem o seu geral cm l{oma 'accrescenclo JUatS o ter-se conheCIdo,
quc os Corpos que enxertados 'cm lima monar~hia fazem voto d~ fi~le
IIdade a outro JUonarcha não tom aclberElllOlfl.. alguma ao pnnClpe
elo estado, em qu s acb;m, .
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Este foi o motivo porque os mongei! de França, que faziam
voto 1e fidelidade :10 papa, CaUSar:1lU tantos damnos e males á Blla

mesma nação, 110 tempo da liga, como tudo se póde ver na E/lcy
clopeclia JJ1l'anceza, verbo ca?'acte'l'.

4.' Porque os padres havendo fundado aquelle convenLo com
as esmolas e dOl1ativos dos Pe1'l1amhucanos, tel~do-se sempre SllS

tentado a expensas dos mesmos, e conservando hoje um fundo de
12:890$000, que trazem a juros nesta praya, fundo dado pelos Per
nambucanos, como consta ue seu livro do Tombo, ainda lhes não
retribuiram cousa algnma por tantos beneficios : pois nunoa lhes en·
sinaram sciencia alguma ou arte, nem catechisaram o gentio, ncm
fizeram feito de publica utilidade,

Na historia de Pemambuco se acha, que vindo ao Brazil os
jesuitas em 1540, os carmelitas observal1tes em 1580, os fraucisca
nos em 1585, os benedictiuos depois destes, e ult.imamente 08 de
S. Felippe N ery, todos estes regulares foram incansaveis na eOIl'

servação e catechese uo gentio, penetraram os sertões mais inte
riores, padeceram martyrio, aldeal'am indios, fundaram missões, que
depois passaram a vigararias, acompanharam expedições militares
para conquistas, ajudaram os libertadores de Peruambuco nas cam
panhas contra os Hollandezes, e correram todos os perigos ao lado
dos que se sacrificaram pela patria e pclo estaqo; e destes maria·
nos o que se encontram são argumentos de ociosidade, desfructa·
ção e ingratidão !,

Acbamol-os na Babia de Todos os Santos abrindo em 1697 o
seu magnifico templo, fundado pelas riquezas daquella antiga capi
tal, sem nenhuma cOl'I'espondencia util aos 1>e'us bemfeitores habi
tantes daquelIa provincia; e neste Pernambuco lançados fóra do
Hospicio do Pilar, em Fora de Portas, pela (lua ingratidão para com
o seu hospedeiro e bemfeitor, o capitão mór João do Rego Banos,
provedor da fazenda real.

Accresce a este principio de ingratidão, a antiga inimizade, que
sempre pl'ofessaram aos Pernambueanos, e que no tempo presente
manifestaram da maneira mais escandalosa: e até mesmo a oppo·
sição á independencia e libel'dade do Brazil.

Primeiramente nunca julgaram os Pemambucanos dignos Je
entl'ar em sua congregação, tendo a ousadia de os a/frontal' de mal·
criados, viciosos e indiguos do seu instituto, "Como !:le vê cb pro·
visão regia de 18 de Agosto de 1727 (5!))

(59) Provisão extrahida do Livro I de regiHtros das ordens regias da
Gamara. de Olinda, á pago 164 verso.

D. João, por graça de Dilua, rei de Portugal e dos Algarves, d'aqu~D1,
e d'alem'mar, em Africa senhor de Guiné, etc: Faço saber aos OffiCI&SS

da camara da cidade de Olinda, que se viu o que escrevestes em carta ,de
22 de Agosto do anno de 1725 representando-me que os reli"'iosos marla
nos de S. Thereza nil;o queri!ll~ aceitar noviços Illhos da ten~, cum o pre·
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Em segundo lugar, cOLlstautes na sLla desaforada teima man
davam aceitar noviçoR em Portugal seus patricios pobres c 'misera
vois, para, depoifl de lá educados c ordenados, virem para o Braz·il
sendo todo o gasto feito com estes trapilhas, desde a sua entrada en~
Portugal até cheg\lda ao Brazil, li custa dos conventos do Ultra
mar, como consta uo decreto do seu capitulo geral, inserto á nota
abaixo. (60)

Em terceiro,desde o anno de 1817, tem dilacerado o bom nome e
a honra dos Pernambucanos, dizendo que o rei de Portl~{/(tl não lo
ffl'm'ía socego, em quanto nãtJ. cortasse as cabeças a todos os Per
namõucanosj e outros barbansmos dc:ste lote, como estão promI'
tas a attestar muitas pessoas de probidade, e mesmo religiosas'
e 110 tempo do malvado Luiz do Rego, alem de outros serviços pres~
ta.dos ÍLquel\e despota contra os Pernambucauos reunidos em Goia-

texto de que quem quizesse ser religio o havia vir tomar o llabito a Portu
gal, com grande detrimeuto desses moradores, e que isto mesmo ç1iziam
os religiosos dll S. Bento, porém por ordem que tivet'lL1ll minha tl do
seu gemi eonviernm em os aceitnr, Sllpposto não apparecer a dita or
dem por der muito antiga; e que isto mesmo deviam obrar os ditos pa
dres religiosos marinnos, me pareceu dizer-vos que tenuaes entendido,
que a repugnancia, que os ditos padres mostram em não aceitarem os fi
lhos dos moradores dessa terra, nasce da má criação ql.1e eIles lhes tem
dado, cheia de tanta liberdade e vicios, qne não é possivel llcommodurem-se
com a regra, que professam os ditos padres marianos; e que a' im para se
fucilitar aos que os recolhem nos seus conventos,convem muito que lhes dêm.
outra diseiplinu, e os criem no amor de Deus, e dom Laes virtudes que jus
tamente mereçam que os re(:olhl~m na sua religiãó ; e por este meio ces~ará

a queixa, que fazem deIla, e se escusará de vil'em a Portugal os que hou
verem de ser religiosos, e tambem irem para lá o que forem de lá, vitnn
do-se n despezll. que se faz nos seus transportes, e no mais que é dado a se
melhante estado. El rei nosso senhor o mandou por Antonio Rodrigues da
00 ta, e o Dr. José de Onn'alho e Abreu, con elheiros do seu conselho ultra
marino,e se passou por duas vias. Dionysio Uardoso Pereira a fez em I;isboa
occident-al, nos 18 de Agosto de 1727. O secretario Andrtl Lopes de Lara a
fez escrever.-Antonio .Rodrigues da Costa-José de Carvalho e Abreu.

(6(') Dr-creto do capitulo geral dos earmeliLas descalços, celebrado no'
COnvento dos Rem{;ldios de Lisboa. extrahido do livro dos decretos do con
r~nto do De'terro de Ulindll, pelo tabellião José Mauricio de Oliveira. Ma
clel.

Frei Francisco de Santa Anna, secretario do capitulo geral dos canuelic
lns descalQo~, celebrado neste convento rlos-Remedios de Lisboa 11 20 de Ju
lho de 1787. Certifico, e dou fe, que no mesmo capitulo se fizeram as se
guintes declarações: Primeim determiuou o capitulo, que o convento
do Porto fosse casa de noviciado, em que se educassem vinte noviços, os
quaes depois de estudarem no reino, fossem para os conventos do Ult,rll.mar;
e COmo elles se hão de aceitar som dote os toesmos convent<IS uJ'tramarinos
Rágarão a proporQão 05 gastos das comedorias e vestnarios, fican.do commet
lido ao nosso definitorio llrbitmr quanto devcm pagar o ~0bredlL 8 conven
tos, e tomarr as medidas c providencias a e3tc fim.
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na, fizeram do seu convento trem militar, cm que se guardou a
munição de guerra.

Em quarto, porque agora o governo provisorio expediu uma
portaria de 12 de Setembro ao ouvidor pela lei da comarca do ser
tão para remetter preso para esta cidade o frade thereseo, Frei
Bernardo de Santa Thereza, por espalhar doutrinas subversivas 'e
contrarias á cansa do Brazil ( Diario do Governo n. 33 ) j fazendo
o mesmo no Limoeiro o outro thereseo, Frei José de S. João
Baptista, como attesta o reverendo coadjutor desta freguezia do
Sacramento, que acaba de chegar daquelle lugar; procedimento
este identico ao que tem tido os da Bahia de Todos os Santos
desde 1821.

Em quinto, porque proclamando-se naquella cidade o go
verno constitucional, os thereseos foram os que não acom
panharam o jubilo publico com luminarias e outros signaes j

pelo que foram reprehendidos pelo governo. Ao depois foram os
que deram ao commercio daquella cidade o máu exemplo de
offerecerem ás côrtes soberanas portuguezas um requerimento as
signado por todos elles, pedindo tropas para aquella cidade e a
conservação do :Madeira, até os commerciantes poderem levar
dali seus capitaes e fundos; e ultimamente sahindo de todas as
encoporações religiosas daquella cidade muitos individuos para o
exercito, deUes não só não sahiu siquer um, como que (diz-se) o
seu prelado com outro de outra encorporação, tambem Lusi
tano, foram ser commensaes do }\bdelra.

Em sexto, porque perdendo agora as encorporações religiosas do
Brazil as casas e ho&picios, que tinham em Portugal, comprados com
seu (linheiro, á mais forte razão elevem os padres perder os que
tem aqui, que são fundados cqm as riquezas do mesmo Brazil;
o que é em tudo conforme ás ordens de S. 1\1. I., que não só manda
I'equestrar os bens dos vassallos de Portugal, como que acaba de
dar o mais notavel exemplo fazendo (diz-se) sequestrar, e arre
matar um pouco de gado, que tinha no Rio de Janeiro sua au
gusta mãi, por ser rainha de Portugal.

Em setimo, porque a'contra rev,olução de Portugal e Hespallba,
feita em grande l)arte pelos frades contra as constituições daquelles
reinos, nos advel'fe o perigo evidente e imminente que corremos,\
tendo em nosso seio inimigos tão cncarniçados elos Brazileiros, e
tanto mais temiveis quanto mais occultas são as minas, que nos
cavam nos segredos dos confessionarios, no meio ele um p_o~o

que olha para os confessores, mormente revestidos de hypocn81&,
como oraculos elo céu, e os mais probos directores das consciencias.

As quaes razões de justiça, precaução e reciprocidade ta?to
mais attendiveis se fazem aos Brazileiros, quanto maior tem SIdo
,o zelo, que Portugal ha mostrado em diversos tempos pelo seu bem
e segurança, despedindo de si, e empregando toda actividade em
ver supprimida a companhia de J eBus, da qual alguns membros f~
ram comprehendic1os na conspiração contra a pessoa do seu rC1,
e lançaudo fórLt do Maranhão c do Pari, c tomando-lhes seus COI1-



v ntos e patrimonios, os fralles mercenarios por serem de uma
religiilo dc Hespauha, nada obstautc se haverem introduzido na.
quellas provinciaG com o tacito consentimento do governo por
tuguez.

Estas as razões em que se fundaram os patriotas, que, trabalha
ram naquelle despejo i passemos aos sentimentos desta praça so
hre este objecto.

"eria um dos m:l.iores milagres visto sobre a tena o concor
darem todos os homens em um sentimento sobre o mesmo 8ugeito.

Os diver os gráos de luz intellectual de cada um, o maior ou
menor exame das cousa, as di versas faces porque pode ser consi
deI'ada uma mesma, o espirito de partido, o egoismo que prefere
ocommodo pessoal ao mal commum, o fanatismo e a hypocrisia,
silo as fontes das opiniões quanto a este successo i mas já o tempo
vai produzindo o eftàito de reduzir os diversos entenderes ao cen
tro da justiça.

Nesta concordam a autoridades, os homens de luzes, os cor
datos e verdalleiros amantes da sua patria, e é quanto basta i por
que tóra disto, s6 restam frandulagens populares, e algum que nas
cendo para espivitar a lampadas, c consoar aparas de hostius, pela
costumada cegueira da fortuna traja galões, cinge espada, tirando
os postos aos benemeritos, desamparando a patria, quando delle
exige os serviços para que lhe adiantou soldos, gratificações e
cavalgadura i o qual por isso é juiz incompetente.

O reverendo deão da Sé dc Olinda, varão bem conhecido
pelo seu profundo saber e interesse pelo bem do seu paiz natal,
qualificou de justa aquella evacuação, como me participou um pre
lado regular. E nem podia de scr assim i pois que á teEota do reve
rendissimo cabido officiou á junta provisoria, requisitando a admi
ni&traçiio d'aquella casa, pelo costume entre Portllguezes de adminis
trar o ardinario as casas desamparadas pelos regulares, como succe
deli com o. templarios, jesuitas e mercen3J'ios: o que Bem duvida
não intentaria o reverendissimo cabido, si naquelle acontecimento
lobrigasse resquicio de injustiça e iniquidade i porque neste
caso, de um certo modo, se envolveria n'ella com a procurada ad
ministração, muito principalmente quando vemos, que não fez ou
tro tauto com o hospicio de JerusalelD, que sendo tambem casa
regular, e ficando desamparada pela morte elo seu commissaria, veio
a cabir nas mãos dos franciscanos.

Daqui se deixa ver, que o conceito do gove1'l1o ecclesiastico
roi, e é a favor do successo.

O mesmo digo do governo politico.
Por quanto,logo que a exceIlentissima junta tcve couhecimento

rl'elle, determinou ao intendente de marinha, qne, como já disse,
tratasse da passaaem para Portugal, para os padre!! e os prisio
ueirOl:l de Cockra~e i mandou inventariar os bens daquelle convento,
Odar-lhes administrador idoneo i e aos requerimentos dos the
I'~seos, que calumniosamente diziam haverem sido muito insultados,
e pediam a restituição' do convento, só deferiu mandando-lhes
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dar o que fosse ,1e facto de c:úla nm ; e ainda os conserva retidos
etlf S. Francisco, e me dizem que vão ordens ao capitão mar do Li
moeiro para fazer apprehensão na esmola, que tem tirado o Frei José
de S. João Baptista, o escravo do convento, que o acompanha,
c remettido para baixo a embarcar com os ontros.

Não posso, nem sei combinar este proceder com a desappro
vação, qne dizes deu a junta áquel1e negocio, tratando-o no officio
a S. M. I. por obra de homens irreflectidos ; porque as razões
allegadas mostram, que são filhas da reflexão e prudente cautela
e justiça: e á sua evidencia é que se renderam os frades, e não á
força de armas, que não houveram, á excepção das espadas de ai·
guns militares, que sendo parte de sua compostura e adorno, s6
prestaram este officio

Dizem-me que o governador da Ba1'ata1'ia, em um dos seusluci·
dos intervallos, na Fortaleza do Brurn, fora o que lembrara aqllella
evacnação ; fóra deste houve o já dito aesignado de pessoas
que não podem ser tratadas por inquietas e anarchistas.

De mais, tenho sido ocular testemunha da approvação geral,
de ecclesiastieos e leigos, de homens particulares e dos primeiros
empregos, e de diferentes classes; não sei o que falta para dizer-se
que este facto está rubricado com o se110 da geral e publica appro
vação. El1e tem por si a universalidade moral, Íl. qual não dá
quebra o voto de um biltre, de um bypocrita, de um fanatico,
de um improbo, que s6 approva aqui110 em qne pode empolgar ai·
guma perdiz.

Só me resta observar-te lima cousa sobre a falta, que disse o
prior houvera do dinheiro.

" O convento tinha um grande e segurissimo cofre, onde segun·
do o, prescripto na constituição, parto 2. cap. 11., se devera pôr
todo e qualquer dinheiro, quer do (;ommum do convento, quer
dos religiosos, quer e~tl'anho, com assento nos livros respectivos,
tendo uma chave o prior, e as duas os consiliarios, sem os
quaes niio se podia tirar nem o dinheiro para o gasto quotidiano.

O convento tinha quatro sacerdotes; no entanto o cofre
vasio de dinheiro, e eh eio de baratas, e o dinheiro espalha
do pela célla do prior, lIeharia, rouparia, e por ontros lu
gares como pretendeu embutir o prior. Supponbamm;, que lhe
tinbão roubado todo dinheiro: em que tribunal seria elle acre·
ditado, quando di'3sesse, que o havia espalhado por tantos lt!ga
res? A sua obrigação era executar á risca o estatuto da leI, c
não ficava responsavel pelo resultado. Sem duvida os seus pre
lados, ájulgarem-no, cabiriam sobre elle com todo vigor das CODS

tituições. '
Ao depois, porque principio accusa elle os lugares exquisitos,

e não supponi veis, onde se não acba dinheiro, e se esquece da rou
paria, em que o havia posto lia poucos dias? O facto de se acbar
o dinheiro na ronparia e \lcharia é urna prova incontestavel de
que os que ali ficaram não deram cata ao convento, porque pode
dizer-se, que esse dinheiro estava á mão. Depois o prior e seus
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omp:mheiroR, acharam tudo, que lhes pertencia, como coust:l
do seu recibo. (61)

O prior assistiu aquella parte do iuventario, cru que se tl'l\

tava da prata e ouro do COIl vento, e nada achou falto; logo é
mais claro que a luz do meio dia, que nada dali se extraviou.

Si o prior, como disse, por. o dinheiro no throno, elle O le
"0'1 cOll1sigo, para o qlle teve tocla eommoc1ic1ade, ficando sosill110
lá todo tempo, porque illudindo a:outro, o fez ir por uma lu7. ; e por
que logo que desceu do tbrono, tratou de safar-se do convento,
não accedendo a. mais uada, e quando havia ficado com o ouvi
dor de assistir a todo o inventario.

Estou persnadido, que o prior matl'f:iro poz o ramo em uma
parte, e vendeu o vinho na outra; e que aquella revelação, que no
dia do despejo fez, de ter um pouco de cobre escondido, foi certa
mente um astucioso eugodo, que lauçou aos que assistiram ao des
pejo, para que lhe concedessem, como de facto concederam, lev:lr
odinheiro, que tinha na sua 'célia; sagacid:rde e velhacaria esta
propria do espiritc de ta corporação, que chega. a ser tal, que
um observador atilado e prudente, qnerendo dal·o a. cLluhecer,
metteu dous jesuitas em um alambique para destilar um thereseo.

Aqui tens, meu chaJ'o DamiLo, a alJ1ada e o emedo dos bons
padres thereseos.

.ti vista do que levo expendido, faze
teza de que o sllccedido não foi diverso
amigo.

Pitia.

( 61) Attesto, em como achamos todos os trastes pertencentes ao nos, o
U8?, o que affin:lO, e jlll'amos in verbo sacerdotis. Frei.~osé de S. Eli~~"
prJ~r ; Frei Manoel Reis; Frei Manoel das Neves; FrCl Manoel na VISI
taçuo.

EstE: mesmo frade recebeu os moveis do seu companheiro, Frei José
da Santa Maria, que estavam trancados em seu babu, e mais vinte sete cami
sas de panno de linho, dez ceroulas, doze lenços, sete fronhas, doze toalhas,
umada Illesa

b
um colchão,um travesseiro,seis talheres,reatoa de faze~da preta,

e branca de abitos, e um habito novo, como consta de seu reCibo, reco
nhecido pelo tabellião Maciel e que niio vai por extenso por não caber nesta
folha. '





IX

SOBRE AS SOCIEDADES SECRETAS DE PERNAMBUCO

Rara temporum felicitas, ubi sentú'e quae
velis, et qure sentias clicel'e liceat.

TAClT, 1. 1IIsToR,

Meu charo Damão.-Chegou afinal a vez de te fallar sobre as
sociedades secretas de Pernambuco, o que com tanta instancia mc
rogavas.

Fora.m peccados suspender a penna dessa escripta, para em
pl'egal-a na re posta ao Pitada, por que logo sobreveiu uma
cousa, e outra cou a; e si agora me não faço teso, tão cedo te não
desvendavas da igllorancia que te cegava, e ficavas com a cabeça
cheia de minhocas, bem como a maior parte da gente, que nã!) lê,
nem trabalha por illustrar-:>e,

Eis-me em lida. com gente terrivel, com ignor:1.Iltes, f::maticos,
hypocritas, seuastianistas, c esses afinal, que muito se tem doido no
fundo 10 seu cornção dc verem tirar-se das armas e esuudos do im
P?rio os ca 'telos, os dinheiros c as chagas das armai:! portugnezas"
dIzendo que CI11 todo rcino christão ha chagas nas armas c nos cs
cudos; o que tiradas das nossas, é dcstrujr a religiilo, porque J c
sus Obristo apparcccl\ no campo dc Ourique ao D. Aftonso Henri
ques, e lhe deu as suas cba~a,' por armas,

Esta innoceucia pia esta muito abaixo de uma. resposta sisuda.
. Quando, depois de outros mais antigos, o Padrc Antonio Pe

reira de Figueiredo conseguiu esta.belecer a existencia deste facto
portentoso, isto nada tinha com 110SCO ; só era de peso I ara os Por
tllgnezes, A no sa terra é aquella de que falIa o prOl beta Isaias,
cap, 18; terra, oirnbalo ele aros, além elos 1'ivs da Ethiopia; nós Bomos
(/(fltelle povó temivel, que tnaneltt embaixad01'es p01' ma1' e. em va
sos clej'lJ,nco sob1'e as aguas. Oompletou-se o tempo prescnpto para
sel:mos pisados aos pés e se1'vÍ1'mo8 ele pasto ás aves dos montes, e
altma1'ias da te1"1'Ct. Estamos na occasião de leva1'mos nossos pj'e
sentes ao 'enho'l' dos exe1'citos. Não temos cousa a1gnma com C3S

tello, dinbeiros e chagas de PortllO'al' l)odcl11oS escolher as ar-o , ,
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mas, 'que bem quizerl1los, como tem feito todos os povos \:b terra
, ] Iantigos e mo( ernos.

Si houvesse obrigação de trazer por armas alguma cousa b:l

grada on sobrenatural, e en fO~8e cousultau~ sobre este objecto, o
men voto era, que em campo vermelho tlvesscmos um pé hu
mano branco, em memoria do apostolo S. Thomé, qne, como se di?,
andou por aqui pregando aos indios, e de si deixou um signal, que
é a [Jegada de seu pé, em uma perlr:.l. na borda do rio Jaboatão,colUo
nos conta a chronica dos franciscanos. '

Este facto não é menos verdadeiro do que a appa1'ição de
CI1l'isto no campo de Ourique; do que o escudo, que cahtu do céo
em ROlUa, no tempo de Numa Pompilio j ,do que as Hores de lis,
que cahiram do céo, dos Fraucezes: nem finalmente do que o aurí
jlamma,que desappareceu depois que os reis da França usaram delle
contra os christãos,

E eram mais proprias estas armas, do que as do Prestes Joilo
das Iudias, que sã.o um C1"l~cijixo negro com dous azol'l'agues negros
em campo ele O/t1'C'.

D'ollde se vê, que o senhor POI tugalllão deve ter muito .orgu
lho pelas suas chagas mandadas figurar nas armas, porqne nem
só vemos que outras nações tem tido iguaes pl'ivilegios,oomo
:J.té corporações particulares, e comms maiores, como os car
melitas o eseapu1ario dado a S. Similo Stoek por .M:aria Santissima,
e os franciscanos as mesmas chagas de Christo impressas no seu pa·
triarcha j Santa Rita de Cassia o cr:J.YO da Cl'UZ, e Santa 'l'hereza a
lança do cherubim; e por tanto os que se a:rrepiam da destl'ui~ão

das chagas nas armas do imperio, fLcommodem-se e não me fa,çam
gnel'l'a; acommodem-se, ainda que eu faço delles menos conta, do
que o grande .M:etastasio dos que na estrada da gloria, depois de
mil insultos, lhe del'lpedaçavam com os dentes o luminoso manto,
uma vez que a candida verdade, extendendo·lUc o valente braço, me
diga como áquelle o sabio Biou :

, , , , , , , , . , , ,Ah non coviene
00 si di tema vil lJinge1'e il volto,
Si la mia man ti gu,ida, e ti sostiene. Presilh aos

meus discurso,' :l pnra verdade, que ao vil profano vulgo oon as
tl'allCaS,

Vamoil, meu cbaro Damão, :10 que importa, ,
Muito me tenho satisfeito da atLençrw quc applicas lia leItunl

dos meus papeis, pois não tresmalhas cousas que outros julgam de
nenhuma monta.

Tão attentamente lessem seu breviario certos ecc!esiasticOR,
que, além do espirito nenhnma parte ter naquclla obra, :1S palavras
'Vão de tal maneira pronnnciadas, trúncadas, diminuidas ? acresceu
lada~, que dnvido que Deus mesmo construa aql.wHe latim! :Ma,8

deixemos estes bons homens na sua opinii1o, (le fazerem obras mon-



-- 38!J -

torias, e de se salvarem com aquelJes louvores engrolado~ ao pri
meiro ser do universo; porque si Lívesselllos delles algum resenti
mento, bastava-nos invocarmos os manes do sabio' Erasmo, que
lanto varejou os fanaticos e os hypocritas.

Queres que te informe sobre as sociedades secretas de Per
nambuco, suas especies, seu espiri.to e opinião do povo a seu res'

peito
T
, ., - d' d . . d '
anto tem, Jll. nao Igo e CUrIOSO, sIm e lDteressante este ne-

gocio para um homem, que vive nesta sociedade politica, quanto de
insufliciente a pessoa ii. que te encaminLas,para te illumiuar; porque
não tendo eu deste sujeito outras idéas,que as subministradas por al
guns papeis, que sempre devem occultar muitas cousas pela perse
guição,que se move ás taes sociedades, hei de fallar muito, faliar sem
exactidão, e expor-me ao riso dos que estiverem ao facto da reali
dade, Mas como nenhuma criminalidade descubro em um homem,
que diz, urgido por um amigo, o que entende em uma materia, sem o
fim de catechisar, satisfaço ao teu desejo.

As sociedades, pois, que ouço dizer haverem em Pernambuco
são a Maçollaria, a Jardinei?'a ou Kep01'oiJica, o Apostolado e a de
S. José Ott Bentifiaencia.

Estas tres ultimas são mais modernas nesta provincia, e até ha
entre ellas uma de poucos dias. Tambem destas mesmas ultimas
nada acho na historia em que possa fundamentar os meus discursos;
eo que eu disser é apanhado de conversas familiares com pessoas,
que julgo lhes pertencerem, e que fazem como a r;alathea de Virgi
lio, que jogando as maçães a ])ametas, fugia para os salgueiros, de
sejando porém que a visse antes,

A Maçona1ia, Jm'dinei1'a e Benlificenaia inculcam propor-se a
fins justos, tendendo ao melhoramento da especie humana e sua con
servação; e nenhuma envolve negocios de religião ou politica, Po
rém o Apostolailo é todo e puramente politico; porque o seu fim
éconstituir o imperio do Brazil de um modo que eu direi.

Lia eu o Ooncilladm' Nacional de 16 de Setembro do anno
passado, n. 5, e nelle topei com certas palavras, que procurando en
tendeI-as, me conduziram ao conhecimento da existellcia .Ja socie,
dade Ja1'elíneü"a em Pernambuco. As expressões foram, que os
nossos drputaelos deviam lev(JJI' instrucções da l)?'ovincia, afim de que
não fossem me1'OS andabatas, aqttelles mesmOs qtte devem te!' olhos
milito abel'tos sobre os inte1'esses de sua pat1'ia. E pouco depois:
Ah! que felices seriamos, si no Rio de Janei1"0 se ajuntasse uma
us8embléa de efm'os bl'azilei1'os, que de accordo com o nosso (mtavel
Theopompo promovessem os inte1'ess6s do B1'azil sob're os funda
mentos da arniza,de ele ambos os mundos !

Aiuda que eu tivesse lido na historia de Spal'ta, que o rei
Theopompo, quasi cento e trinta annos depois de Lycurgo, funda
d,OI' desse reino, para pôr um freio ao sellado, imaginara o estabel~.
C1~euto dos efo1'os, cinco magistrados eleitos pelo POV? c?m o dI
reito de annullar, prender os senadores, do os sentenCIaI' a 11l0r~e,

ecom uma autoridade t,ão fOl'lllidavcl, que extendendo-se aos reI,
4!J
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os podiam lJl'ender e suspender de suas funcções, até que um ora
culo ordenasse o seu restabelecimento; comtudo não podia acom
modal' esta idéa de e:fol'os, em toda sua extensão, ao caracter e of
ficios dos deputados brazilieuses ás côrtes soberanas, pará com o
imperador, então prineipe regente, muito principalmente não espe·
rando do redactor daq nelle perioc1ico tan to valor, para uma seme·
lhante allegoria. Em segundo lugar, não tinha eu por applicavel
aquelle modo de reger Sparta, nascido da união entre os ejol'os c
Theopompo: á factura de uma constituição, que devendo ser feita
unicamente pelos deputados, nella não devia ter parte o principe,
estatuinelo; porque, f6m destas circumstancias, era pueril e iuad·
missivel: portanto lancei-me a julgar, qU6 aqui havia mysterio.

Isto que eu percebia nos ejoros, não succedia igualmente com
os andabata8, cuja significação apezar de eu ignorar, com tudo lo·
brigava, que queria dizer cousa que não enxe1'ga, cousa cega, pela
contraposição em que se achava com aquelles que elevem ter olhos
muíto abe?'tos; e não podendo por mim, nem com o auxilio dos
meus canhenhos magiqos, tirar-me deste embaraço, acostei,me a
certo amigo, que me declarou serem estes termos ctnelabatas e ejoros
technicos da sociedade Jarclineim.

E aqui tens o primeiro passo para vil' no conhecimento da exis
tencia desta sociedade em Pernambuco,

Dando com este fio de Ariadne, já me não foi muito diflicil cn·
trar e sahir do labyrintho, em que me achava, na intelligencia do
Concil'iado?'; e não se contentando com isto a minha curiosidade,
passou adiante, e vim a saber que esta Rociedade Ja?'clinei?"a, nada
obstante o empenho de seus propagadores em lhe darem uma anti
guidade religiosa e respeitavcl, data a sua existencia de muito
pouco tempo, c tem lJor patria Coimbra, sendo instituida para re·
formar a MCtç:ona1'ia, bem como ha sllccedido em muitas encorpo·
rações religiosas, das quaes vemos aqui os frades antoninos e bar·
badinhos-reformas dos franciscanos; e os turonenses, e os maria
nas-reformas dos carmelitas observautes.

Ella tem seus fundamentos regulatol'ioE, ou bascs fUlldamell
taes. Usa de um ceremonial determinado na recepção dos scu,s
adeptos, e elevação dos sacias aos seus differentes gráos e diglll'
dades, como fazem as religiões m~ndicaJltes monachaes e cques
tre!'> na admissão dos pretendentes e profissão -de seus noviços;
usa de certos symbolos, allegoricos e significativos de virtudes
mames e sociaes. Os irmãos ou confrades se conhecem mntuumeute
por certos signaes c palavras, com que tambem dão a saber °seu
estado de vexame e perseguição, para serem socconidos dos. seus
companheiros. O seu fim é unicamente o 80ceorro da humamdade
opprimida pelos revezes da céga fortuna, Oll das injustiças eh tr
l'3nnia, por meios que sejam 00ll1pativeis com a obediencia .ás leld,
e respeito ás autoridades constituidas, sem jámais nada se Impor
taI' eom a consciencia dos !'>ocio:;, relativamente ao moela de preso
tal' obediencia, acata'mento c aclaração ao supremo autor da na·
tureza.
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Este esboço ]0 espirito desta sociec1alle tranquillisou o meu,
que levado do argumento popular de que s6 o vicio é que se es
conde, e temendo a luz 1J1'OCU1'Ct lLabitação lias t1'evas da noite, no
fundo das cave1'1LaS, eu fugia de taes socieda les, e temia ao aspecto
daqllelles que eram indiciados de membros dellas. Porém é tal a
probidade de quem aS8im me informou, quc me não deixa lugar á
menor dnvida; e pelo modo com que me fallou, fiqnei na persnação
de que ene pertence a Keporotica,

Informou-me ainda, que haverá dous annos, ponco mais ou me
DOS, qne se pl::Lntoll aqui o primeiro jU;l'dim; o qual se tem ramifi
cado em outros muitos por toua provincia, comprehenuendo em
si pessoas dc todas as classe~, distinctas por seu saber e probi
dade,

Ora, si é, como eu creio, este o espirito da sociedade, que pros
pecto mais encantador!

Quunto não é ella estimavel !
Porque raz1i:o se lhe ha de fazer opposiçã:o, e prctemlel' aniqui

lal-a?
Não !.Ia maior incoherencia e injnstiç:l.!
Só porque n[o faz snas cultivações no meio da praça (1:1. Polé,

ali do Commercio, ou Ribeir:l. do Peixe, para que tOlI0 munuo vu
ver quaes são os seus socio , o que fazom, quaes os seus funJos,
caIU quem distribuem seus oflicios de auxilio, devem ser tach:vlos
de íml11oraes, improbos, inimigos do chri~tianismo, revolneionuriof'l,
republicanos e cOllslJi1'lldores ?

Não ha maior pucrilidade e injustiça.
Por estc principio deveriam ser criminac10s dos mesmos vicios

e attcntados todos os paes dc familia , porqne quan lo regem suas
casas, tratam de seus negocios, e doutrinam sens filhos b domesticos,
não abrem as suas portas, e franqueiam até o seu retrete a todos os
outros da sociedade.

A vista disto, assento eu que :lo ignorancia qU:l.si extrema do
povo, os prejuizos politicos e religiosos, em que tcm sido criado o
Brazil, ha tres seculos, são os motivos que lla tido esta sociedade,
como outras, para se não entregarem ás vistas dos que elles chamam
anclabatas; e eu penso, que iI. prudcncia, que preside aos trabalhos
deeta sociedade, logo lhe ha le aconselhai' c desvendal'em-se; pois
que já v~io o povo com algum principio de melhora, e chegando-se
ao rego da razão, e estrad:l. da verdade,

O fanatismo dos ministros do culto publico, o interesse que
enes tiram da insipiencia do povo, e o temol' quc elles tem de quo
destas sociedades, que elles não ignoram, ou esperam se compo
nham de pessoas de doutrina, saiam as luzes para o povo, e com
conhecimento de sua impostul':l. percam o dominio das almas fracas
e as offrendas do altar são os motivos delles empregarem todas as
suas forças para incuti:'em terror uo povo contra estas socie<lades,
calurnniando-as UIUll.S vezes de anti-reliO'iosas, outras de unti-politi
cas, e attribuindo-Ihes injusta e estupidamente os males da soeie-
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dade ou repnblicfl, nascidos de outms causas, qne nenhuma r JaÇÜ()
tem com as sociedades secretas_

Tanto isto é assim, que até elles tem ousado atacar os mesmo
governos supremos, logo que as determinações destes chocam real
ou apparentemente os seus interesses_

Vimos a um missionario barbadinho, no meio desta praça á
face das autoridades civis e militares, do alto da cadeira da v~r
dade, chamar t1'atados hereticos o tratado de amizade e commercio
que a côrte do Rio de Janeiro em 1810 fez com o gabinete inglez ~
atacando desta feição O governo portuguez, e açulando os po~
vos, por uma maneira tão escandalosa contra a suprema autori
dade_

Ora, si isto succede em consa de tanto peso e ás escancaras,
que não terão feito avaros filhos de EU nas conversas .particulares,
nos tribnnaes da penitencia, contra as sociedades secretas, que elles
olham como fontes de sua ruina e descreditos r

Eis,meu charo Damão, o que te posso dizer da Janlineim ; pas·
semos a. outra.

Sim, venha á juizo o Apostolado. Da origem desta irman
dade, nada mais sei do que aquelle pouco, que vem no Oonciliado)'
Nacional, n. 17, e isto mesmo sei pela leitura oaqllelle pel'iodlOo,
pois não tive a fortuna daquelle redactor .de conversar com esse
tutumq~teba -do Rio de Janeiro, que passou por aqui, e fallou em
Sophos, Syndolphos, principe da T-ijttca, e outras cousas medonhas
e ele máo agouro, ainda que por outro lado estimei não gosar esta
entrevista; porque segundo o meu temperamento, havia ficar as
sombrado toda minha vida, como já me succedeu na puericia; por
que dizendo-me um pequeno do meu tope, que na' missa o padre falo
lava em sabaot, concebi-lhe tal medo, a esta palavra, que o maior
poder do meu Chiron não pôde conseguir ele mim, que ajudasse a
missa até mancebo feito_

Quanto á qualidade desta sucia, penso ser o que diz a Sel1tinella
da Liberdade em Pernambuco, n. 47, isto é: um club de corrompíclos
ou estupidos aristocratas, propagado1'es da malvada jé da mona?'
chia absoluta, despotismo e tY1-annia atroz, di1'igida a conservar um
ramo da d'ljnastia de Bragança,absoluto e a1-bifJra1"Ío, afim de sermos
açoitados com fe1'1-os e ossos dos nossos antepassados, q16e porfracos
tanto sojji-erarn. Parece-me ser este o fim deste ironico Apostolado,
por quanto o redactor da Sentillella deve de estar ao facto deste ne·
gocio,pois se diz que foi convidado para esta companhia, eoutros que
ohegou a entrar, porém que sabendo o que era, julgou-se desooBrado
da promessa previa, que havia feito de guardar segredo, por estar fir
me, como verdadeiramente é, que ainda um juramento solemne sobre
cousas contrarias á justiça, não liga a ninguem; porque Deus, que é
o fundamento do juramento, não póde ser chamado para su~teotar

a promessa da iniquidade_ .
Em segundo lugar, as informações, que nos deram do Rio de

Janeiro, onde se acha o primeiro cenaculo dessa ca1"Ctvana, se COIU

padecem com a exposição da Sentinella.
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A vista do que, ngsim como penso, que este Apostolado são o.
mesUlOS Oavalheü'os da anta O?'uz,de que falia a Jl1alagueta E:xtlra
O1'dina?'ia, n. 2,', tambem estou persuadido não serem os Irmãos
da Rosa O?'UZ, que segundo o marquez Cal'accioli, á imitação das
academias, quize?'am faze?' 1tma sociedade pcwtieulw', ajttntando
mil p?'ejuizos, s6 ajim de se fazerem pessoas 1t11icus no w1Í'IJe'!'so; ad
mittinelo todos os sonhus sob?'e a ped'l'a philosophal e medicinct
unive?'sal, acreditavam chega?' 11m ~lia á escl(wece?' o mundo todo,
sociedade esta sobre a qual vi um poema epico em francez, intitn·
lado Rosa O"1/Z,

Nenhum homem jámais se póde 1,ersuadir, que na epocha da
independencia do Brazil houvessem Brazileiros tão degenerados, que
se associassem para tanta impiedade contra sua patria e nação;
mas afinal o tempo mostrou a realidade do facto,

Existe no Rio de Janeiro esta sociedade, reunida por um hor
rivel Juramento, que sendo na sub!ltancia o mesmo que o de Cati
lina na conspiração contra Roma, talvez s6 se difference em não
tm' li execravel bebida vino sanguinea, E:\.iste esta ~ociedade, com
odistinctivo de um laço ama?'ello, que não satisfeita de outros
pl'osclytos, tem ousado, oh desgraça! tem onsado entrar o por
tico sagrado da assembléa, e cone de plano naquella côrte, que nos
sens diptycos conta alguns deputados. Mas lá estão (J1'istoC?.'atas,
cnje plano sempre foi servirem de degraus aos despotas, com tanto
que vissem tambem abaixo de si outros escravos j lá estão togados
que por via de regra são, na expressão de Antonio Carlos (Phila
giozetero,) se?'vos ela C01'Oet, satelites clecla?'ados da a?'bit?'a?'iedade,
eproclt?'adol'es, que se não at?'evem a lelJantar a voz em dçfeza de
seus espesinhaclos constitnintes,

Que desgraça I
.A pel'sonalídade na causa publica, disse o sabio Mal'montel,

(De la gloire) é 1t1rl C1'Írne de lesa /mmanidclde, O homem que sa
crifica ao seu repDltSO a felicidade dos homens, éde tocZos ás animaes
omais c?'uel; t'aelo se eleve ?'eunÍ1'pa?'a clest?'uil-o,

Esta impia cabn.la tem destinado escl'iptores, qne contradigam
a6 doutrinas liberaes, salutifel'as ao Brazil, defensoras de sells di
reitos, e assento de Bua gloria futma, Um destes assalariados é o in
fame redactor do anti-constitncioual Regulado?' Bmzilei1'o, e hoje
escriptor da Sentinetla do Pão do Assuca?' contra a Sentinella da
Liberdade em Pernambuco. Elia tem despachado emissarios para
todas as provincias do imperio, para condnzirem os povos aos mal·
vados intentos de seus corrompidos corações.

Por aqui passou A, T, encarregado de faliar a certas pessoas,
q.ue se julgavam necessurias; a vinda deste Weisha1tpt 1'01 annun
cu.da, e os caminhos aplainados por cartas de um Andfada, q.ue
rec~mmendava o ouvissem, pois vinha encarregado de negoCIaS
do Imperio; penso que fez algnns proselytos,

Cartas de pessoas fidedignas e amantes da causa publica, que
naqllella côrte andam a pista dos inimigos do Brazil, nos annuncia
ram, qne os governadores das armas, despachados para aqni e Ala·
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goas, eram do cenarJlIlo; e Cjlle portanto tivessemos olho aberto
e attento sobre o nosso, O procedimento do daqlli confirmou
o verificoll as prevja~ imformações, como já te lembrei na minha
VIII carta,

Os adeptos, feitos sem duvida pelo já citado, tem querido en
grossaI' a conspiração, fazendo novos sedarios' Con tou-me pessoa
de credito, que foi c1espejadallltJnte convidado por um uestes para
que se aggregasse aQ ce>/ClC'ltlo, dizendo-lhe o convidador que se_dei
xasse ele (lerios pat,'iotismos, caelct wn cttidasse em seus adianta
mentos, que fizessemoi> a vontade ao imperadm', o qual nos havia "e
compensa?'. Que mctis quel'ict vossé, dizia o tal solicitador, elo que
wn habito do cn(.zei1'o? Que mal me vai a mim se jize'I'em barão ,~

Ah ! JUeu Damão, qne Pernambucano! ! !
Gra<jla~· ao tempo, qne arredou dos nossos olhos o ven seductor,

qne nos impedia conhecermos taes egoistas !
O tempo, meu Damão, que arruina as pyramides dc Meillphis,

que derrllba os colossos ele H.hodes, é não COllsente por muito espaço
a mascara da hypocrisia e as farças da im,postul'a, 'nos fez ver, que
a ambição, a vangloria e o sordido interesse não são exclusivamente
proprios dos Sejanos, dos Catilinas, dos Vasc.mcellos; c que os Bra-

• zileiros são hómees de came e osso, accessi veis ú paixões vergonho
sas. O tempo nos está mostl':l.ndo, que dos tenebrosos tUl11ulos dos
Mottas, Barretos, Pel:eiras e outros monstros, que dilacerarnm
as entranhas da p:1tria, e venderam o bem e a ·vida de semi compa
triotas, pelo sen commodo e interesse pessoal, tem sahido o~ genios
da tl':l.hição, da impiedade, os espiritos do mal e da ruina para des
Bolarem nossa cbara patria. E' necessario, portanto, quo este pa'
tricida, qne tu bem conheces, mude de eondllcta, tome juizo e
inlÍte aquelles cle BellS antepassados, que bem mereceram ú patria
pelo sacrificio, que lhe fizeram de sua fazencla, de sua casa e de Sl~n.

vida; e nüo siga as pegadas dos outros, que por um procof11
m~nto contrario mereceram o ocHo e execmçãq elos seus compa
tnotas.

N 6s temos diante dos olhos a historia das revoluções de Per·
nambuco em 1710 e 1711; e podemoll, no caso de não haver eIDen(~3,
dar á nossa penna o azedume da de Aretino, tão formidavel aos pl'lD'
eipes da Europa. ,

Quando en pela pesquiza diligente, á que me entreguei, con~lll1a
Bel' fabuloso o boato de estarem apostolaelas as pessoas, que ul7;es,
e a existencia do retrete para a celebração das paschoas destes llU

pios; quando eu me persuadia que os apostolos elo absolutismo n~?
seriam tão desmiolados, que projeetassem levar avante esta catzlL·
nada,attendida a indignação, em que se achava o povo contra elle,s,
e esperando que com a prisão do governador das armas, qne deVIa
ser algum príncipe ela l'ijnca se despersariam as ovelhas, e se aJllo~

tariam os rafeiros, mormente tendo á vista a deposição do presl.
dente Maranhão, que corôou seus desvarios com o brinde (couta·se)
ao Apostolado, bem que dissesse não saber o que isto era; appare
cem, meu caro Damão, movimentos que cu attribuo aos esforços dCBtt:
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conspiração, porque são conformes ao seu espiri to, e tem nelles fiO"\I
rano pessoas inJiciadas desta confraria; c me confinnam no C~\I
ceita de que com a mudança do Andradus, não se fez maio' do que
nllldar os actores, ficando a lIlesma peça no theatro. . .

Pernambuco, a cidade do refugio dos homeus honrados, o ba
luarte da liberdade, o viveiro dos martyres brazilieos, :lo bussola da~

provineias arcticas, a muralha impertral.lsivel aos Tartaros do snl,
formidavel aOR absolutos do imperio, indomavel ás forças oxternas,
Pernambuco deve baquear pelo schisma, pela intriga, pela guerra
civil.

Assim accordam os scelerados nos sens clnbs nocturnos; e o bri
gue inglez Perola, que chega do Rio de Janeiro, é a fatal boceta
de Pandora, que derramou entre nós a desconfiança, a intriga
e a perturbação.

Trabalham os genios do mal, ferve a obra, e tudo cheira á des
gosto, á inimizade e á rui na.

Apparece circulando toda a praça uma representação assig
nada por militares, na qual se procura a sahida dos deputa
dos ás côrteE soberanas, qne aqui se achavam, por ser util a
sua presença no congresso sobel'auo do l~io de J aneh'o j espa
lha-se o boato de que o benemerito tenente coronel JOl:lé de
Barros Falcão, com a tropa do seu commanclo, não devem entrar
na patria a descansarem no seio de Stlas familias dos trabalhos da
campanha; se diz que vai ser eXl ulso da provincia, por perturbador
da sua paz, o capitão Francisco José Martins, e por ser mais razoa·
vel e justo que vá mostrar o seu patriotismo a beneficio de sua pa
tria, falta inteiramente de militares. Ali se a 'soalha que o 3.' ha
~alhão da 2.' linha, protesta não tomar armas, quando a patria os
chamar, por ei>tarem escandalisados dos brancos; diz-se á bocca
cheia, que a junta pl'ovisoria é quem insinuou a representaçüo sobre
os deputados, como já fez com a outra de Julho passado sobre \lS
instrucções aús deputados, que se achavam no Rio; que os mesmos
membros lb junta não só pediam, como que mandavam assignar, di
zendo aos que repngnavam, quedo contrario íicava o govC1~IlO

compromettido; que a opposição a entrnda do Barros era fOl.ta
pelos commandantes los batalbões, e esquadrão da cavallana,
aquelles por lhes fazer sombra o Barros, e n. este o Tota. .

O povo se cscandalisa de querer a tropa encher-se de um espl
rito pretoriano, e levar a dianteira em Jlegocios, que são da sua
inspecção.

Voam por toda parte ontros boatos desta uat.ureza, qu.c a~e·

dum os espiritos e armiuam a sua união e concordul; e tão ll~trll.l

oa]a é esta teia, meu charo Damão, que nenhum homem, por .maIs
atilado e penetrante, póc1e de manchal·a, decepar a br-dra ~ap1to~a
da intriga, e dar com o ordimalas malvado, que semela a discordm
e a rui na. •

:N o flleu conceito a representação sobre os depu.tados é um~
verO"onhosa intrjg:~ dirigida unicamente contm a Sentmella da IJi·b, .
berdade, lIl:~llejada com astucia por müo ,fluminense, afim de arrau·
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cal' daqui este oppo. iLor aos planos dos absolutos lIo Rio, c Lambem
nossos; e admiro fl simplicidade e a candura dos nos ·os compa
triotas, que ha tempos fL esta parte se mudam a todo vento de
douti'ina, c estão a ca11ir em todas as corriolas, que por :tinal os hão
de submergir em um abyamo de males.

Quando eu espcrava, que o tempo confirmasse o meu enten
iler, e mostrasse que eram pretextos as razões allegadas"e que se
havia de acabar o zelo da tropa com a retirada dv Sentínella, dei
xando ficar 'aqui por toda eternidade os ontros deputados, não
me quizeram dai' este gosto.

Cmeldade! já se me decla1.!oll, que o alvo era o mesmo Sen
tinella.

Acho toda razão no escandalo, que o povo tem recebido de se
querer a tropa intrometter neste negocio,

O fim a qne se propõe a milicia, é antro muito distante destas
cousas: não lhe competem os negocios politicos.

A tropa, ou se considera como tal, ou não; no segundo
caso, considerada como uns poucos de membros da sociedade,
e arranjados pelos tres estados da nação, clero, nobreza e povo,
a officialiuade faz parte ela nobreza, e os que não são ofliciaes se
arranjam no povo, e todos são cidadãos; de união com os outros
compete-L'les os conhecimentos e decisão dos negocias civi.s e politi.
cos; mas quando no primeil'o caso formam a classe militar, são em
pregados da patria, por ella ass'1lariados para sustentar a tranquil
lidade interna, coadjuvando as autoridades na execução das leis, e
a repulsar o inimigo externo, que ataca a liberdade da cidade, a
sua propriedade, e ameaça a. dissolução e a morte; e por tanto nen
huma ingerencia tem nos negocios civis e politicas. A sciencia que
lhes compete, é a da arte militar; não lhes está mal não serem phi
10sophos, medicos, jurisconsultos, estadistas.

Infeliz a patria, em que o soldado é philosopho !
As suas virtudes são a fortaleza no corpo, o valor n'alma, a

paciencia nos trabalhos, a vigilancia na campanha, a continencia
nos costumes, a fidelidade á patria, a subordinação aos chefes.
Quando,. passando 'desta linha de demarcação, pretendcm influir
nos negocios civis e politicos, são despoticos, obstruem os vasos
vitaes da sociedade, empecem o andamento regular das l'JUas molas,
são inimigos da patl'ia, e temerosos aos seus concidadãos.

Quanto á insuflação do governo sobre os que engendraram a
representação, nada sei dizer; pois que nenhuns principios t~nho

pro, nem contra. Mas reflicto que seria uma indigna tramOla, e
mesmo aleivosia, si insinuaram no particular, para figurarem no
publico, que obravam requeridos. .

Não está, porém, no Illesmo presupposto o acolhimento, que di
zem ter dado o governo á prohibição da cn.tl:ada do B,llTOS; esta
fam~ é calumnia," POI' quanto não só o governo requisitou ~o ~a
Ballla as tropas pp.rnambucanas, estacionadas naquella prOVInCla,
como se vê do IJia1'io do Governo n.... , como oHiciou particular-
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mente ao mesmo BarJ'lls, para que no caso de opposição daquella
junta á sua retirada, a fizesse mesmo sem cODsentimento della.

Pal'3 que se infama de uma maneira tão indigna a honra do
3: batalhão?

Que maIos tem elle recebido da patria para teler surdo á sua
voz, quando os chamar em sua dereza? Perderiam aquelles nobres
sentimentos, que tanto os distinguiram contra os Batavos, e 08

mascates do Recife em 1710 o 1711 ?
Que bens tem tido os brancos de q'ue não hajam participado os

pardos? Que males tem padecido estes, em que lhes não hajam fcito
companhia aquellos? Quando a patria careceu dos braços e san
gue de seus filhos, ao lado dos pardos não lhe deram seus braços e
seu sangue os brancos e os pretos? Quando aquelles lavaram de
suas lagrilllas os ferros do despotismo, não correram tambem:lo fio
aslagrimas destes?

Antes os brancos tem padecido mais do que os outros Per
nambucanos nas maiores tempestades de Pernambuco.

Nas sediçõos do seculo passado entrando todos na refrega, so
mente sobre os brancos vieram os fiagellos e os raios; as masmor
ras foram cheias das pessoas mais rcspeitaveis de Pernambuco;
muitos deram os ultimos alentos nas prisões; outros amontaram-se
aos mais embrenhados matos e longinquos sertões; e viram-se cal"
regados de fenos e remettidos para Portugal, o coronel Leonardo
Bezerra Cavalcanti e seus dous filhos, o major Bernardo Vieira
de 11e110, com um filho e seu irmão o commissario geral l\'lanoel
CavalcanLi Bezerra, o capitão André Dias de Figueiredo e seu ir
mão tp.nente coronel, o licenciado José Tavares de Hollanda, oca·
pitão João de Barros Correia, o capitão Cosme Bezel'l'a Cavalcanti
e outros.

Não consta das nossas historias, qUe" neflsa occasião chegassem
aos pardos os males, que aos Pernambucanos procuravam os masca·
tes sustentados pelo malvado goverDll.dor Felix José Machado, ou
vidor Bacalháo e syndicante Christovão Soares Reimão; e no fatal
anno de 18t 7, dos assassinios praticados pela infernal commissão
militar, nenhum recahiu sobre os pardos!

Logo que escandalos lhes tem dado a patria, para se negarem
ao seu serviço?

Nos commodoB do paiz não tem entrado na partilha com os
brancos e pretos? N as promoções não tem tido todos aquillo que
lhes tocava? Não foram chamauos ao serviço activo, e não
ac~am·se encorporados aos batalhões da J;>rimeira l~nba suas c?wpa
nhlus? Não tem estado sempre na estIma e amIzade das Juntas
provisOl·ias e das pessoas mais gradas da provincia aquelles, que se
tem distinguido no seu comportamento civil e militar?

Que prova maiR publica de estima c amizade, do que .3 pro
moção do bacharel José da Natividade Saldanha em audItor de
gllerra, logo ao saltar aqui?

Que lugar não é este?

50
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Não estão pendentes de seus labios as sortes de tantos brancos
de tantas pessoas honradas e illustres ? '

A vista destes factos innegaveis e publicos, não é uma intriga
perversa, que se tem querido plantar entre os PernambncanoB, para
os desunir, e serem então vencidos e destruidos?

Não é isto manejo de mão fluminense, que procnl'3 motivo de
metter aqui dous ou tres batalhões, afim de nos escravisarem e fa
zerem repetir as dolorosas scenas de 1817, e do Rodeador?

Meu cllaro Damão, si nós não attentarmos os nossos verdadei·
ros interesses j si nós não acabarmos esta zizania, que a mão inimiga
do malvado Apostolado tem semeado entre nós, seremos todos vic
Limas, nenhuma côr ficará exceptuada j e si honverem traições, o
que Dens não perlUitta, os opprcssores, logo que se tiverem por se
guros, se descartarão dos trahidorcs: esta tem sido constantemente
a marcha dos tyrannos, como encontramos a cada pagina da histo
ria da humanidade.

Eis o que te posso dizer do Apostolado.
Passemos a outra.
Dos Garbonarios, de que me falIas, julgo não haver aqui nin

guem, com quanto diga certa pessoa que o é, e qne entrara em Lis
boa j pOl' quanto certo membro de uma dessas sociedades, á qual
dando toda prestancia, aborrece as demais, e fazendo guerra á todas,
anda á sua piogada mais farejador, que um sabujo, disse-me que o
tal gabolas falta á verdade, e é impostura a sua fanfarrice de cal'
bonario.

A de S. José, ou Benejicencia, penso s.er uma,que ha poucos dias
se principiou, por alguns mancebos, para fins puram;;,nte mo
raes. Desta o que me consta é, que nns poucos de moços, por um
bom germeu de moral, fizeram entre si um ajuste de não frequen
tarem certos lugares, em que se ajuntavam pessoas tachadas de im
moralidade, e fugirem de companhias desacreditadas j influindo es
tes Jouvaveis sentimentos em outros, vieram a chegar a um numero
tal, que fez preciso unirem-se de um modo estreito e fixo, e dar
uma face regular a companhia.

A este fim era indispensavelnm nome, uns estatutos, e um ce
remonial j mas como ainda não tivessem pessoa suff:iciente para
desempenho desta precisão, estão como no ar, sem solidez alguma j

de modo que, tendo ao principio tomado o nome de Benefioenoia,
o deixaram pelo de S. José, e fundindo em nm mesmo cadinho as
lithurgias maçonica ejarclinei?"a (sem duvida la ha membros des·
tas), apresentam um proApecto exotico e monstruoso, qne me faz
lembrar de certo philosopho de apostilla, que se não satisfazend?
com os systemas de astronomia conhecidos, e mettendo no alambi
que da sua ardente cabeça o de Gope/mico, Gallileo e Ticho-Brahe,
destilou uma cousa, que lhe dava inteiramente no goto, e a incul
cava a todo mundo como o verdadeiro e real systema da criação.

Parece-me, que esta mancebia, debaixo da direcção de Ull1 ho·
mem habil, poderia ser escola de bo/is costumes j poisque o conhe
cimento que tenho de alguns, que me dizem ser da confraria, me faz
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persuadir disto. O vulgo, porém, gente 'índomavel, animas estulto3,
Ilasciàos parapel:fidos tlLrmdtos, que sem nada. examinar,qner de tudo
decidir,já quer pôr a bocca. nesta gente, e pretende persuadir-nos,que
ali se tramam cousas injusta8 e perniciosas; c não tardará muito, que
lhes não ponham o rabicho do tempo, quero dizer, o projecto da re
publica, que ha tanto querendo parir, ainda o não fez: sem duvida
quando o feto apparecer, já ha de vir até com o dente queiro, ou ha
de ser oomo o filho da montanha, que atroava o mundo com ge
midos.

Estas, meu Damão, são as sociedades, de que te posso faBar
por agora; as outras, com as minhas reflexões sobre todas, ficarão
para a seguinte; no entanto só me resta renovar-te meus antigos
protestos de amizade e respeito.

Eu sou o teu amigo.

Pitia.





x

~OBRID A SOCIIDDADE MACONlCA IDM PIDRN AMBUCO.

Raj'a tempol'uln felicitas, llbi sentire quae
velis, et qure sentia8 clicere liceo t.

TACIT. 1. EhsTOR.

Meu cbaro Damão - Pedindo á . J eronymo Marcella, no
bre matroua romana, que lhe expozesse o que era o eplwcl bacl,
e o teraphim dos Rebreos, lbe disse o santo doutor : V6s pen
sacs, que eu possuo a cadeira dos Phaj'iseos, pura todas as vezes
que se questiolla das palam'as hebj'aicas, me escolherd,es pOj' ar
b~t~o, e juiz da lide? ( lib. 1. IiJp. 44-). Isto, que o santo doutor
diZia das palavras hebraicas, te digo cu a ti das materias, f}obre
que me tens consultado.

Não te impol'ta, que ellas sejam alheias da minha profissão,
O~l superiores a minba fraqueza, ou não as tenha eu. estudado pre
vl~mente, o que queres é !ler instruido; e a. sentas, que posto este
prIncipio, ou eu devo de adevinhar, ou por força se ha de veri
ficar a meu J'espeito o nolite cogita1'e quomodo, vel qttid loqua
7r!ini. Fica, pois, certo de que essa promessa do Salvador é rela
tiva aos negocias da fé e vida eterna, e ás occasiões, que lá sabe o
~esmo Salvador. Pelo que, não havendo eu praticado a ma
lima oportet stllduisse, et stude1'e, heide cahir em muitas falbaf:1,
p~rque nem sempre tenho tempo e commodidade de ler, e ru
minar o que leio; e estou pela opinião do que disse, que sabe?'
as COl/sas mal, épeior do qlle não sabel-as.

Eis o JUeu estado quanto ás sociedades seCl·etas.
Para te satisfazer aos desejos, atropellei meus trabalhos, dei

quatro voltas ao miôlo; e as"im mesmo sabe Deus quantas cou
zas disse, e hei de dizer que sejam objecto de riso aos que forem
d ' .essas confrarias. Mas como tu queres, que eu sep um vene-
ravel Beda, que em todas as materias deu suas pennadas, vou
CODltigo ; e quem não achar verdade e exactidão no que hei dito
e heI de dizer, tem [1 mão o remedia, mostre-me:lo verdade, que
lhe ficarei assaz obrigado ; poitl seguindo diversa estra.da de
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ontros, qne qnerem passar por oraculo, e se escandalisam das opi
niões contrarias ás suas, eu estimo em mais confessar, que errei,
e aprender, do que ficar em erro e bruto: não sou menos docil,
nem menos amante da verdade, do que Gravesouil, que a face
de todo mundo protestava - No./l pigebit etiam, sicubi hQ3Teo, QUQ3·

rere, et subsidio mihi cliligBntiam comparare j iicubi nescio, dis
oere y' sicubi eN'o, sentelltiam mutare.

Depois do quc te disse das outras sociedades de Pernambuco,
só me resta fallar-te da .Franc-rnaçonaria: vamos, pois, ao ne·
gocio.

A IA'anc-maçonaria está mais adiantada, do qUll a Jar
dineil'a i porque está aqui ha mais tempo estabelecida e mais
acreditada pela sua antiguidade no universo, universalidade na
Europa, grandes personagens, que neBa tem figurado, pelos bens,
que ha feito á humanidade, mormente no tempo da revolução
franceza, e de presente na causa da nossa independencia e liber-
dade politica. .

Desta celebre sociedade muito se tem escripto pro e contra,
em todos os tempos e em todas as linguas i e o homem que tem
criterio e tino, da comparação destes diversos escriptos, do peso
de seus argumentos, e da historia do estabelecimento desta 01"

dem no oriente e occidente, seus trabalhos, suas perseguições,
póde fazer um juizo seguro do seu espirito e fins, da justiça e in
justiça com que se a trata actualmente em Portugal e no Brazil.

Entre a aBuvião de livros, que correm a este respeito vor
mãos de todos, os que tem chegado ás minhas, qne tu tambem
pódes consultar, são estes: o abade Barruel nas suas Memorias
do Jacobinismoi o Gompadl'e MatlLeI's, cap, 14 i José Agostinho
de Macedo na sua Atalaia contra Pedreir~s Livres i o marquez de
Caraccioli no Goso de si mesmo, cap. 31. i o Oidadão Lusitano do
abbade de Meclrões i as Gal'tas Maçonicas de Hippolyto José da
Costa i o Manifesto do brigadeiro Branco i a Resposta a carta do
Amigo da ordem y' a Atalaia do Rio de J aneil'o, numeros Z,' e 3,: i
o Ritual da sociedade maçonica i as Instrucções dos gráos subh
mesi o Gompendio da Historia Ecclesiastica de Berti i Seculo XVIIl
e a .Encyclopeclia .Ingleza, artigo .Jifree maçonry y' a LivrO/ria
Maçonica de Samuel Cole i a Resposta a Analysc cl'itica do .I,n
vestigaclol'. Estou persuadido, que o teu juizo prudente a cntlCO
da lição destes escriptos conhecerá o que é esta ordem, as falsas
idéias, que deBa faz o vnlgo, e a velhacaria em commum d,os
ecclesiasticos sem doutrina, qué, entregues ao ocio e indolenOl:,
fogem, como diz o Psalmista, de se instruirem, 86 a fim de uao
ee verem obrigados a seguir a verdade, e pl'aticar o bem, no'
Zunt intellige?'e, ut bene age?'ent,

A palavra .Ji7ranc-maçona?'ia significa re,ql'a, m6 syste
ma dos mysterios e segl'edos peculiares á sociedade elos ft.an~
maçons. A .Ji7ranc-maçonaria é uma antiga e respeitaval lUstl
t,uiyão, que abraça individuos de todas as nações, de todas as re
hgIões e de todas as condições, Na sua origem foi o congresso
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dos sabios. que tratando da architectura, a primeira e a ma18 uLil
profissão da sociedade, concentraram em si os conhecimentos da
geometria e phlosophia mecaniea, das artes do desenho, da es
clIlptul'a e outro!! difficeis e elegantes ramos dos conhecimentos
indispensavelmente necessarios para fle formarem aquelles archi
tectos antigos, cujas obras, ainda nos seus estragos, arrebatam a
admiração dos sabios modernos.

Para se conseguir este fim, os sens candidatos eram obri
gados por um solemne juramento de nunca divulgarem, aos que
não eram iniciados, os segredos da ordem, que lhes haviam sido
confiados, nem os processos e planos, em que se fundava a liga fra
ternal; e afim de se n1to sujeitar este juramento ao risco de ser vio
lado pela falta de conhecimento dos que eram irmão!', estabe
leceram-se palavras apropriadas e signaes significantes, para se dif
ferençarem os irmãos da ordem do vulgo não iniciado, e dar-se a
conhecer aos irmãos da ordem o direito, que se tinha aos previ
legios de il'mão, e poder Sl':r socorrido na necessidade e desgraça,
ainda em tenas distantes.

Os membros se iam promovendo a diversos grãos, conforme
oseu adiantamento nas sciencias, e desempenho dos officios da
ordem.

Em tempos regulares tinha a confraria suas assembléas de
banquetes nas lojas estabelecidas para isto.

A temperança e a concordia caracterisavam essas assemb16as.
Punham-se de parte todas as distincções de qualidades e

representação civil, todas as differenças de sentimentos politicos
e religiosos; e aquel1as pequenas dil:lcordias, que costumão per
turbar o descanso da vida. privada., se esqueciam e deixavam de
agitar os espiritos.

Esta ó a verdadeira descripção da origem, espirito (J fim
desta sociedade, nada obstante h:wer quem diga, que ella é in
venção dos ex-jesuitas inglezes; outros qne foi do tempo das cru·
zadas, no qual e'ra uma segnnda ordem de caval1ari9.; outros da
instituição de Pythagoras ; outros uma continuação da ordem dos
tomplarios j outros fiualmente, com grande andacia e malicia, que
ella procedeu das associações secretas contrarias aos interesses
dos legitimos governos, e qne proseguem o malvado e chime-.
rico projecto de nivelar as distincções sociaes, e de libertar o ge
l1ero humano das sagradas obrigações da religião e da moral;
por quanto, no sabio artigo Pree maçon?'Y da Encyclopedia
Ingleza, se destroem como insubsistentes, fabulosas e calumniadoras
L?das estae opiniões com argnmentos tão solidos e demonstra
tiVOS, que nada deixam a desejar-se.

A .Franc-maçúna?·ia, pOl' tanto, presidiu a fabrica. das mons-
. truosiclades do Egypto, e nella foram admittidos os sacel'dotes
desse reino. A instituição dos mysterios elensinos, a. de pa
nathenea., e mysterios dionysianos foi posterior., por isso se acham
nestas algumas cousas semelhantes as ela ji7ral1c-ma901la?'ia, e ella
presidiu a edificação do templo de Salomão ; c por esta. razão ba-
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vcnllo precedido aos Kacicleanos, destinados a guardar o templo
de Salomão, e que foram o principio dos EsserlJios, não admira
que estes tenham uma economia de seus collegios, alguns rito~

semelhantes aos das lojas maçonicas.
Passando-se do oriente ao occidente, ella foi-se conservando

até o tempo de Theodoro imperador, em que a abolição dos ritos gcn
tilicos fez um choque terr-ivel em todo o imperio, e as associa
<iões seCl'etas foram abolidas por um decreto do imperador i o qual
não obstante, os antigos mysterios foram occultamenl.e observados
até que com o favol' das circumstaucias dos tempos appareceu na
Europa a sociedade commerciante dos franc-maçons ou archi
tectos, que foram protegidos pelos bispos de Roma, e algung
principes da Europa, para fabrica das grandes obras de archi
tectura, quer profanas,'quer sagradas, que se admiram om toda
a Europa.

Este favor lhes deu occasião de se estabelecerem na Escocia,
e na Inglatel'1'a, onde floresceu no reinado de Henrique VI. Daqui
se passou a Fmnça, onde padeceu suas alterações i ao· depois foi
int,roduzida nas Indias Orientaes, Americas, Allemanlta, Africa
e oul.ras muitas partes, que causaria eufado nomear.

Mas, ao mesmo tempo que a .Franc-maçonm'ia florescia nestes
lugares, os negros fados lhe decretavam o soffrimento de perse.
guições em outros i e aquelln. mesma Roma, que outrom havia
acolhido a sociedade dos architectos, e depois de utilisar-se de
seus conhecimentos, os havia desconhecido, agora os persegue por
uns mal fundados ciumes de imperantes despoticos, e profunda
suprestição de alguns padres. _

E' o douto Berti, que na f·ua Histm'ia Ecclesiast'i,ca nos en·
sina, que principes podeudo suspeitar, que nesta sociedade, a que
os Francezcs chamãoDes franc-maçv71s, e os Italianos .Dé
libel'i m~l1'atO?'i se machinasse contra a republica e os prelados
ua igreja, que houvesse -algum fomento de vicios e erros, Bene
dicto XIV, e Clemente, xm pontifices romanos, e Carlos, rei das
Duas Sicilia , a proscreveram com leis rigorosas, fundadas naquella
sentença do Evangelho que já citei sobre a Ja1'dinei1'a, desconfi
ando muil.O do segredo impelletravel, que ellas professavam,. lo~
brando-se que dos eilcondrijos dos Prescilianitas sahira o ImplO
axioma - Jm'a, pmjw'a, seC1'et't61n panclere noli, jura c pmjura,
mas não reveles o segredo -- E' digno de ler-se em o já citado
Berti a maneira porque elle se explica sobre os motivos desta PI:O'
hibição ( tom. 2. Brev. Hist. Ecl. pago ) Estcs motivos dn. Itaha,
que não são de forma .alguma indecorosos aos franc-maçOI!3,
foram os mesmos que obrIgaram aos Estados Geraes da ITollanda
a fazerem a mesmn. prohibição no anno de 1735, trazida ]JeJo re
dactor da Atalaia do Rio de Janeiro n. 2' i e como a malicia daquelle
redactor os supprimiu, s6 a fim de fazer mais solido o sen argu
mento contra esta sociedade, que cordial e gratuitamente aborrece,
nós as ,trasl~damos aqui da Bncyctopedia Ingleza. ,

DIZ, pOIS, o decreto do govcrno, que posto que nada se /tala
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descoberto nus praticas da i1'1nandade, nem pl'ejadicial ãos inte
resses da 1'epublica, nem contral'ias ao camctel' de b01l8 cidadãos
com tudo afim de ]Jl'eveni1' ulgttma lná consequencia, que se po:'"
deria origina1' de taes associa!!ões, julgamm ser prudente abolir a3
assembléas dos franc-maçons, A prohibição não vingou, e
Rendo os j1'a1W-maçons accusados ao governo e examinados, ti
veram o mais glorioso triumpho de serem ao depois protegido!!
pelo mesmo governo; e o mesmo Atalaia se esquece do que diz uma
penna sabia: - Quando uma vez se acel/de a chamma da pCl'si
gllição, 1'm'as vezes se limitam os seus estl'agos ao ponto, em que
tideram origem. O exemplo de uma nação é seguido como excusa
á 1'espieto da conducta da útltra, E semelhante a tempestade em
11m deserto (l1'enoso, os seus ~ttêitos são darnnosos ein proporção do
seu prog1'esso - Esta é a razão, porque a perseguição chegou a AI
lemanha, França, Suissa, Escocia e até finalmente em Portugal,
principiada na Ilha da Madeira por D. José da Costa Torres, bispo
do Funéhal.

A constancia, porem, dos f1'anc-maçons, fundada na pureza
de seus costumes, e a consciencia pura de crimes, os fizeram ar
rostar a todos os pel'igoa, até que finalmente chegou o tempo da
bonança j e endo ao depois livres de perseguições, não só conti
nuaram nos seus trabalhos, nos lugares antigos de suas sedes, como
estabeleceram novas lqjas em outros lugares, e instituiram escolai!
de cal'idade na Allemanha, Dinamarca, Suecia, para educar os
filhos dosji'anc-maçons, cuja pobreza os privava desta vantagem,

Em Berlim foram educ\lodos nas bellas-lettras, e n'alguns ramos
das mathematicas; e o duque de Brunswik premiava aos que
8e distinguiram. Em Eisenack se fundaram muitos seminarios
desta natureza ::lo expensas dosfl'anc-maçons, e pouco tempo de
pois haviam setecentos meninos in8truidos 1l0S principias da8 seF
encias e doutrina christão. Em 17i1 formou-se em CasseI um es
tabelecimento desta especie, no qual eram cdllcaçlos 08 meninos
até que pudessem ganhar a vida, Em 1773 as lojas de Dresde,
Leipsick e Gorlitz levantaram em Fredel'ikstad um semÍ'nario de
educação para os meninos de toda qualidade. São publicos os gran~

des serviços, que ella presta a humanidade na Inglaterra: ; não
são menores OB que da F'ranc-maçonaria recebem actualmen,te os
Estados-Unidos na Amel'ica,

Eia a l'eciposta da pergunta, que faz o pateta do A'aicl'ia :
Que templos tem eregido a l11açonaria ?
Que hospitaes fundado ?
Que seminarios estabelecido?

. ,Que bem/citol'ias ?"ttsticas e u1'banas feito, para a' causa da
religião, patria, e humanidade .'i

Este redactor dá mostras de ter lido algumas cousas, mas
não. sei como' lhe haja escapado a Enc!lclopcdia Ingl:eza. Por fa:lba
de ~guorar a lingua ingleza, parece-me que não é. Sem, dtlVl'da.
Bera porque tendo medo ao nome dejranc-maço1tj a que ena chama
/J/w<Y/'oso e de pessimo agouro, não quer ler nada; que Beja a Beu
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favor; mas neste caso é juiz incompetentc por prejudicado, 'lbclos
os homens, que opinão ele cousas dnvidosas, devem de ser isentos
do odio, da amizade, ela i1'a e da misel'icol'dia, disse Cesal' ao
senado de Roma nil. callsa de Catilina,

Sobre a negativa do Ataletia a respeito dos serviços dos
jranc-maçons do Rio na CaLUla da nossa independencia, eIles Já
o Icem, elles qne s~ defendam, que o podem fazei' melhor do que
cu, que estou tão longe desses lugal'e , em que eUes obraram,

Meu Damão, si lanço um golpe de vista sobre a historia desta
celebre irmandade, te affirmo qne nos seus diptycos se acham os
nomes dos sabias mais respeitaveis de todas as classes, de reli
giosos os mais pios, de ecclesiasticos de todas as jerarchias, sem
exceptuar o rn,esmo pontificado, dos grandes do seculo desde
}J~rões até imperadores j e dos impressos do Rio de Janeiro vemos,
que são dignitarios desta irmandade ministros de estado e grão,
mestre o nosso adoravel imperador. Pelo qne aposto COIU o
Atalaia, que o sobm'ctno não iglw/'Ct Ct natureza e a p1'atica de taes
companhias, e nem se ctdm·itte nellcts segredos incompativeis cum
(t o1'Clern civil e segu1'ança nacional; por tanto desmoronaram-se
todas as maçhinas do Atq,laia contra a Maçonctria, fundadas no
mysterioso s,egredo mo,çonico, e na ignorancia do governo sobre
tal sociedade.

, Qnando li os numeras 2.' e 3,' do tal Atalaia, pensei ter
diante dos olhos a clefeza de Antonio Firmiano, feita pelo Lobato
da Bahia, escriptor da grande tragedia Berenice, Nunca vi um
desencabrestamento semelhante de entendimento, nem um furor
tão canino em um velho ; parece-me que o seu fim é somente
des,COlllpOl'. Vejo no homem realizado aquillo do Hor'acio : :fl'azem
mil bens os annos quando crescem, m,ttitos assim nos levam, quando
descem.

N Of' lugares, meu Damão, em que esta irmandade tem exer
cicio publico, quem jámais se borrorisou do nome de franrr
maçon? Antes se procurou com toda gana e anbelo aggl'ega
rem-se a esta sociedade. Assim o diz o ID:1rquez de Caraccioli (cap.
3l. ), o qual escalldali~adodo amaI', com que os homens se decidem
por esta sociedade, que eUe põe na classe das que se propõem
ao goso de si mesmo, com as ordens da Esperauça, e ela Feli
cidade, diz: Quermn antes confessa1'-se jl'allc-mapons, e observar
os seus eBtat'!ttos, p01' mais 7'ídicuios que possam se1' (elle os ignor~va

de certo) do que se dize1'em l'hilosophos christãos, E' sem duv~da
cousa bem singula1' ver os eliscipulos dc uma 1'eligião toda caridosa
não se contenta1'em della, e ab7'aça1' a se'ita dos jl'anc-mapons, ~'te

se louva contO tl1na sociedade estabelecida pa1'a se P1'esta7'em 111WtoS
serviços.

Além do que eu tenho lido sobre esta irmandade, viajei ~m
1821 com M. Boissy, Francez de nação, capitão de navio L'IndUll,
varão maior que sexagellarJo, e ypneraveL de uma loja franceza,
que tinha mais de cem annos de installação, o qual me mo~tron o
seu diploma, d'onde constava ter visitado um nnmero grandiOSO de
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lojas, em toda a E urova ; e dc companhia com Brancfort, commcr
ciante portuguez, estabelecido na Hollanda, o qual andava viajando
o Brazil,del'am-me da lIIaçona?'ia informação tal, que me serviu dc
guia para poder fazer desta sociedade o conceito, que hoje faço,
entre tantos escl'iptos, que a infamam, e que a defendem,

Tive'em meu poder nm discurso, recitado em uma loja maçonica
na recepção de nns adeptos, que era um parallt'lo eutrc a m01'l\11 do
Evangelho, e os preceitos maçonicos, p6de-se di7.er, que os estatu
tos maçonicos são extractos do Evangelho.

Pejo que tanto me acommodo com o Car::l.Ccioli 80111'e a impos
sibilidade do segredo maçonico, attendidos os diversos caracte
res, opiniões e temperamontos de tantos socio ,quanto me separo
dellc na :lua opinião sobre a caridade maçoníea, quando diz: que
se 1Ieem milhares de maçol/s finm'em no meio das precisões sem t'irar
rem a.uxilio al,qwn ele seus irmãos, ainda que elles se gabem de se
rem caridosos,

Primeiramente parece-me muito exagerada e ta expressão, Em
segundo lugar, podem haver taes circnmst,ancias, que atem as mãos
aos franc-maço/1s cm uma ou outra occasião, sem que jamais dahi
se posRa conclmr contra a beueticencia da Fl'anc-mctl)onaria: bem
como contra a sua moral, apezaT de haverem, como iliz o mesmo
Camccioli, ent?'e os franc-maçuns bebaclo , namorados, etc" ou se
gundo o Atalaia, hajam nella ent?'aclu muitas pc 'SOCtS m(JJ'cctdas pO?'
immoraliclade, ou conelucta cZoble, 1orque qual será fi sociedade, na
qual por maior diligencia que se applique na escolha de seus mem
bros, não sejam admiLtidús homens immoraes ?

Temos diante do::; olhos as encorporações religiosas, que, por
mais austeI'as que sejam, tem nutrido em seu ::leio monstros i nf'ames,
sem que dahi se possa concluir eontra o seu espirito e condnctía re
laxada; a qual s6 se dá, quando cm UI1l:lt encorporação se commet
tem os crimes impnnemente, o que ainda se não provou da Maçona
ria; a qual, segundo me consta, tem cocli{fo penal, e córta de si
os membros, que são gangrenados, e não, como diz o Atala'ia, que
po.r sentonças dos grãos mostres c acoordos dos seus socios consti
tUldos em dignidades superiores se dispõem das vidas d'Os que pre
sumem adversarios aos I>eus designios, A prova mais authentica
desta calnmnia é ter vivido o vivor ainua em Lisboa sem o menor, ,
lncommodo, o famoso o façanhoso José Agostinho de :Macedo, que
II~O satisfeito de tanto mal, qne !la dito em gel'al da R'ane-maço
naria, agora acabou de aticar deterl11inadamente a muitas pessoas
na sua Tripa l7i?'ac!ct,

Quaes serão as pessoaspol' mais pacificas que sofI'l'essem um in
solente furioso, como este a po taLa?

Depois lembremo-n'os, que Ulll Deus, que penetra as entranhas
dos homens, na escolha de doze, achou um que o negou, outro que
otrahiu, e os domais fugiram na occasião do perigo,
. Pelo que quando, o total da J)Iaçoncwia enche os seus deveres,

nao, se dá dos discursos dos visionarios e dos patetas, O 10u,vo1' e
OV1tupcrio não, mudam a cssencia da JltIaçonaría.
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E' est o conceito que eu faço d~ta sociedade.
Esta sociedade, pois, se acha aqui estabelecida ha muitos au

nos, e se tem propagado por toda provincia. Tem soffrido uma
opposição teimosa da parte dos ignorantes, fanaticos e hypocrita~

mormente clel'igos tumbeiros,e dosf1'ades exol'cismadores de diabo~
e benzedores de quebl':lnto. O povo conduzido por tacs lllestre~,

que de puerilidades, incoherencias e monstruosidades não pensa ~

respeito destes homens 't Excitam a maior compaixão ao philoso
pho e ao homem sensivel. O que succedeu na morte de um ofticial
da marinha, Carvalho, foi o espelho em que se viu limpamente a es
tupidez e a ignorancia d'este povo.

Morreu o Carvalho, e antes do seu transito mandou dizer :\0

intendente da marinba, que elle era maçon, queria ser enterrado
com as decorações do seu gráo na ordem, e que seus irmãos o acom
p:\Dbassem a sepultura, O intendente affixou editaes, participando
este negocio aos que fossem maçons. Ahi temol-a boa, Vê tu la,
meu Damão, que cousas não haveriam!

Assanharam-se os ecclesiasticos, discipulos de Bosumbeau, os
irmãos da Gipãinha, os procuradores de causas, os capadocios, os ca·
potes, os paes senhores, e toda esta boa gente, que pisando aos pés
os deveres mais sagrados da- religião, de subditos e cidadãos, con
tam com o céo 1>6 porque trazem pendentes do pescoço os belltinhos
do Oarmo, ou cingido o cordão de S. Francisco, e ficaram tão arre
piados, que eu sempre esperei alguma sedição, daquellas que cos
tumava fazer Barabas em Jerusalem.

Que de extravagancias se não ouviu da bocca desses taes?
Uns pretendiam que o cadaver estivesse fedendo a enxofre do

inferno; outros que o diabo ao lado do morto espirrando, saltando,
bodejando, fizesse esgares e caretas horriveis; outros outras visões
deste lote, Qual, porém, não foi a sorpreza, quando em lugar d~s
tas esperanças, acharam o homem condecorado de um avental e III

signias, em que estavam esculpidas a C1'UZ de Jesus Uhristo, o
vexilo do christão,o estandarte da igr~ia e figuras emblematic3s de
virtudes! Quando souberam pllla connssii.o de um sacerdote, ,~ue

assistiu ao homem nos ultimos paroxysm08, que elle era cath~hco
romano, filho obediente da i~reja,de uma conscieucia pia e mOl'lge
mds, e que morrllrra soccorndo dos sacramentos da igr~ja! ,

Muito póde, meu Damão, a ignorancia; e muito mais SI é so
prada da hypocrisia e fanatismo. Ha muito que escreveu l~ma'

penna philosophica: Tout ce qui a l'air de mystére, t()'t{.t ce quz ,e3t
hors de la p01,tée de l'intelligence et de la çonceptío"l dtt vul,qat1'e,
fJ8t a ses yeux Ol~ s~eré Olt p?'ofane, Ott abominable, isto é, tltd~ que
tem a1' de mysterio, tuclo que estáf01'a do alcance e concepcao do
vulgo, éaos seus olhos ou sag1'ado, ou p,'ofano, ou abominavel,

Foi por estes motivos, e pela demasiada curiosidade d~ algu
mas senhoras allemães, que pretendiam de seus maridos e adorado'
r,es.a manifestação dos segredos da ordem, que ellas intlammando

d
o

~nimo de Mm'ia Thereza, imperatriz rainha, obtiveram a ordem e
~andar sorprender todos os maçons das lojas de Viepntl no tempo
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em que estivessem congregados em loja; o que não snrtiu o desejado
etfeito, por acudir o imperailor José I, que era e\le mesmo ?n(;'çon
e declarar-se por fiador lL rainha da boa conducta d08cus irmilos, ~
mostrou ás senhoras c aos seus amirros, que as accusações contra a
ordem eram falsas e diffamatori:ls ;' pelo que temcndo os maçOI/S,
amigos da igreja de Roma, outras perseguições, se refundiram em
uma reforma debaixo do liame de 11Iopsos, admittindo nella as mu
lheres.

Não ó a ignoraneia tem dado azo para a calumnia e persegui.
ção dessas SOCIedades, como tambem o resentimentu de algnns,
por serem de\las expulsos, e o ele outros, por n[o serem admittielos.
Do primeiro CIlSO nos offerecem um terrivel exemplo os mesqui
nhos tem pIarias, ordem tão rcspeitavel por todos os titulos; os
quaes sendo accusados por dom; indignos membros, que tinham
sido expulsos e castigados, acharam na avareza e barbaridade de
Felippe FOl'moso a sua ruina e a sua aniquilaçíio, com tanto es
trangulamento da justiça, horror da humanidade e escandalo do
mundo universo. Do segundo temos o exemplo em casa, com a
opposic,:ão e calumnias feitas contra a Soc'teclade patl'iotica por pes
80as, que procurando seI' ne\la admittidos, não conReguiram o seu
intento, apezar de não ser esta sociedade secreta; pois havia ma
nifestado ao governo a sua insta\lacão, e os seus fins, e foi acolhida
pelo mesmo govel'llo e animada para continuar nos seus trabalhos,
como tudo e vê de dous oflicios insertos na Oega7'1'e,qa de 6 de
Agosto de 1822, n. 15,

Destas considerações se conhece, que a l11açollal'ía não é op
posta ao christianismo, nem tem cousa alguma com as difl'erentes
formas do govel'llo, pOIS que se acha estabelecida e florescente em
nações republicanas, aristocratas e monarchica ; o que tudo é con
trario as illações do pateta do Atalaia" que, segundo () tempera
mento de todos os velhos, se adianta em memoria do quc leu, e perile
o raciocinio da idade viril.

Eis o que eu penso, meu c1laro Damãu, da Franc-maçona?'ia.
Depois de te haver dito o que sabia das sociedades secretas de

Pel'llambuco, extrahido do que hei lido e ouvido, devo desempe
nhar a palavra, que te dei, de fazer algum3s reflexões sobre e11a8,
D08 assumptos, que tem chegado as minhas mã08, o marquez ~c
Caraccioli é o que tem dito alguma cousa em geral sobre as SOC1e
dade8 differentes no Goso de si mesmo. Não fallando este autor'
com a exactidão, que delle se esperava, ainda assim é menos esc~n

daloso do que o charlatão do abbade Banuel nas suas l"lfemo'/"ws
sobre o Jacobinismo, nada obstante dizer o autor das Reflexões so
bre a conspiração de Lisboa de 1817, que Barruel melhor que nin
guem profundou a historia áe toáas as seitas seC7·etq.s,

, O voto deste escriptor é de nenhum peso; basta ler o que
elIe respondeu sobre a .1l!Jaçonm·ia aO!lredactores do Investi,qaá07'
Port~t,quez, para se conhecer que é um visionaria, BelD cri teria uem
tino; pois confunde o maçonismo com o illuminisrno: .

Apresenta a Wejslwpt Spartacus supremo, legIslador e chefe



-- -uo -

dos I1IuminaLlos, e de toJos Pedreiros IJivrcs; e faz lima tal mixOl'·
dia Je bom e máo, falso e verdadeiro, causas e etreitos, que enjoa
ao estomago mais forte_

Como é que podia Barrnel profundar a historia de todas as
seitas secretas sem ser socio de todas ellas, como elle não era ?

Neste caso,os discursos são fundados em informações arbitrarias,
e as conseqnencias,portanto, inconcludentes_ E aqnelles que, debaixo
da cond ucta deste pedante, escrevem sobre ee.tas materias, não fazem
mais do que copiarem-se uns aos outros e darem com os nari7.es nos
mesmos sedeiros; pois que la diz o proloquio portuguez: .ri cab1'(t
vai pela vinha, P01- anele vai a mãe, vai afilha_

Que esophago de peixe, qlle ventriculo de avestruz, que SllCCO gas·
trico não é oecessario para se devorar e digerir o que engole e di
gere, o bom do autor das reflexões na eua Resposta á allalyse cri·
tica do Investi{/adm-?

Querendo este escriptor desembaraçar-se da objecção dos redac·
tores,que era preciso ficarem reduzidos a p3.tetice tantos homens gran
des em lettras, dignidades e virtudes,que condecoram a Maçonaria,
corta o nó gordio, di7.endo, que podendo re ponder com o que diz
o seu forte, o sen arlúles Barruel, que em " algumas lojas mais con
spicuas do maçonismo se dá a alguns adepto necessarios, mas por
Bua perspicacia temiveis, uma certa beberagem, chamada agua to
phana,que applicada em certa dose embota o juizo,em dose mais sn·
bida termina a existencia das pessoas, que lhes desagradam; com
tudo acha mais natural dizer, que muitos desses figurões, que enno
brecem o catalogo da seita, já nasceram patetas, e conseguintemente
muito bem dispostos para engulirem todas essas petas, com que
os ladinos veneravei~ e os yelhacos irmãos rouleUl's, ou alistadores,
os quizerem illudir e embaçar.. Riswn teneatis, amici ?

Nasceram patetas o pl'incipe Edwino, irmão de Athelstan,
o primeiro rei ungido dos Inglezes, Hell1'iqup Chicheley, arcebispo
de Canterbury, Henrique VI de Inglaterra, Elias As111nole, sabio
antiquario, Santo Albano, protomartyr de Inglatel'J'a, Santo AgORti·
nho, o fundador da cathearal de CanterbUl'Y, João Lock, que escre·
vendo ao conl1e de Pembroke, remettendo-lhe um manuscripto de
Henrique VI sobre a Maçonan'a, encantado do que ella era, dizia ao
conde: A pl-imei?'a vez quefol' á Lond1-es, i1-ci Se?- maçon, si me ad
mittirem_

N aseeram patetas outros tantos reis- e prineipes inglezel:l, lords,
prelados e sabios, que apparecem na Bihliot7wca maçollica?

N asceram.patetaR o barão d'Holbach, d'Alembert, Turgot, Con
dorcet, Diderot, La Harpe e Lamoignou, o chanceller, como traz o
Atalaia n_ ~_ -?

Nasceram patetas tantos homens extraordinarios, imperadores
da Allemanba, principes, prebdos, eardiaeb, sabios de todas as na·
ções. europeas, de nma e de outra America c do Brazil?

Quantos maçons se não encontram no cono"resso soberano do
Rio de Janeiro, e são patetas de nascimento? b

E' desta maneira que se apresenta ao nniverso o celebre escrip-
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tor Respondão. Desta estofa são tambem os argumentos, que elle
emprega para demonstrar a malignidade ua Mltçonctria, sua obra
a revolução fl'Unceza, e a sua iufluencia na conspiração de Lisboa.

Que patetão !
Voltando-nos ao geral, diz o marquez de Caraccioli, tratando

das differentes sociedadeR, que "o amor proprio, sempre habil em
nos seduzir, imaginou sociedades diversas, que cada um quiz abra
çaI' para adquirir credito; que os encantor, de um nome singular, a
novidade de uma seita original, o prazer fir.::l!mente de fazer uma
classe á parte, ganharam homens de todas as condições e de todos
os lugares; quc os prejuizos da educação e os interesses das fami
lias desapareceram para engrossar uma torrente de novas paixões,
que todas de COllcerto formaram cabalas. "

E' de véras este fallar muito inexacto, e c ta uma origem muito
injuriosa á muitas sociedadeE, Ao menos algumas,das que eu te te
nho fallado, não merecem este conceito; porque si os Francezes pelo
seu termo cubale entendem o mesmo que nós pelo nosso cabalet, á sa
ber, conspi1'açãu de pessoas todas reunidas pa1'a máo fi,m, isto só se
p6de verificar ll. respeito do Apostoletclo ; por quanto as outras, Ja1'di
nâl'a,Beneficente e Maçona'l'ia,uào tiveram esta origem, nem se pro
põem a taes fins, como temos feito ver,

E si aca. o aquelle escriptor teve razão c1e assim pensar sobre
algumas sociedades antigas, não deixa de ser injusto, quando quer
medir a todas pela mesma bitola. Para seu juizo ser ajustado, seria
preciso, que eUe entrando cm cada uma dellas, conhecesse o seu es
pirito, o seu fim e os meios que se empregam para o conseguir, muito
principalmente, quando cada uma delias, mormente as de que tratei,
se escondem ás vistas daquelles, que não são da sua grei; e as noti
cias, que resumbram f6ra, além de muito poucas, e de cousas acci
dentaes, são alteradas e inexactas, e as mais das vezes falsas,

Dos escriptos deste autor sobre este artigo se conhece, que ene
fallava apaixonado e escanc1alisado de ver o concurso dos homens
p~ra a Metçona1'ia. Do qual diz que é" ridiculo não presta~' li. seus
irmãos pelo' respeito de uma religião, em que se tem nascidO, para
o fazer em attenção de uma ordem,que se escolhe por capricho; e que
6 cousa bem singular não se contentarem os homens de 'lma religião,
que é toda de caridade, (a christã) para se satisfazerem e abraçarem
lima. eita, que se inculca feita para se prestarem v:fficios recipro
cos; ". (a Maçonaria). Daqui se conhece, que o escall~alo,.que .~om:J.
o escl'lptor, não pus a de julgar superflua a Maçona1'~a, ~IstO Ja ha
ver o cAristianismo que ouriaa aos homens á mesma candade.

Mas como a lJf~90nc0'ia não se opponha aos fins do cMistia.nisl'tO,
nem o faça abjurar,antes tenha os mesmos, que mul :em a soc~edad~,
que os homens se prestem mutuamente per dous tltulos, pela can-
dade christã e pelos preceitos do maçonismo? . .

Si este principio valesse, deyeriamos não ter admlttIdo, ou des
truir as religiões monachaes e meu licantes, a.~ ordens e9t~estresi por
que, para sermos hourados e virtuosos nesta, VIela e adqwl'll'lTIoS a sal
vação na outra, não precisamos lUais do que observar os preceitos
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do Evangelho, c nào é necessario praticar os cOIl!!elllllS; pai!! o filn
destas corporações é a8pirar a maiol' perfeição pela pratica dos eOIl
Belhos eyallgelieos. Logo si a sociedade, só para que hajam homens
perfeitissimos em virtudes e seiencias, tem passado por tantos dis
pendias na fundação e conservação de tantas religiões, tem perdido
tantos entes, que podiam nascer de tantos cidadãos e cidadãas j por
que ha de se oppor á companhias, que prestando 013 mesmos oflieios
de caridade e soccorro, não sobrecarregam a republica com des
}lendio e nem desfalcam nos seus membro!! ?

De mais, sabemos todos, que nada obstante todos os christãos
estarem obrigados á caddade, com tudo como a devem prestar na
occurrellcia da!! oecasiões,e careça ter um espirita muito aceso nella,
para não deixar escapar alguma, são menos as vezes que cumprem
e'lte dever isolados, do que estando em uma encorporação, que pro
cura, pp.squiza de proposito estes meio!\ de se exercitar, e faz com que
os tibios senão dili'erencem dos mais zelosos,e todos beneficiem a hu
manidade, que nada se deve importar com que o beneficio lhe seja
conferido pela caridade christã, ou pelos preceitos maçonicos 01t Ice
poroticos.

Finalmente a rivalidade, que ha entre as diversas religiões, e é
motivo porque os christãos só recebam beneficias de outros christãos,
c os judeos de outros judeos, os calvinistas, mahometanos, scismati
c08,lu theranos e etc. dos na sua seita; na Maçonaria, porém,na Ja'r
díneira,na Ben~cencia, em Que não se tratando da diii'erença do cul
to ao supremo autor da natúreza, se unem todos em um só ponto,
o christão recebe soccorro e auxilio de todas as seitas, e vice-versa:
é maior a beneficencia, e nisto não se oftimde a religião de Jesus
Christo; a qual sendo a apuração da lei natural, não prohibe a seus
filhos de receber a caridade de algum seu sell,lelhante,

Tambem pouco peso acho na reprovação destas sociedades pela
sua multiplicidade. Porque sendo o homem mais sensivel, do que
espiritual, se deixa levar mais das exterioridades; e estas nos agra
dam ou desgostam, conforme o nosso temperamento. Portanto é ne·
cessario, que hajam sociedades desta natureza, em que todos achllOl
cousas, que se coaduúem com suas circumstancias; é necessario que
hajam muitos caminhos para chegarmos ao mesmo fim. Isto veOlOS
na classe das sciencias, nas quaes !la diversos systemas, diversos me
thodos,diversos compendios para se aprenderem as mesmas cousas;
vemos tambem nas religiões monachaes todas dirigirem-se ao mesmo
fim da maior perfeição, porém debaixo de diversos ritos, costumes
e economias, todas alheias dos negocias dQ seculo, ma'3 tendo umas
a subsistencia certa por patl'imonios, como bernardos, benedictinos,
carmelitas; outras com o incommodo de pedirem diariamente a ca
ridade dos povos, como os franciscanos; outras entregues a Diviua
Providencia, como os caetanos.

, Isto mesmo observamos na milicia: todos os corpos, que a com
põem, dirigem-se a tranquillidade interna da patria e á defeza des
inimigos externos, mas as armas são diversas; vemos intantes, caça·
dores, artilheiros, cavalleiros e dragões. Portanto tudo é que estas
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diversas sociedades se encaminhem aos fins, que eu tenho exposto,
enàoaoll fins de malignidade e ruina; porque, como diz um escriptor,
" os prejuizos de um homem isolado podem facilmente destruir-se,
porám quando elles são reduzidos a systemas em uma sociedade, que
se forma para os acreditar, está. tudo perdido. "

Aqui tens, meu charo Damão, o oriente em que se termina
aminha vista sobre as sociedades secretas. Encher-me-hei de um
prazer infindo, si estas poucas palavras forem parte para que tu,
deixando :lo estrada do povo rude, lances fóra os prejuizos da má
educação, e sejas um homem racional e prudente.

Aproveito-me desta occasião para te renovar os meus protestos
de amizade.

Teu amigo.

Pitia. (*)

---
(*) Todas essaa cartas foram dadas á estampa na typugl'aphia de Oaval

canti & O.', no anno de 1823. tendo-o sido'lI primeira a 17 de Março.

(Nota do Revisor)
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(QUI 'TA l"ETRA, 25 DE DEZEMBRO DE 1823)

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece.

CAM. CANT. 5.

Quando a nÍlo da patria se acha combatida por ventos embra
vecidos; quando, pelo furor das ondas, ella ora se sobe ás nuvens,
ora se submerge nos abysmos; quando, levada do furor dos euripos,
feita o ludibrio dos mares, clla ameaça naufragio e morte, todo cio
dadão é mariuheiro; um deve sustentar o timão, outro pôr a cara
ao astrolabio, ferrar o pauno outro, outro alijar ao mar os far
dos, que a sobrecarregam e afundam, cada um prestar a dili
ge~cia ao seu alcance, e sacrificar-se pelos seus coucidadãos em
pengo.

Firme neste principio, eu levanto a voz do fundo da minha pe
quenhez, e te fallo, oh Pernambuco, patria da liberdade, asylo da
houra e alcaçar da virtude! Em ti floresceram os Vieiras, os Ne
greiroB, OB Camarões e os Dias, que fizeram tremer a Hollanda, e
deram espanto ao mundo universo; tu me deste o berço, tu ateaste
no meu coração a chamma celeste da liberdade, com tigo ou desce
rei aos ahysmos da perdição e deshonra, Otl a par da tua gloria
voarei á etemidade. .

Acorda, pois, oh PeJ'nambuco, do lethargo em que jazes! At
teuta os verdadeiros interesses, vê o perigo; olha o medonho ne
voeiro que se levanta do sul, e que se vai desfechar em desastrosa
~em.pestade; amaina os traquetes, põe-te a capa; barlaventeia das
IDtngas, segue o rumo da união, que:

Os cabos passarás maiR tormentosos,
Sem que as crespas correntes te atropellem,
Ao pólo chegarás aonde bEilha
A luz da eterna fama.
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Chama aos teus lares a deosa da concordia, açoutada pelos h
tegos da fofa ambição, do interesse sOl'dido e da ignol'Uncia,

O teu Typhis te apontará as cycladas, os bosphoros, as syrtes;
te notará os perigos até onde se extender o horisonte da sua vista;
eBe subirá o mais elevado tope da tua gavea sem mudar a cur do
rosto.

Rompamos por entre os maiores perigos, demandemos o nort.e
da Independencia ou j}:lorte; temos um seguro santelmo 110 immor
tal Pedro L Com os olhos fitos nelle, sustentemo-noa na bor
rasca, que nos luzirá a bonança risonha; trabalhemos om sof
frimento e coragem.

Não se nutl'e a virtude do descanso,
Ardnas emprezas, rispidos trabalhos
Em nobre coração de immortal gloria
Acendelu c1:1.ro lume.

HIO DE JANEIRO

Amanheceu nesta côrte () luctuoso dia 12 ele Novembro, dia.
nefasto para a liberdade do Brazil e sua independencia; dia em
que se viu com o maior espanto, representada a scella de 18 de Bru
maire, (8 de Novembro) em que o despota da Europa dissolveu a
representação nacional da França; dia em que o partido dos churo
beiI"Os do Rio de Janeiro pôz em pratica as tramoias do ministerio
portuguez, e conseguiu iIludindo a candida sinceridade de S, M. 1,
dissolver a suprema lJ,ssembléa constituinte legislativa do imperio
do Brazil.

Para desgraça deste imperio l'ealisaram-se os temOTes dos que
sabiam pesar o perigo da força arm3da nas mãos de um principe
joven, rodeado de lisongeiros sem caracter, inimigos encarniçados
do Brazil; verificaram-se todas as previdencias do espirito presago
do Sentinella da Liberdade; e o augusto e sagrado l'ecinto dos re
presentantes da grande nação brazileira, as duas horas da tarde do
já dito dia 12 de Novembro, foi atacado pelo esquadrão de cavalla
ria de Minas e batalhão de caçadores de S. Paulo, duas peças de
artilheria montada, postadas em frente do edificio, os botafogos
com murrões acesos, a cavallaria com a8 carabinas engatilhadas,
tudo em um ar ameaçador e hostiL

Depois oeste apparato, entl'ou na. ante-sala das sessões o briga
deiro M01'aes, que intimando á assembléa o decreto, que vae abaixo
transcnpto, foi esta dissolvida, sahindo immediatamente os seuS
membros, cheios de,consternação e terror, e vendo, ao sahir do
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payo, serem presaI:! seua companheiros Antonio Carlos de Alldrada
Martim Francisco, Montezuma, Belchior, Vergueiro; e pouco de:
pois em suas casas Rocha e aeus dous filhos, e José Bonifacio.

Julgamos aproposito formrmo-nos á exposição do terror as
sombro e desgosto do povo daquella capital, e de todos os verdddei
ros cODstitucionaes, quer naturaes do Brazil, quer de Portugal, bem
como o prazer immenso, que conceberam os chumbeiros, e os servis
mcsmo do Brazil, olhando para este aborto, como a mais completa
e gloriosa das victorias. ElIes andam referidos por muitos impres
sos, e nós devemos consagrar o nosso tempo e trabalho a cousas
mais uteis; e como nada poderemos fazer, a menos que não seja a
vista de documentos, eil-os pois aqui:

PRIMEIRO DECRETo.-Havendo eu convocado, como tinha di-o
reito de convocar, a assembléa geral constituinte e legiSlativa por
i1ecreto de 3 de Junho do anno proximo passado, afim de salvar o
Brazil dos perigos que lhe estavam imminentes; e havendo esta
assembléa peljurado do tão solemnejuramento, que prestou á nação,
de defender a integridade do imperio, sua indepelhlencia c a minha
dynastia: hei por bem; como imperador e defensor perpetno do
Brazil, dissolver a mesma assembléa, e convocar já uma outra na
forma das instrucções, feitas para a c'lllvocayão desta, que agora
acaba, a qual deverá. trabn.lhar sobre o projecto de constituiçü:o,
que eu lhe hei de em breve apresentar j quc será duplicadamente
mais liberal, do que o que a extincta assembléa acabou de fazer.
Os meus ministros e secretarios de eatado de todas as differentcs
repartições o tenham assim entendido, e façam executar a bem da
salva~ão do imperio. Paço, 12 de Novembro de mil oito centos
e vinte e tres, segundo da independencia e do imperio. Com a ru
brica de S. M. o Imperador.-Clemente FeJ'1'eim França-José de
Oliveira Ba1'õoza.

SEGUNDO DECRETo-Tendo chegado ao meu conhecimento, que
por desvio do genuino sentido das expressões, com que,se qualifi
cára de pet:iura a assembléa legislativa do Brazil no decreto da
data de hontem, que a dissolveu, se interpretavam aquellas expres
S?CS como comprehensivas da totalidad~.da. represent~ção I!'a
ClonaI j e desejando eu que se conheça, que JamaiS confundi os dig
nos representantes do generoso povo brazileiro com a conhecida
facção, que dominava aquelIe congresso: hei paI' bem declarar,
q,ue fazendo a justa distineção entre os benemeJ'itos, que sempre
tIVeram em vista o bem do Brazil, e os facciosos que anhelavam
vinganças, ainda á custa dOR horrores da unarchia, só estes se com
prehendem naquella incl'epação, como motores, por I:!ua preponde
raneia, dos males que se propunham derramar sobre a patria.. Os
meus ministros e secretarias de estado o tenham assim entendid.o c
façam publicar. Palncio do Rio de Jaoeil'o, em 13 de N0.-
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vcmbro de mil oito cenLos e vinte tres, segundo da independen
cia e do imperio. Com a rubrica de S. M. L-Francisco Villela
Ba1·boza.

PRoCL,uuçÁo.-Brazileiros! Uma só vontade nos una: con
tinuemos a salvar a patria.

O vosso imperador, o vosso defensor perpetuo, vos ajudará,
como hontem fez, e como sempre tem feito, ainda que exponha sua
vida.

Os desatinos de homens allucinados pela soberba e ambição,
nos iam precipitando no mais horroroso abysmo. E' mister, já
que estamos salvos, sermos vigilantes, qual Argos. As bases, que
devemos seguir e sustentar para nossa felicidade, são independen
cia- do imperio,integridade do mesmo e systema constitucional. Sus
tentando nós estas tres bases sem rivalidades, sempre odiosas, sejam
porque lado encaradas, e que são as alavancas, como acabastes de
ver, que poderiam abalar este colossal imperio, nada mais temo!
que temer.

Estas verdades são innegave.is, vós bem as conheceis pelo vosso
juizo, e desgraçadamente as ieis conhecendo melhor pela anal'
chia.

Si a assembléa não fosse dissolvida, seria destruida a nossà
santa religião, e nossas vestes seriam tintas em sangue.

Está convocada nova assembléa. Quanto antes elIa se unirá
para trabalhar sobre um projecto de constituição, que em breve vos
apresentarei. Si possivel fosse, eu estimaria que elIe se confol'masse
tanto com as vossas opiniões, que nos podesse reger, ainda que pro
visoriamente, como constituição.

Ficai certos, que o vosso imperador a unica ambição que tem,
é de adquirir cada vez mais gloria, não só para si, mas para
vós, e para este grande imperio, que será respeitado do mundo in·
teiro.

Ás prisões agora feitas, serão pelos inimigos do imperio consi
deradas despoticas. Não são. V6s vedes que são medIdas de po
licia, proprias para evitar a anarchia, e poupar as vidas desses des·
graçados, para que possam gosar ainda tranquillamente deHas, e
nós de socego. Suas familias serão protegidas pelo governo.

A salvação da patria, que me está confiada como defensor per
petuo do Brazil, e que é a suprema lei, assim o exige.

Tende confiança em mim, assim como eu a tenho em vós, e
vereis os nossos inimigos internos e externos supplicarem a nossa
indulgencia.

União, e mais união, Brazileil'os! Quem adheriu á nossa sa
grada causa, qnem jurou a independencia deste imperio é Brazileil'o.
-IMPERADOR.

E' de um direito natural e inaIienavel de qualquer cidadão,
seja qual for a forma do governo, em que se vive, o exame e o juizo
dos factos publicos, sem que sirva de egide a aIguem a graduaçãO,
a classe, a jerarchia e a aN>toridade; e este direito é tanto mais 8a-
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graJo, quantc a acção praticada toca os direitos prima rios de um
povo, de urna nação; e S, M, L se acha tã.o penetrado desta \'e1'
dade, que no dia 13 fez baixar o seu segundo uem'eto, em que de
clara, que a qualificação de pel:iura, que o primeiro impoz á assem
bléa geral constituinte e legislati va, não se devia entender da tota
lidade da ?'ep'resentação lIacional do generoso povo brazilei?'o, sim
lia facção dominante do cong?'eseo,

Usando, pois, deste juro, nos propomos a examinai' si aqueIle
decreto dissoluto rio da assembléa constituinte estriba lOobre factoa
e razões dignas do arbitrio, que sc tomou, e que justifiquem uma
medida tão extraordinaria" e acim'a rla esperança de todo o Brazil,
America II EUI:opa, Farejaremos a fonte desta monstruosidade, e
faremos por acertar com o seu fim, para que saibamos o l'umo, que
se deve tomar em demanda do porto da salvação e goso de uma
solida felicidade.

O decreto de 12 de ovembro, que em nome de S. M. L se apre
sentou á assembléa, deu por causal da dissolução da asseUlbléa o
ter elia perjw'ado do jUJ'amento tão solemne, que prestou á nacão,
de defender a integridade do imperio, stta inclependencia, e Ct dy
nastia de S. M. Com verdade este foi o juramento, qne prestaram
os deputados, ao tomarem a~sento na soberana assembléaj e para
que uão haja algum principio dc duvidar-se, eis aqui a integra do
mesmo juramento: Jil?'O cump?'ir fiel e lealmente as obrigações de
deputado na assembléa geral cO?lstituillte e legislativa braziliense,
convocada para fazer a constituição politica do imperio do Bmzil,
eas reformas indispensaveis e w'gentes, mcmtidct a 1'eligião cat/w
liea, apostolica, ?'01nana, e a inte!Fidade e indepel1dellcia do im
pedo, sem admitti?' com outra alg'tmct nação q!talqtte?' OUt7'O laço
de união ottfederação, que se opponha a dita integridade e inde
pendencia, mantido Ottt?'os'irn o impe?'io constitucional, e a dynas
tia elo senhor D, Pedro, nosso p?'imeiro i1n]Jercul?r, e sua descenáen
aia. (Dia?', da As, n. 1.)

E faltaram os deputados á este jUI'3.lUcnto com factos, ou o
fosse por dolo, ou por culpa, como era illdispells::Ivel, para serem
qualificados dc perjuros :í face dc todo mltndo? E' o que jámais se
lião conclue dos tl'3.balhos, asselltos, decisões e lecretos da sobe
rana Ilssembl6a.

Correm impressos por todo mundo os Dia?'ios desse au
gusto congresso, e da leitura delles não ha uma só pessoa, que
possa estar pela asserção do decreto, antes pelo contrario se co'
nhece, qne a assembl6a ob5ervou com toda religiosidade a santi
?ade de seu juramento. Porque sendo tres os pontos cardiaea do
Jur~mento, inte,q?'idade e inclependencia do imperio, sustentação da
reltgião catllOlica, Ctpostolica, ?'úmana, conservação do senh01' D. Pe
dro e ,~lla dynastia 110 th?'OIIO do B?'azil, qual é, já não dizelllos o
?eCl'eto da assembléa, sim os esforços desta, para se reunir o novo
Imperio do Brazil ao velho reino de Portugal, e dividll-o não só
caIU aquelle reino, mas caIU qualquer outra nação, para' assim dis.
solver-se a sua integridade, aniqui\a.r,sc sua independencia, e retro-
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gradarmos da liberdade, que gosamos, para a escravidão, em que
gememos por mais de tres seculos ?

N o projecto da constituição, disse a commissiio deHe encarre·
gada: O impelio do Brazil é mn e indivisivel J' e se extende de8de a
foz do rio Oyapock até trinta e quatl'o gráoB e meio ao sul (Tit. 1.
art 1.) Enumerando parcialmente as provincias, que abrange este
territorio, disse no artigo 2.: Oom~l'e/tendeas provincias do PaI'á,
Rio Negro, Mamn/tão, Plau/ty, ,Oem'á, Rio G'rande do NO/,te,
Paraltiba, Pernambuco, Ala.qoas, Sergipe d'El·Rei, Ba/tia, Espirito
Santo, Rio de Janeil'o, S. Pa~tlo, Santa Gatharina, Rio (fraude
do Sul, Minas Geraes, Goyaz, Mato Gr08S0, as Il/tas de Fe1'1lando
de Noronha 6 Trindade, e outras adjacentes, e por federação o Es·
tado Oisplati,lO/ e no artigo 3.' acrescentou: A nação bmzileira
não renuncia ao dil'eito que possa ter á algumas outras possessões
não compl'ehendidaS no artigo segundo.

Qual é a parte do territorio do Brazil, que não foi aqui com
prehendida ?

Qual é a parte do Br:lzil, que foi cedida a Portugal ou outm
qualquer nação, pelo que se rompesse a integridade do Brazil, e a
assembléa pCljUl'asse ?

Qual foi o resultado dos debates da assembléa a este respeito,
que desse occasião a dizer-se, que nada obstante ser este o voto e
sentimento da commissão, com tudo fez o contrario a assembléa, e
pmjurou?

A discussão do projecto principiou no dia 15 de Setemhro, Rob
a presidencia do barão de Santo Amaro, e o que se venceu? Ven
ceu-se na sessão de 17, que passasse o primeiro artigo: O iml1el'io
do Brazil é 'WI1 e índivisivel. E sobre a independencia deu o con
gresso soberano a conhecer seus sentimentos, quando na causa da,s
negociações do gabinete portuguez com o braziliense, commettl'
das ao conde do Rio Maior e á Luiz Paulino, resolveu, que se não
,admittam negociações algumas ultel'iol'es elo governo de Portu
gal, cujos capciosos e machiaveUcos designios são assaz conhe
cidos, sem a indispensavel base 2Jl'eliminm' do a'Uthentico e e~

pressa "econhecimento da independencia e integl'iclade do impc/'to
do B,'azil.

Quem haverá, portanto, que a vista da resolução da assembléa
sobre este vrimeiro e principal objecto das procurações da naç~o
brazileira aos sens deputados, e do jUl'amento destea lia assemblea,
avance, que esta trahiu aos seus constituintes e peljnrou ?

E não é pura e realmente gratuita ellta parte da causal para a
disaolllção da assemblé:L ?

Mas á quem attribuiremos esta incobcrencia f A S. 1\1. 1. e
Constitucional?

Não IJor certo,
A sua consciencia religiosa, o seu juramento de procurar e de·

fender aiuda á expensas do seu sangue e vicl3. a felicidade do Bra·
zil, e sua a,dbesão e amalgamação com os nossos sentimentos,:I
prompta exe 'llC':i'W que dava aos decrctos Lla assembléa, tudo BUS



prova, que . DI. 1., deixado unicamente aos dictames da Bua alta
razão e aos movimentos do ~(,u.justo co.raç~o, não juJ~aria ap
plicavel a este caso o seu dtreito constituclOnal de dissolver li

a88embléa, quando esta marchasse contra o fim para que foi con
vocada.

(Co ntin li ar-Be-ha)

'autela, união, valor constante.
Anelar assim, é bom andar.

Boa vil/gemo
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(QUINTA FEInA 1.° DE JANEIRO DE 18U)

Uma nuvem que os ares escurece,
:::lobre no ,us cab ças apparece.

CAM. OANT, 5.

RIO DE .TANEIRO .

Já fizemos ver no nosso 1.' numero, que a soberana :1ssembléa
constituinte legislativa do Brazil não pe/jurou do solemne jll1"a
mento, que prestÚll á nação, quanj.o á primeira parte do seu ju
ramento, isto é, relativamente á integ1'idade e inclependencia do
Brazil; agora mostraremos que igual consequencia tira o l'aciocinio
em respeito da religião, e da consenação de S. M. e sua dynastia
no throno do Brazil.

Dizendo o decreto precitado de 12 de Novembro, em geral,
que a assembléa havia peljurado, a proclamação declarou, que si a
assembléa não fosse d1'ssolvida, mas sim continuasse nos seus traba
lhos, seria destruida nossa semta religiao, e as nossas vestes tintt,s
em sang'ue. Esta asserção revolta mais o nosso entendimento, do
que nós o podemos dizer; pois que não só se acha em contradicção
com os factos, lUas tambem com os principios da religião, que pro·
fessamos,

Os deputados haviam jurado manter a religião catlwlica, apos·
tlwlica, 1'omana ; e o projecto da constituição disse: A rel'igião ca·
tholica, apostolica, 1'omana é a 1'eligíão do estado por excellencia e
wlica mantida por Blle; (art. 16) e a liberdade de consciencia ad
mittida no projecto só se extendia átl communhões christãs, send~
apenas tolp,radas as outras religiões além da christã; assim_se vc
nos artigos 14 e 15, por 03stas mesmissimas palavras: A libm'dade
religiosa no B1'azil s6 se extende ás comm~G'?hões Ch1'istãs, todos ,os
que as professa?'em podem gosa?' dos di?'eitos politicos do impm'w,
As outras ?'eligiões, além ela c1~?'istã, são apenas tolm'adas, e a sua
l)?'oftssão inhibe o exm'cicio dos direitos politicos.

Da confrontação desteR documentos se vê, que os da commis-
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são não faltar:l.1ll ao jurallleuto qne deralll ue m:l.nter a rcliD'ião ca
tholica, apostolica, romana, pois que declaram, que ella é~ ullica
mantida 'lJelo estado; e não foi de opinião contraria ou diversa
toda :lssembléa, pois que não .só nada decretou contra isto como
qlle antes na di 'Cllssão do preambulo da constituição, por' propo
sição do deputado S~lva Lisboa, decretou que anteR do pre'lm
bulo se poze se o addltamento Em nome da Santíssima Trindade,
expressão em que se confess:l. o primeiro, o maior mysterio da nossa
crença.

Onde está aqui o perjurio?
r ão ha vista de lY11ce que possa descobrir traços alguns dessa

blllsphemia.
O pmjll'rio, quer em direito natural, quer no civil, quer 110 ca

nonico, é a violação elo jW'amentv, praticada O!t P01' dolo, O1i por
c!dpa, peljurium jurisjurandi violatio dolo, culpa ve admissa.
Ora, si a soberana assembléa prometteu manter a religião catho
lica, apostolica, romana, e não faltou á promessa, como então per
jurou '!

Dizer-se na procl:l.mação, que si a assembléa 71ão fosse dissol
vida, seria clestmida a nossa sallt(~ religiao, em que principio se es
triba? Como se póde isto entender 1 Póde-se tirar esta conse
quencia dos artigos 14 e 15, cm que se admitte a liberdade reli
giosa? P6de-so combinar com a natureza e essencia d:l. nossa santa
religião?

Qnem não vê, que quem quer qnc aconselhou, e por ventura
constrangeu a .:M. 1. a aS.>ignar a proclam:l.ção, lançou mão deste
especioso pretl>xto para il1lldir os povos rnde8, e suavisar o escan
daio, quc recebeu toda nação na di solução dos representantes da
sua suberania, e defensores dos sens dircitos inalienaveis e impres
criptivcis ?

Pois a reunião dos diversos cultos em uma mesma nação des
troe a religião catholica ?

Si este é o pensamento, é UIll pensamento nada pio, que ataca
de frente a eS1!encia do christianismo, e opposto iuteiramente a toda
historia da igreja.
. Porque priVIlegio cada uma das outras religiões ha de ter a

vIrtude de alterar, mudar e aniquiJar o christianismo, estando de
companhia com elle, e não se deve conceder á este uma igual força
e eflicacia? E' da fé mais orthodoxa, que Jesus Christo, :filho do
Eterno, declarou, que suLindo sobre o madeiro da eruz para resga
tar o genero humano, havia de attrahir a si todo mundo; logo de
baixo desta palavra poderosa, que não mudará, .ain~a que se ?1~de
a.terra e os céos, deve-se esperar, que a commulllcaçao do chnstla
msmo com as outras seitas, opere a mudança dellas, as converta e
attraia ao seu gremio. Antes este é um meio efficaz de extender o
christianismo, e adquirir mais pmeza aos seus professos.

De outra maneira se não destruiu o polytheismo e a idolatria.
Carece ser inteiramente hospede na historia ~cclesiast~apa.ra

se couceber um pensamento tão revoltante; careCIa que DitO eXIB-



t.is!!cm 110 globo tcrl':lqucn o imperio da Allemanl1a, o reino <la In
glaterra, a federação dos Estados Unidos e outros povos, em que a
religião catholica, apostolica, romana vive de companhia com os
outros cultos, parn. se esperar dos Brazileiros um assellSO cego á
taes asserções. .

E' ulDa obsen'uçào feita por todos cs homens Jettrados, que nu
queIjes paizes, em que ha liberdade religiosa, os catholicos romu'
lias são adoradores mais ardentes e rcspeitoEOs dos scus sagrados
mysterios, os. observadores mais exactos de seus deveres, e os ci
dadãos mais virtuosos, e de uma moral mais pura.

Etltá promettido por Jesus Christo, a summa verdade, que as
portas do inferno não hãu de pl'evalecel' cont1'a a sua esposa,a santa
Igreja., indefectibilidade esta ha muito predita pelos Prophetas,
Isaia~, Ezechiel, Daniel, repetida em S. Matheus na 1.' Epist, aos
Corinthios, aos Ephesios e a Thimotheo, sustentada pelos padres,
tl acredita<la não só pela christandadc, como até por todos os he·
reges, quanto ao scu estado iuterior; e CID relaçiio ao exterior'
local, está demonstrado, que se niLo póde destrnir pelo concurso
110 mesmo tcrritvrio com os outros cultos. A i[J1'ifÍa, diz ',João
Chrysostorno, está sitstentac[(L 1)01' raizes mais (i1'1nes, do que o Pl'O
prio cen. Bcclesiaji1'1ni01'ibus, quam ccelum ipsmn 1'aelicibus clçfixCl
hceret.

Como, P(1Ís, seria destruida a nossa ::lanta religião '?
Podia·se esperar da facção dominante da assembléa, que ven

cesse o estabelecimento elo jesuitismo do Japão?
Isto era affrontar 'cruelmente a maioridade da representação

nacional, que tanto se esforçam por não oifender e escandalisar.
Conclue-se, pois, destas reflexões, que tambem neste artigo uão

pmjuraram os deputadof.'. do solemne juramento, que prestaram á
nação, .

Vejamos a religiosidade de sua consciencia sobre a terceIra
parte do juramento, a saber, a conservação do senlw1' D. Pedro, e
sua elynastia no th1'ono im1Jerial do Brazil.

Juraram os deputados mante1' o impe1'io constitucional e a cly
nastia elo senh01' D. Pecl1'o I e sua descendencia. Este juramento
foi religiosamente guardado; pois que uma só cousa se nã~ ap~o'

I!enta em contradicç[o com elle; antes no projecto da constltlllÇllO
ae vê o desempenho mais authentico, no que se decretou nos ar·
tigos 153 e 154: O senlw1' D. PedJro, PO?' unanime cLCclamação da
nação, actual imperadO?' e defens01' pe1pettw, reinct1'á para sempre,
emquanto estiver no Brazil, Da mesma maneira suecederá no
th1'ono a sua descendencia legitima, segundo a ordeM regula1: de
p1'imogenítw'(J, e 1'ep,'esentação, p1'eferindo em todo tempo ~ hnlu~
ante1'i01' ás posteri01'cs; na mesma linha o g1'áo mais proxuno ao
mais j'emoto; no mesmo g1'áo o sexo masculino ao feminino j e nO

1nesmo sexo a pessoa mais velha á mais moça; e no artigo 139, (l

pessoa do imperador é inviolavel e sagrada, .
Del!tes assentos da commiss[o do projecto, que se esta.va dlsou,

tindo, que cousa se deprehendc, que désBe motivo a entender-se,que
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:l aS8ernbléa cOII&LiLuillte inLencionava excluir do tbrouo uo Braí:iÍ
ao senhor D. Pedro e sua dynastia?

Não ha um só documento fidedigno, que nos deixe entrever
este h01'\'oroso e execravel intento. Logo parece ao raciocinio uma
imputação arbitraria e gratuita a de querer a assembléa, quc não
imperassc no Braúl o senhor D. Pedro e sua dynastia; e Que níi.o
6e póde jamais avançar, que os deputados peJjuras8em do solemne
juramento pre!'tado IÍ. nação, concluindo-se em ultimo resultado
6CI' inconstitucional c attentatoria da soberania da nação brazileira
a dissolução da assembléa constituinte e legislativa, visto se não ve
rificarem os principios trazidos para uma medida tão além das es
pcranças do Brazil, das Americas e de toda Europa, e que tem il1
tl'oduzido em todos os animos o maior descontentamento e temor
de serem conduzidos ao mais sanguinario absolutismo e escra
vidão.

Mas como é isto combinavel com os sentimentos de S. M., emito.
tidos na sua impcrial falla do thl'ono no dia 3 de Maio do allno
passado, c na proclamação aos Brazileiros pelo attentado da ci
dade de Portoalegl'e ?

N e8tas duas peças mostra S. M. o maior interesse pela liber
berdade constitucional do Brazil e fclicidade de seus pçvos; detesta
o despot'ísmo quer de Itm, quer de 7nltitos j qualifica de attentado,
de ab.wl'do escandaloso, de crime digno do mais sevel'O castigo a de·
linição, que fez aquelJa cidade, do veto absoluto a favor de sua im
perial pessoa. O certo é, que combinando entre si estes dadoa,
lião sabcmos que pensar neste abstruso negocio, pois que o laco
lIismo dos decretos e proclamação, a reserva temerosa, que en
contramos nos impres~os do Rio, não ncs dão a luz necessaria para
podermos ajuizar defiui Li vamente; cobre-se nosso entendimento de
uma nuvem deusa, que 1I0S abafa e suffoca; e por isso reserva
mo·nos para. quando a atmo~phera . e achar menos carregada de ne
grutOcs, ou soprando algum suão, ponha em mais calma as ven
toinhas incOlIstantes do Rio de Janeiro.

PEH.NAM.BUCO

,\ Jlrovidcneia parece olhal' com aLtenção [1ar:t esLa lH'ovillcia
e haveI-a tomado debaixo da sua tutela.

Outra COll":1 nii.o nos d~i:m a pensar a reúordaçii:o <10S perigos,
que ella tem c01Ti 10 e do modo quasi miraculoso, porque ell:.!. se
tcm livrado dos horrores da anarchia e estragos da guerl'a civil.

Lanccmos os 01h08 sobre a6 diversas provincias do Bl'llzil, em
\Iua se tem luct:u:!o pela liberdadc natural, c a.expnlsar,o jngo por
Lugllcz, qllc coueurda,l'emos todos em que Pel1nambuco e o que tem



- 4-28-

partilhado o quinhão menos amargo, comparativamente á Bahia
opprimida pelo Madeira, Maranhão por Fidié, e ao Rio de Janeiro
no massacre da Praça do Commercio.

Aqui anda o dedo de Deus, mil graças lhe sejam dadas!
Desde o ministerio de José Bonifacio, que se tem querido aI·

terar a paz,que principiavamos a gosar. Expellido Luiz do Rego, e
remettidos para seu reino os batalhõeli portugueztls, emiss:lI'ios flu
minenses esteiados por Pel'Dambucanos intrigantes e estalidos tra·
balharam para o successo do 1.' de Junho do anno passado. Orgu.
lhoso!! por _um lado os promotores deste passo pl'eci pitado, e por
outro temendo uns as vistas penetrantes do presidente Gervasio,
que ameaçavam uma reforma nos abusos das diversas estayões pu
blicas, outros ambicionando lugares, em que satisfizessem suas pai
xões, com os olhos outros nas recompensas do ministerio, tanto in·
trigaram, tantas pedras moveram, que viram coroados sens inten·
tos com a deposição daquella primeira junta provisoria; e o go
verno tempararia, que se lhe seguiu, composto na maior parte dos
facciosos, abriu o estadia da guerra civil, pregando que era um ato
tentado contra a soberania do povo e direitos dos nOI'os eleitos a
pretenção dos provisorios, que se queriam sustentar nos.lug:Hes, ele
que haviam sido expoliados; e fazendo marchar tropas para Olinda,
prenderam e encarceraram com a maior indignidade áquelles mes
mos, que por uma mal entendida constitucionalidade não haviam
dissolvido os partidos, quando pequenos e fracos.

Acalmou-se, }>orém, a borrasca com a eleicão de nova junLa,
feita com tanto soborno, que dias antes da sua eleição foram preco
nisados todos os eleitos, dos quaes alguns collaboraram para a de·
posição da paRsada. '

Os novos eleitos, que em acinte dos cidadãos pracianos foram
timdos do mato, por serem mais em numero os eleitorcs deste, que
os da praça, não gosaram, póde-se dizer, um só dia da confiança
publica; porque a insciencia que reinava em todos elles e falta de
experiencia dos negocias politicas e civis, em tempo de tantas ditli
culdades, os alvos ambiciosos, que se tiveram em vista, foram parte
para que nada mais se esperasse delles que desacertos, injustiças
e IJerturbações.

O tempo tudo justificou, e eHes mesmos tiveram a franqueza
de confessar sua inaptidão para o governo e impossibilidade de COIl

duzir ao porto da segurança a náo da republica, nos seus ruanif~s
tos de 1 de Janeiro, e de 22 de Fevereiro 1823. Não se repetlll
desta vez o caso de Cincinato, que tanto sabia conduzir a chalTu[\
nos campos, como sustentar o timão do estado entre os senadores,
e brandir a espada contra os Equos e Volscos ; pois que sendo a l:e
gra geral, que trate dos ventos o navegante e o lavrador dos bOIS,

o mundo não conta, nem se governa IJor excepções. ,
Houve por algum temIJo uma calmaria, que trouxe a08 eapu'l

tos alguma tranquillidade; porém soprando ao depois um terral
mais forte, eis-nos todos dando diversos bordos, conforme os rumos
das paixões particulares.
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Pedroso que havia sido o achillcs tios facciosos, ou enfadado
de obedecer á sugeitos, que elle julgava abaixo de si em conheci
mentos, ou soprado por outros interessados na mudança do governo
ou finalmente por ~mbiçüo .de &overnar milita~'menL; a provincia:
fc;\ Laes desproposltos, arbltnmedades e 01 posIções a marcha des
compa smb e tortuosa da junta, que atacaudo-a com duas pcças de
artilheria, a lissolveu, procuraudo cada ll1embro della a salvação
110 mato, ttto ligeiro que não possa clize1' qual foi jJ1'úneÍ1·o.

Sete dias de uma perfeita e total anarchia, pois que nrLo houve
UI1l:\ autoridade na praya, sem haver um roubo, um assassinio ou
outro qualquer maleficio no lUeio de uma soldadesea insubordinada
e desenfreada, e de uma canalha exaltada, é de véras um bem raro
miJagrp., muito principalmente quando vimos aquelles mesmos sol
dados, que no dia 22 de Janeiro se haviam reunido a,? governo
para o sustentarem contra Pedroso, e de repente mudando de in
tenções, o foram bnscar em triumpho aos Afogados, com a mesma
inconstancia o uesampararem na praça, e desertarem para o go
verno, que reunido no Cabo fazia marchar os batalhões milicianos
sobre a praça.

Esta borrasca tomou um aspecto aterrador, e a nú,o da repu
blica viu·se tocando os baixos, e naufragar.

Bateram-se os irmãos com os irmãos, os paes com os filhos;
derramou-se o sangue pernambucano pelos mesmos Pernambu
cauo~.

Foi preso o Pedroso e seus satelites; e a junta que devia ser a
primeira destruida, ficou triul11ph::mte, para progredir nos lUules da
slla patria; mas a necessidade e u aperto fez escolher d'entre os
males o menor, e porque se esperou que o duro m:utello da expe
riencia abrisse aqueDas cabeças de pedra e cal, e as fizesse seguir
outra estrada. Ma almas de lama, e piritos ferrenhos, irupenetra
veis á luz da raziio,corações fofos,cegos de philaucia, assentaram que
o interesse, que os homens bons e amantes da ordem tomaram por
enes, procedia de serem elles bem feitos de cm'pu, ou darem muita
hUl1I'a á Pel'l1ambuco govet'Uando-o, apezar dos seus desvarios e
aberrações, Por isso foram outros tantos auimaes do Apocalypse,
q~l~ marchavam cada um para. onde os impellia o impeto elo seu es
p1l'lto.

Appareceu então o nepotismo mais escandaloso, atropelJando a
justiça, e produzindo desgostos, queixas, ml1rmurios e desuniões.

Com a chegada aqui de AntorVo Telle , alliciaçõeR de Antonio
Carlos, e vinda de Joaquim José de Almeida, alguns dos membros
tomaram attitudes oppostas á liberdade e constitucioualidade do
Brazil. Fizeram-se apostolos, diz-se; e houve delles quem procu
I'~sse proselytos despejadamente j entraram a desgoBtar-s~ d? Se1~
tmella da Liberdade e de outros, que fallavam em COIlBtltuclOnah
daele do Brazil. Appareceu uma protecção visivel aos Portuguezes,
nossos mortaes inimigos, e opposição aos pat~·icios.;.e quando se es
perava que a provincil~ melhorasse nos arrauJos ImlJtarcs, para .~·e

batermos nOl>80S illimirros cxtel'llOS, se viu com- espanto nos Dianos
b •

5·!
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<10 mesllIo govül'Oo :l slIpprussão e extiuc<,:ão de dez guerrilhas, uas
quaes :L th Prata foi dcstrnicla pelo despotismo do seu C01l1111:111

dante, e a d'Âglla Preta por passar o seu commandante para capi
tão da cavallari~l.

Que disposições tão bem dadas la para seus fins!
A tanto chegou a arbitrariedade desta junta, que pela. volta

plu'a Gar:lnhuns do capitão mór deste lugar, autor da revolução
de Garanhnns, criminoso na devassa de Pedroso, e preso nesta
praça, se vê no Dia1'io do mesmo governo D. 30 dizer com toda
verdade um queixoso dos despotismos da junta: Eu ado1'o a am
nipotencict desta autol'idade benifica, pa?'a quem não ha leis, mais
do que a 'impulsão da sua benificencia, e que p6de de1'roga1', abrogal',
dispensaI', inte?']Jl'eta1', 1'efonna1', em lLma palav1'a, aniquila?',

Navegando assim estes argonautas com os pannoi:\ iufunadoB,
não suspeitaram naufrugio, quando o povo previdente dos males do
absolutismo, que elles e seus apaniguados lhe procuravam, lhes deu
a bordagem, e prendendo ao governador das armas, ainda por uma
erronea condescendencia, se contentou com a expulsâ-o do presi
dente e secretario, esperando que a queda destes fosse de escur
mento, para se fazerem n'outro bordo os que ficaram.

Erro, que tem sido fatal por muitas vezes.
Quando a gangrena de um membro influe nas acções do corpo

inteiro, não se adquire a saude decepando aquelle membro; todo
corpo está gangrenado: e nos negocias moraes accrescem á este
principio as eonseguencias do orgulho dos que ficam. E' esta a
occasião, em que se póde dizer com toda justiça ou tudo Otl ?lacla,

(Continl1al'-se-ha)

Cautela, u11J[o, valol' constante.
Anelar assim " hom andar.

Boa via,gem.



III

(QUINTA FEJHA, 8 DE JANErnO DE 1824)

Omo. nuvem que os ares scul'ecc,
Sobre nossas co.ucça. appal'ece,

CML OANT, 5,'

'ão passullos quinze dia;!, que trazemos entre as mãos o aStrO
lahio para conh cermos a longitude c latitur1e dos negocios po
litlcoS do nosso imperio, e nüo nos tem sido pos 'ivel descobrir
UIU:l. só cstrella ; tudo são C:1.rrancas, escuridões, nevoeiros; tudo
são tempestades ]0 Capl'icol'l1io.

Está em eonjuncção a politica com a :1.stronomia,
No entanto que se não entornam aI:! aguaR i\rt ampllom, que

despejem as nu venR, c as rarefaçam, vamos continuando com o
xame dos maleficios, que sobre nós lançou o forll1idoloso Escor

pião
Depois de se ter demonstrado nos numeros antecedentes :1.

f~lsi<1ade do motivo, que a I Crversa facção portugueza teve a habi
lidade de empregar p:1.I'a illudir c violentar a S, M I ii. aca
bar com :1. Ilber:1.na uRsembléa constituinte braziliense, arris
cando uesta feiçüo :1. integridade do imperio com a desconfiança.
c insurreição das provincias, c abrindo :1.0 Brazil os abysmos da
:lnarchi:1. e guerl':1. civil, fazia-se frustraneo dizer mlla palavra, que
rosse, sobre o de mais conteudo nOfl decretoR, proclamação e ma
nifesto de 16 de Novembro; mas como em um negocio o mas
mon truo o do~ modernos tempos não se deve omittir o maior
esclarecimento, nós empl'erramos ainda. algumas reflexõetl, pam
qne elle tique 113. maior luz~ que lhe pódc dar o nosso fraco en
tender,

Disse-se 110 primeiro deel'eto, que a ctssem!Jléa havia pe1:jtwado j
e no segundu se rleelara, que no que se disse no primeil'o s6 se
qltiz C01np7'ehenelm' osfacciosos elo cong1'csso, que ctl/hcla/)(J1n vingan
ças, ainda a custa elos hOl'7'o1'es dCI anal'chia j e nüo clqHelles beneme
l'itos l'epl'esentantcs elo gcn.croso povo brazilei?'o, que sempl'c tiveram
em vista o bem elo Bl'azil. Pa.rece-nos que a.qui !le encontr:l. UIll

d'aquelles casos cm (lue :l tl'i:1.O'a applicad:1. p:1i'a 'lua, é o veneno
.' t:>

COI'I'OSlVO, que apréssa mn.is:1. morte do eurermo.
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Oom q'l ,pOI' uma facçào de tros até einco homens, se Jissoll'e
uma assembláa constituinte, omle, segundo dizem os impressos do
mesmo Rio, a 17w'io?'ia, e uma g?'ande maim'ia e?'a san e composta
de homens modm'ados, e bons pat?'iotas l'

Uma assembléa compostn. de oitenta e qnatro deputados, entre os
quaes haviam muitos de igual sciencia a dos chamadasfacciosos; mni
tos iuimigos dos And?'adas, que acintemente combatiam suas opini
ões j que tivemm (I valor e efficacia de fazer com quc elles não levas
sem á bocca todos os bocados, que auhe1::l.vam? Não ba uma prova
mais convincente desta verdade, do que a leit,ura dos Diarios da
Assembléa. ElIes nos mostram, que as maiores vict.orias dos An
dradas foram em quanto elles estiveram no ministerio, onde adqni
riram inimigos, que lhes fizeram rosto depois da sua queda,

Que especie de justiça pode haver em dissolver-se uma llssem
bléa de oitenta e !]uatro deputados pelos desm:.mchos de tres até
cinco?

Só pai' este lado se vê a monstruosa arbitrariedade deste ar
bitrio,

Depois, que objecto tinham diante dos olhos os ehamados
facciosos, mormente os Andrada~ !

Aeaso o seu intento se encaminhava a não estabelecer, e manter
se algum dos tres pontos cardeaes do juramento, quc a asscmbléa
prestou a nação?

.Jámais tal cousa se pode, sem calumnia, avançar,
E' mais claro, que a luz do meio dia, que os Andradas colla

boravam para que a nossa constituição n[o fosse tão libcral, quanto
o Bl'azil o desejava; para que houvesse uma maior parte a aristo
cracia, do quc era admissivel no Blazil, e na qual elIes pal'ti
lhasem o maior quinhão. E innegavel, que elles nos direitos ma
gestaticos arl'llmavam as cansas com tal sobejidão para S. M"
que faziam ao Brazil temer pela sua liberdadc, pelo que ha
viam incorrido no desagrado da nação j mas que tivessem a per
versidade de intentar, que o Brazil voltasse segunda vez á Iluião
e escravidão a Portugal; que odiassem a religião catholica, apos
tolica, romana; que cOllcebessem a execravel idéa de tentar contra
a pessoa de S. M. e do seu desthronisamento, não haverá força
de eloquencia e seducçiio, que o possa persuadir,

O Dicwio da Assembléa, volume 1.0 n. 6. pago 29 nos :J[Jre
senta a sua eloquente falla, em que o Antonio Carlos, entre outras
cousas a favor de S. M., disse: A nação elegeM um imperador
constitucionctl, deu-lhe o podm' execut'ivo e o declct?,o'tl oh4'e he
?'edita?'io j nisto não podemos nós boli?'. Oqlle 1I0S pertence é esta
belecer as ?'elaçàes ent?'e os pude/I'es,de forma pú?'em que se não ettaque
a realeza. Si o flzennos, s(J?'á a nossa ob?'a dignet do imZ)87'aclor,
digna do Bmzil, digna ela assembléa. E na resposta, que rlell ao
conde de Subserra, que o alliciava para cooperar na união do Bra
zil com Portugal, disse: Si fosse possivel consegtti?'-se o que
para quem conhece o B?'azil é cunhado com o sello da mais com
pleta 'impossibilídade, nnnca se?'ia eu u ·inst?'ll?nento pa,?'a tal obra j



o,~ meus jJl'incipios politicos, a minha declai'ado rulhesão [10 meu
paiz, o ju,l'wnento, a que estou ligado, seria de sobm J)a)"a se nílu
espera/!' de mim se não opposição á qaanto 'I'eli/lmbl'e â união com
P01'tltgal. entimentos dignos de um Brazileiro, que acaba a flU:1.
carreir:1. politica como um heróe do Brazil ! ! ! •

Estamos com muitas pessoas no conhecimento (lo orgulho,
ambição e philaucia dos Andradas, e a alguns conhecemos de perto;
vemo algumas contmdicções de suas opiniões e doutrinos; já os
verejamos com a noss:1. penna grosseira, e lançamos as pri'('Oeiras •
linhas de uma folha - Antonio Gados ?'efatado P01' si mesm o - ;
rio que se deixa ver que náo intentamos a sua apologia por c!'.pirito
de partido, e podemos dizer em toda verdade com Tacito; Jfihi
Galba, Ot/w, Vitelius nec bel1~ficio, nec injlt?'ia cogniti. Logo o
partido ou facçã.o, que tivesse em vista esta independeneia e in·
tegridade do Brazil, e a conservação do t~l1'ono do ~enhor D. Pedro
I.,. e que se sacrificasse para estorvar todos os planos e e forços
contrarios, é facção criminosa, peljura, alarmante, de an:1.rcbia, c
por tanto um motivo suHiciente para a dissolução da assembléa ?

:Não é este o primeiro uegocio do Brazil, o qual será la"ailo
cm sangue antes que arrastre novos fel'l'o~ de Penela e Thomar?

Não foi isto mesmo o que jurou S. M., quando aceitou o throno,
que erigiram os Brazileiros, e generosamente lhe oftEll'taram ?

E' nece . n.rio não se ter em conta alguma ao opinião dos ho·
mcns, e ser in. ensivel aos estimulos da boa fama, para se apre·
sentar ao uni"crso absurdos desta estofa, e com a impavidez dos
que fizeram a . M. assignar estes papeis.

Não ,e póde conceber uma protervia igual, nem uma mais
impin. falta de acatamento ao nome e honra de S. M. ! ! !

Quanto mais se lêem, se confrontam, se combinam essas pcças,
que correm em o augusto nome de S. M., tnnto ma.is se conheee
que a perversa faccão portuO'ueza, que fez esta subversão, depois
da existcncia d'clla, é que t~m anelado cm busca de uma pega,
de que lance mão para cohonestar e suavl 'ar este horrendo ato
tentado: a prova c o susteutaculo i1este pensamento li a mudança,
dcclinação e vaeillação nos moti vos allcgados para isto.

No prim ,iro decreto, a a~sembléa é inclistinctamente caracte·
I'isada de pmju?'a . no seO'untlo peljnram unicamente a facção do·

. ) '" . . , dmll1ante do congre, o, que anbelavam vinganças, alJ1C1:1.:1 custa os
hOl'rores da an:lrcbia; no primeiro decreto a asselllbléa pelJuron geral.
mcnte sobre toda a materia elo sen juramento; na proclamação o
f?r~e elos motivos é a d struição ela no~sa sa~ta l' ligi~o, e a guen.'a
Civil, e nem uma só pal::tvra sobre a II1tegl'ldac1e e .1llelepend~ncJ:l,

do Brazil ; e no manifesto nada de l'eli~ião, ~ os motivos espeCl~sos
desta monstrllosielac1e são a falta de nnrfol'll11daele nos verdadeiros
p.rincipios, que formam os governos cOl1stitucionaes ; o cstreme·
Cimento da harmonia dos poderes divididos, que faz a sua força
physiea e moral; a. pretençãu da rctirada ele toda ou da maiO!: parte
da tropa para 101lO'e ela eidade, ficando o g.overno Rem VJgor o
energia; ataqnes a~ govel'llo xecutiro; ontros desta natureza,
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tu"') l'cll1ll.tunJo l'lll HCI' S. M. a1l1cnçll.do em certos pcriodico.
caIU os exem pIos ele Itlll'biele, e CarIo. I na ruina da putria, sendo
o pl'i l11ei 1'0 e certo aI vc) a nugnsta pc oa ele S. 1\1., e a de .
peito desta ~crelll reeebi los e exaltados pelos seus satelites os
chefei' LIa nefando p:ll'Li<'lu ao 'abil'elll ela u sernbléa.

Oh lU(>n Dens! Qnell1 se entende com csta vacillação, eom
esta mudança e inconstancia de razões! Quem se pel'snade destes
borrores?

E com quanta faclidade se avançam cousas de tanta monta, e
contl"l tantas pesHoas, que não obstante não serem soberanas, com
tudo tem um direito inalienavcl á sua boa rcputação e honra sobre
seus . entimentos religiosos, seus conhecimentos scientitiicos, sua
moral e conduta!

Donde. se tiram os indicias de projectos tão cxecraveis ?
Quaes os exames e resnltados comprobatorios? Pois só porqne o
presidente Maciel d:l COHta arteiramente, contra o regilllento in·
te1'11O do congresso, levantoll a sessão,. e talvez foi dizer aS. M.
que houveram l11uito~ apoiados da parte do povo, que es
teve mostrando-se muito apaixonado, se concluiu, que se pretenuia
atacar a augnsta e inviolavel pessoa de S. M., e execntar-so o
nefando e sacrilego regicidio ~

Ao mesmo tempo que o nosso coração se aperta dentro do
peito horl'orisado diflto, que lemos, o nosso entendimento se atira
a persnadir-se,que em nenhuma outra pl'csidencia!'le incendirtrialll as
materias, que surdamente haviam combinado os Portugnczes, ini
migos cnca1'l1içados ]0 Brazil e invejosos da sua futura. gloria, qne
a do 81'. faciel ela Costa. E te horrol'Oso sacrilegío, para não
ser posto em toda luz e evidencia, será de menos importal1cia, <lo
que o elos Portuguezes contra o sen rei D. José I., os dos duqllc~

ele Vizeu c de 13ragança contra EI-l'ei D. João II ?
A idéa do regicidio, ao mesmo tempo que hOlTorisa, e nüo

cabe no entcndimento braziliense~ é familiar nos espíritos portu
guezes, que tem dado os mais nefanc10fl exemr,loB, como além lIas
traduzidos acima, o de Domingos Leite, que se vendeu :tos ~as'
telhanos para matar ao rei D. João IV; c si acaso houvcram 1111

pio, que em taes abysmos se quizessem precipitar, a prcsllmpção
deve de recahir sobre aqnelles, qne já se acham aifectos e avezadoR
a isto, e niio contra outros, lJue em todo tempo só demlll provaR
de fidelidade, amor e mais estreita adhesão aos sens soberano.
Lembremo-nos elo nunca r/'ssás louvltelo Amado1' BlIeno ela Ribeira j
lembremo-nos de todo Pernambuco na expulsão do jugo hollauJe7.,
e da Bahia na acclamação do rei D. João IV.

E' tambem diilicil de entender se neste caso a falta, em que
estava tod:t assembléa, da uniformidade dos vedadeiros princi
pios constitucionae8. .

Supponhamos, que nas discnsões elas materias apparcuiam OpI

niões as mais c1eruocraticas c mesmo revolucionarias, sã:o estas as
q ne decidem das obras da ussembléa, ou resultado das decisões?
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E quaes foram e tas, que tendessem a upstl'llir o governo cons-
titllóional, abraçado e jurado pela nação? .

Nenhuma uas decisões, que fez a assembléa até a sua disso
luçrr.o, merece ter esta qllalilicação ; e si ha, porque e nã.o mostra '?

Era este um dever de quem faz uma accusaçã.o.
Só si houveram pelo eongresso algumas cousas que se não

escreveram, e nós, .por n~o estarmos no theatro destas scenas, as
ignoramos ; mas por ISSO mesmo que senílo escreveram, nada
damos pela sua gravidade e as reputamos minudeneias e fi:anc\u
lagens indignas de uma attenção seria.

E como estamos persuadidos, que nem o grão kan da Tar
taria tem direito D, fé de seus escravos em materia de facto sem
provas positivas, não nos podemos persuadir deste desconjunta
mento da asselllbléa, mormente quando S. M. 1. no seu ma
nifesto do 1.' de Agosto de 1822 é o mesmo, que diz aos
Brazileiros: Está acabado o tempo de engana?' os homens. Os
[fovel'nos, que ainda qtte1'em Izmda?' o se~6 puder sob1'e a pretendida
i[fno1'allcict elos povos .. . , tem ele Ve?' o colosso ela sua gmneleza
lambeu' da r,.agil base, sobre que se e?'guel'c6 mtt?"o?'Ct.

(Continuar-se-ha.)

PERNAMBlJ COo

eguindo o fio da exposição do nosso golpe de vista geral
sobre PernambtlCo,' depois da installação da junta provisoria, que
s~lbstituiu a de Gervazio, dizemos que, depois que foram demit
tidos o presi lente !aranhão e secretario Padilha, os perigos da
provincia cresceram na razão inversa dos membros da junta. Re
duzida esta, que constava de sete membros, á um triunvirato, em
que o maior numero era inticionado de uma hombridade fanfa
rona, foi muito facil aos absolutos do Rio de Janeiro conseguirem
seus antigos projectos de tirarem desta provincia as pessoas, que
podiam ou por escripto, ou pOI' acções offerecer embaraços ás pre
len~ões premeditadas ao system\l. absolnto e escravidão do Brazil.
. Com a chegaela do facinoroso Martins, que dizem haver tra-

Zido novas instl'Ucções secretas ao croverno ou ao seu vice-presi
dente, obscureceu-se o nosso horiso~te, sopraram ventanias fortes.
apro-presidente do governo foi o que abriu o odre dos ventos,
q~le !he foi enviado do Rio de Janeiro, que ia custando á pro-
VlllCla o mesmo estrago ela frota de IDlysses. '

Qual não fói o perigo dos Pernambucanos, en.treg,ues á um
g0,vcrno, que queria comprar fitas, placaes e baI:omas 11 p~so ?a..
rlllU~ c perda ele l:ieus concidadãos! Quando vIram a alClvoz13,
abaIxeza e iUlliguiaatle, com que estes Rumes cntregara.m aos seu
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cmeis e sangllinarios inimigos o deputado Barata, () ao capitão
J oito :Mendes Vianna, atropeIlando a!! leis da justiça, lia hospitali
dade, e mesmo da gratidão! Quando viram o biltrc dé nm Gn
pixabá correr descnfreiado por essas ruas, ameaçando o céo e a
terra i Portuguezes, que vivem do nosso dinheiro c que vieram a
ter figura nesta terra hospitaleira e generosa, requerendo contra
Pernambucanos i ordens de prisão contra o deputado Carvalho (\ o
intendente da marinha i trinta rações promptas na Inclepende/lcia 011

Mm'te sem_ ser pela respecetiva Estação da intendencia j uma
cOlja infame dos mais desprezíveis patifes, infamando c tomando
odiosas ao publico, nos mais insolentes e virulentos pasquins, as
pessoas que pretendiam destruir c irem diariamente dar ao bom
do pro-presidente conta destes patrioticos serviços c receberem
delle a approvação I

Oh meu Deus, e coube nos valentes e briosos corações per
nambueanos tanto botfrimento, tanta apathia !

Pernambuco, eu o vi as bordas do abysmo !
Os Pernambucanos, passado o momento do pasmo, já afiavam

os alfanges para vingar suas atfrolltas e destruirem seus indignos
oppressores, de modo que 11em lXt1'Ct os oclim' lhes restasse o '!tome.

Goialla arvorou a bandeira da revolta, e esta ia á er geral.
Os infames já nüo podiam supportar dentro dos peitos as pul

sações dos corações corrompidos i de dia escoltados, de noite mu
dando de aposento, para se não saber onde guardavam as ahol'1'c
cidas e odiosas vidas.

Tudo apontava para um futuro desastroso, quando a provi
dencia apartando estas nuvens medonhas, mudou a face do DOSSO

horisonte. A chegada das nossas valentes tropas, conduzidas a
campanha e a victoria pelo prudente e corajoso coronel José dc
Barros Falcão, e o desembarque inesperado dos nOf\SOS deputados
ao congresso soberano constituinte e legislativo do Brazil, foram
os favonios, que nos ;,opraram a suspensão dos males e a tranquil
lidade.

(Continual'-se-ba)

Cautela, união, valor constante.
Anelar assim, é bom andar.

Boa viagem,



IV

( QUINTA FEIR.A, 15 DE JANEIRO DE 1824. )

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeçl\s appUl'ece.

CAM. CANT. 5.'

RIO DE JANEIRO.

Tão gmnde foi' o volcão, que fez a sua explosão nesta ca
piLai do Brazil, que quanto mais sc reflecte sobre elle, tanto mais
nos hOl'l'orisa e faz tremer os corações mais intrepidos; e Deus
qlleil'a que nós, na analyse de sua natureza e consequencias, não
tenhamos a mosma. sorte qne Plinio no exa.me do Vezuvio ; porem
que se seguo d'aqui? Um novo acto do despotismo, que a facção
portugueza contra os Brazilienses se esforça em estabelecer no
Brazil para melhor poder conseguir seus fins perversos; e quanto á
nós, acabaremos gloriosos no nosso officio de mostrarmos aos
nossos compatriotas os perigos, qne b1'l1xoleamos, afim de que se pos
sam prevenir e acautelar.

Reflectindo, pois, nesto transtorno infando, conhecemos, que
os seus autorcs, por mais que hajam dado volta aos infernaes en
tendimentos em busca de pr,ªtextos, que desculpem e cohenest~m o
éel1 attentado, não pódem jámais escurecer a verdade, nem fugu ao
severo juizQ do publico, nem forrar-se á infamia e execração dos
homens justos, do tempo prosente e da posteridade. .

Quanto se não tem esforçado essa cafila port'ugueza pai'a ü·
11Idir os povos r

Não ha meio, de que elIes não tenham lançado mão.
A confusão na chronologia dos factos, que tiveram lugar n'a

qllella corte, tem sido empregada de proposito, afim do que patoçum
consequencias aquillo que toi realmente a origem daq:ueUe cata·
clYBma da arbitrariedade' mas a verdade despontando os grossos
involucros em que ha sid; embrulhada, se vai manifestando, pouco
a pouco.

55
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As seLe horas da noiLe, do dia 10 de N ovcm bro,. marchou a
Lropa ue primeira linha para o Campo da acclamação com S. ~I. a
frente, e a artilheria com murrõcs acesos; e as dez horas continuou a
marcha para S. Christovão, e d'ahi foram chamadas as outra8
de modo que por este facto é que. entrou o povo a inquietar-se, ~
temer e encher-se de honor.

Vendo a assembl6a etita Lrepidação da cidade, decretou então
no dia seguinte a sessão permanente até restabelecer-se a tranquil
lidade publica; e o manifesto, invertendo tudo, diz que para se
00nseguir os fins horriveis, premeditados pela facção anarcbiea, se
pretendeu e conseguiu a sessão permanente com o especioso pre·
texto de que não convinha levanta-la sem estar restabelecida a
tranqui1lidade ; e que para esta se conseguir é que S. M. havia
mandado previamente marchar a tropa para o campo de S. Chris
tovão : seria preciso, que fossem os Braziieiros mais cegos, do
que Hypséa, para não enxergarem as astucias e contrariedade
desta exposição.

Si a retirada das tropas, sua marcha de toda noite, em toda
.face hostil, foi a fonte do terror e desasocego da capital, como 308
tropa's foram chamadas para fora, afim de tranquillisar-se a capital?

A sessiío permanente foi para se empregarem os meios, que se
julgassem a proposito do socego e segurança publica; mas, na in
tenção dos malvados, era encaminhada a romper a revolução, a
guerra civil e a auarchia. Nós faremos ver, que, no caso de não
dar-se este pretexto, sempre se dissolvia a assembléa.

Não é a primeira vez que a malignidade lança mão dos seU8
proprios crimes para destruição daque1les a quem odeia. Quando
toda tropa seduzida, exaltada pela facção portugueza, estava na
maior insubordinação á. soberana assembléa, o marchava para dis·
solvei-a, dizia o o:ffi.cio do miuistro do imperio, que ellas estavam em
toda tlubordinação e respeito ás autoridades constituidas e lime
mente adherentes ao systema constitucional. Ora dai lá credito á
ministros de estado, como o Exm. SI'. Francisco Vilela Barboza !

Diz o manifesto, que a assembléa não cuidou da trauquillidade
publica, nem deu remedio algum á este mal da perturbação. Que
remedio daria a assembléa sobre a marcha das tropas e aquartela
mento em seus respectivos quarteis : e isto podcriam fazer as corte8,
as cortes, que eram desdenhadas, insultadas e mesmo ameaçada8
pelos commandantes portuguezes das mesmas tropas?

E' isto uma cousa, posta fora de toda duvida, e marcada com
o se1l0 da verdade.

Não exigiu a assembléa todos os esclarecimentos uecessaI:ios
para se obrar com sabedoria e prudencia em negocio de tanta Im
portancia ?

E que se pode colheI' das respostas por eElcripto c verbaea elos
ministros de S. M. ?

Alem da indeterminação !3 vacillação ardilosa,foi que aquelle ne·
gocio das tropas era semelhante ao de Portugal contra as côrte~ da·
quelle reino, e que estcs acontecimentos do Rio não eram evenLllacs.
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Qnerem mais elnrez:l. ?
COlIst:l. até de impressoF, que não tem sielo cont stados, qne fo·

ram chamados ofliciaes e insinuados para pedirem as cabeças do
Andradas, porqne foram applauelidos relo povo em menol'cabo da
presença de S. M. I.; e qne esta 'foi a origem do chamado escandalo
da tropa, que se commnnicou a assembléa pam ser remediado.

E ó uma pedra de escanchlo uão dar a a sembláa remedio a
este mal! Que malignidade I Que grosseira impostUJ'a!

Honve na a sembléa quem se lembrasse de fazer Reparar da
tropa para fóra da cidade alguns ofticiaes port,nguczefl, a quem so
attribuia a exaltação da tropa; mas n011l isto passou de uma me
dida propost:t, e nada se venceu. Logo nílo está em toda verdac1e
a raziLo trazilla no manife. to de se querer pôr a . 1\1. sem o neces
sario vir/o?' e energia; e os sllccessos seguintes põem cm torla luz a
futilidade e insubsistencia deste pretexto.

Dissolvcu-se a assemhléa, qne era quem, como se pretendeu in
culcar, pcrturb:tv:1. a côrtc ; prcnueram-se e expatria mm-se os fac
~iosos; volton '.:M. parn. o paço da cidade, onde existiam 01' sateli
tes dosfacciosos, que tranHlv:tm contra sna imperial peflsoa; porque
razão niio voltaram as tropas para a cidaue, afim ele uefenderem a
S. M. e lhe darem vi,qor e e/7.er.qlrt, ante: regrc::l::1.l'am para a plani
cies de S. Christovão, e até [oram prohibiuas de eomll1unicarell1 COIU
a cidade e seu povo?

i houvesse o projecto inculcado ae revolução, que melhor occa
sião do que estn. ?

Si o primei1'o alvo cm'to era a peRsoa de S. 1\1., estamos persua
didos, que, a ser verdade o execrando projecto le tentar-se contra
sua vida, estando .:M. iI1l1el'eso, uão podia escapar aos malvados
e ilUpios furores dos regicidas, mormente dispondo el1es de uma
coragem e resolução acima de toda prova, e que se não devera acal·
mar, nem destruir com as pri ües cios deputac1os; pois que seriam
l1escobeJ'tos os conj II I':J.d Ofl, e passariam pelos mais crueis castigos.
E ne8tes casos, tudo é ter-se lJassado o Rabicon, porque sempre se
contiuua na marcha, esperando ,la fortuna o exito da ell1preza; e
nos ensillu :t historia, qne as conjuraçõe8, que sendo descobertas,
não continuaram, foram aquüllas que niLo estavam na proximidade
e imminencia,que o mani festo dá a dos facciosos da assembléa, como
foram:l de Catilina contm Roma, a de PiRiio contra Nero. Logo
se conclue, que a id "a deste :tltentaclo foi nlUa ficção damnada dos
que qui1.ern.m conduzir a D. 1\1. á esta desordem; e que S. 1\1. está
realmente enganado e sacrificado pelos imjJios, que o ab?rdam. .

Pede a ordem da materia, que mostremos quanto fOi verdadeIra
a dec!a"aç[o do ministro dos negocio. do imperio de que aqllelles
a~onteci1nentos não eram eventuaes, sim o resultado Je planos com
blllados para a dissolução da a, sembléa.

Só qríem de nenhuma sorte se tem importado com esta rege
Ilcmção do Braúl e sua O'randeza futura, com OR trabalhaR da au
gU8ta aSRembléa tendente;:t este grande Hm, é que deixará de con·
fesBar a existencia de um plano concertado pela aI atéa portugueza



contra :\ independellcin. do Bra7.il, ou para o estabelecimento do :lb.
80lutismo asiatico.

Lancemos um golpe ue vista rapido sobre tudo, que precedeu
á explosão, que não poderemos negar a convicção á força dos
factos.

A inacção, em que ficou o ministerio, de n[o enviarem embai·
xadores ou agentes aos diversos gabinetes da Europa, cm um
tempo em que a santa alliança queria dar cabo de todas as consti
tuições do universo e reduzir todos os povos á escravidão; a prohi·
bição do curso da moeda com o cunho do imperio i as portarias do
ministro Caetano Pinto ao governo provisorio de Pernambuco, para
se proteger aos Portuguezes,ainda com castigo dos Brazileiros, e do
ministro de guerra ao governo da Bahia de Todos os Santos, para
servirem nos corpos do Rio os soldados portuguezes, prisioneiros
do Cockrane i a apathia dos mesmos ministros para com as accusa·
ções, que já de voz, já pela imprensa, se fazia dos sens crimes, vio·
lencias c injustiças, quando trabalhava um congresso, destinado a
reformar abusof:i, e dar ordem aos negocios, fazendo sahir aquellas
tropas, que haviam servido contra Pel'Dambuco e BaLia, e man
chado as mUos sceleradas no sangue brazileiro, servindo no mesmo
imperio i a expulsão de muitos Brazileiros benemeritos dos seus cm·
pregos, para ef:ites serem dados fi. Portuguezes indignos i a reinte·
gração em seus lugares, e entl"lJga de suas propriedades fi. Portn·
guezes, que não querendo adherir a causa do Brazil, emigraram
para Portngal, tomaram armas e serviram a favor daquelle reino j

o massacre elo honrado Pernambucano Francisco Antonio Soares,
eill desacato e acinte á soberana assembléa, por tomar em considc·
mção o outro massacre do cidadão Davill Pamplona, feito pelos
chnrnueiros, ofl1ciaes da artilheria montada, Lapa e Moreira j o des
pejo e I rotervia üom que estes assassinos se gloriam peja impre1JR:l
de sells in ultos i a impunidade cm que elles ficaram, illudindo'Re
despejadamente a toda côrte e aos Bl'azileiros i todas estas cOllsas
eram provas ele l1He a indepcnc1encia do Brazil era olhada C?11l0

precaria e palliativa, e na ordem politica outros tantos prognostlc03
de tem pestade contra a assembléa, bem como na ordem natural o
são ele gral1l1c procella a agitação do mar, o fl'agor das ondas, o
ronco das praiaR, o remontado vôo das gar~as, e as exhalações noc,
turnas.

Davam peso á tudo isto o desdem, o menoscabo e as ameaças
affrolltosas, com que os ofl1ciaes portuguezes tratavam a assembléa
soberana. i a qual de nenhum dos corpos militares, nem tribunaes da
côrte, a excepção da cam ara da cidade, recebeu felicitações i bem
como ser a assembléa ameaçada com ferro, fogo, e uma contra 1.'C·

voluçã.o sem9lhante a de Portngal, si não reconhecesse o poder (lIc
tatorial do imperador, e isto DO Dia1'io do Governo do Rio, vo1..2
n. 52 i assim como a missão de Luiz Paulino e do conde do RIO
Maior a côrte do Rio a tratar com o ministerio braziliense j a fiança,
q ue o rei de Portugal deu aos seus vassallos,de mandal'em commel'
cios ao Bra7.il :em receio c1e nada perderem i ali alliciações do conele
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de Subserra no deputado Antonio Carlos para trabalhar na reunião
dos dons bemispberios, portuguez e brazileiro.

A vista de tudo ist.), quem haverá, que se anime a dizer, quo
não haviam planos concertados, como confessou o ministro de es
tado, para recolonisação do Brazit e estabelecimento do absolu
tismo, e portanto para dissoluyão da assembléa, unico obstacl1lo,
que tinham a alcatéa 1mitaria e matilha p01·tugueza, que preconi
S3vam esta procella, deixando aos leitores as reflexões, que süo pre
cisas para elle serem desenvol vidos e postos em ordem ruethodica
de formar o plano concertado, de que fallamos? E tambem alguns
destes factos já se acham desennovelados em muitos impressos, e
nem a peql1enhe7. da nossa folha admitte este desenvolvimento.

Nüo havia no Rio de Janeiro uma só pessoa de tino, qne se
podesse persuadir, que esta assembléa era a que havia de cons
tituir o Brazil; e o mesmo sc pensou nas provincias pelas noticias,
que se tinha da côrte. Os mesmos deputados, e com elles todo o
lua esperaram pela cxplosão ao principio nos annos de S.1\1.; ao de
pois no dia em qne a assembléa mandasse apresentar a S. M. as pri
meiras leis, selU precisar da sua sancção; e porque lá por certas ra
zões de estado não se deu á execução o projecto nefando, ficou re
servado para a pl'imeira occasião, que o tempo mostrasse. E isto
era tão publico no Rio de Janeiro, que apparecendo o caso do cio
dadão Davi I Pamplona, todos asseutaram que era chegada a epo
cba da dissolução do congre..so; (; alguus deputados do norte tive
mm aviso de pessoas ele probidade de que se effeetuava desta ve:t.
o projecto cIo club porl.ugue:t., até com a morte dos deputados An
dradas, Carneiro da Cunha e outros, e foram rogados para niio ir lU

ao congresso naquelles lia" a.'sim eomo ao depois para se cmb:ll'
carem logo para slIas I rovincias; pois que se tinha assentado pelos
malvaclos lo os 'ol'l)I'ender e lUas 'aCl'al', quando e.:tivesscmjuntos
cm casa de um dolles, como costumavam amigavelmente.

A qualidade da' I es. oa , que mais figurnram c appareceram
nesta scena, a saber, 13erquús, Gordilbos, Almada, l\Ioraes, dá um
novo peso a todas as reflexões :mteeedentcs; e ha mesmo quem te
nha querido, 101' ventura sem nota de injustiça, achar uma man
coml1lunaçüo no lresdente da assembléa., o SI'. Maciel da Costa,
por "er aquelle que sen lo mandado a assembl6a como o cwhitles
dos propugnadores das attriLuições imperiaes, principiou o de er:'
penho da sua eneommem]a por querer sustentar, que S. M. possuJa
o throno do Bra:t.il pelo direito de seus antepassados, levantou a
sessão do dia 10 contra o regul:imento intel'llo da assembléu, e a?a·
bou sens uuO'ustos trabalhos l)remiado eom a pasta dos negoCIos
d

. . o ,
o Impeno.

O Sr. Maciel da Costa é Braziliense, o que nada obstante tem
tido, como se julga, uma grande parte nessas Bcenas contra 08 de
putaJos, que se borrorisarulll d:1 sua oração no congresso soberano,
o Rio de Janeiro e todo Brazil, que o vê no ministerio empre~audo
seus raros talentos a Í<l\'Or de Ilm succe. so, que ameaça a ruma .la
'na naçào.
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Sustentam igualmente n. oxistencia delltc proposit(l lla facção
portugue7.:l as doutrinas e opiniões espalhadas POI' muitas provin
cias, mormcnte no Rio de Janeiro, todas coherentes com o desas
troso successo, como entre outras 'ejam a proclam:lção aos solda
<1os do Madeira pelo Lima, cornrnandante do exercito pacificador da
Bahia, de 28 de Março do anno passado; o celebrc RerF,laclO1' Br{f,
zilúro j a 'entinella do Pão de AsslICG1' j as correspondencias do
DiG1'io do Governo Jo Rio, assignadas-o Bom Cidadão-T, F. G.
e G. 1'. T.; e I)S premioR dados ao reilllpressor da Tripa Vi?'ada j

c até o conhecimento e predição que muitos PortuglHJ7.eS dest[\
pra<ja, qne não serium só os desta, fizeram da dissolução da a~

Hembléa, e chegada dos nossos depntados.
Pareee-uos termos satisfeito a nossa promessa de fazermos ver,

que a ilissolnção da assemblúa era negocio tratado e combinado
ha muito pelo chnll)bismo; resta-nos descobrir o alvo, ii. que ella so
destinou, e as 'uas consequeneias, o que reservamos para os nnmc
1'08 seguintes.

PERNAIvlBUCO

Desesperando ° nosso triumvirato de mais illudir a provincia
com os tramas do Rio de Janeiro, e já nada cBperando das recom
pensas promettidas, pois outros serviços relevantes foram premia
dos,no estylo dos BORires e Dionysios, com pl'isões,exterminios e por
ventura com o cadafalso, vendo-se ineursos no adio geral, e pu
hli 'a execração, e esporando por momentos o estampido do vol?ilo,
(llW os engulisse, largaram com dóI' intensa a relé, em que haVIam
empolgado as unhas recurvas, deixaram o desgoverno, levando a
alma partida de remorsos, e tendo diante dos olhos, para sua eterna
confusão, o busto da patria atmiçoada.

Convocou-se um grande conselbo composto do clero, nobrez~,

povo e chefes militares j e celebrando-se Ullla 5llSSÜO extraordiu:l1'la
a 13 de Dezembro, em que serviu de presidente °81'. FranCISCO
de Paula Cavalcanti de Albuquerque, por falta morbida do pro-pre
sidente Barreto, expoz que se achando a provincia bandea~a, C
ameac;ando a guerra civil, havendo um corpo reunido cm GOHU~l,
que annunciava não cessaria sem que se mudasse de governo,. u~o
havia outro remedio, pam as publicas calamidades, que a demls~ao

deste, pelo que foi demittido com sens companheiros; e passando-se
a eleger um pl'ccario, na forma da carta de lei de 20 de Outubro
de 1823, suhimm eleitos, para presidente, o Exm, SI'. Manoel de
Carvalho Paes de Andrade, varão patriota a toda. prova; para 8e
cret:l\'io, o DI'. José da Natividade I aldanha j co'nselheiros, os S1'8.
DI'. Bernardo Luiz FCl'l'eira DI'. Manoel l(1'naeio de Carvalho, DI'., '" .
Francisco Xavier ele Brito, Booto Joaquim de Miranda Henl'lques,
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oRvru. parocho Luiz José Cavalcanti Lins, c o EXUl. deputallo
Felix José Tavares de Lyra,

Tambem se elegeu por acclamação pam o governo das armas
o Exm. coronel José de Banos Falcão, chegado victorioso da expe
dição da Babia contra Madeira.

E com esta eleição acalmaram-se os ventos, que por toda parte
estavlllll E.oprando a desgraça c a ruiua desta deliciosa pl'Ovincia.

ovo argumento de que a providencia, por rasgo de sua bon
dade, com um braço nos faz chegar as bordas do abysmo para co
nhecermos os perigos, e com outro nos sustenta e nos retira do pre
cipicio.

Bençiios infinitas, c graças perennes lhe sejam dadas!
Talvez não seja passivei á esta provincia uma escolha, que me

reça mais a publica confiança; pois que felizmente vemos nestes iI
lustres varões de mãos dadas a sabedoria, a pl'Udeneia e o zelo pa
triotico mais acrisolado. O que tudo se viu estampado nos seus pri
meiros arbitrio::!, tendentes á segurança interna da patria, e preven
ção contra os males, caIU que nos amedrontam as tempestuosas cer
rações do Cruzeiro do Sul, e em outras proviucllcias, que constam
do Dia1'io n. 43; e e!>peravamos de suas virtudes civicas e mames,
não tormos occasião de sermos contradictos pelos nos'iOS amados con
cidallãos.

Cautela, união, valor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa ia,gem.
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(QUINTA FEIRA, 15 DE JANEmO DE 1824)

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece,

CAM. CANT. 5.

RIO DE JANEIRO

Ainda que nos 1l0SSOS numeras antecedentes hajamos tocado
nos fins, a que se dirigiu a facção p01·tugtteza do Rio de Janeiro na
dissolução da soberana assembléa constituinte legislativa ]0 Brazil,
com tudo o fizemos sllperficialmente e de passagem, reservando
para um numero particular a indicaS',ão e demonstração deste pro
posito; o qual devemos ter muito em vista, e olhar para eUe, como
a nossa estrella do norte, a fim de que a núo do estado n[o vá infa·
mar nossos mares com o seu naufTagio,

Dos successos de Portugal e do Brazil, f!e conhecem dous fins
nos da dissolução da soberana assembl6a constituinte; um impossi
vel, attentas as circumstancias actuaes daquelle rei no e deste im

-perio; outro acima das forças da facção JJQ1'turJueza; o qual si a
facção pretende levar avante, virá a parar na desmembração do im
imperio e total mina da mesma fCtação,

Fallo da 1'ccolonisação do Brazil, c da sua esc1'aviclão interna,
ou estabelecimento nelle do systema absoluto.

Basta lançarmos as vistas sobre os esforços de Portugal,
mesmo antes da queda da sua constituição, e manobras de alguns
ministros do Rio de Janeiro, e alguns movimentos, que tem appa
recido nas provincias, suscitados por Portuguezes, para conhecer
mos, que aquelle reino e seus emissarios espalhados pelo Brazil não
podiam deixar de empregar todas as suas forças de intriga, sedu~'
ção e alliciação, para que dissolvesse a soherana assembléa constI
tuinte; pois que subsistindo esta, e continuando em seus traba·
lhos, jámais se poderia verificar o projecto monstruoso do velho
Tejo. . .

Seria concebivel a possibilidade de retrogradar o Brazil da os'
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trada da libcl'lIatle e indcpcndencia, CJue ha.via pl'Odamado, por can
sado de ar!'as~al' cm tres secuIos os gri.lhões do illfame e \'ergo
nhoso captl velro, e por haver tocado a Idade da oua virilidade e
epocha da sua emancipaçi"ío, tendo juntos e reullidos cm um Só lugar
e corpo os representantes da sua soberania; os defensores dOE seus
direitos, os oraculos dos sells sentimentos, os directores do seu es
pirito e de suas forças?

Todos conhecem, que ni"ío reina a mesma impossibilidade no
caso opposto; porque não havenuo um centro eOlOmulll, á que se
refiram todas as vontades, e d'onde partam as direcções das mar
chas 'eguras, ficavam as provincias isoladas, tomando cada uma
seu rumo difIcrente, c por isso aptas á 'erem suLjugadas, uma
após outra, vindo remat:~r o negocio lia escravidão de todas. O
cordel triplicado é diftieil de romper-se; mas não subsiste a mesma
diflicuIdade, quando os ramaes estão desacochados e separados.

Por este principio não havia ontro meio mais aproposito pam
seus fins, do que a dissoluçi"ío da assembléa, que era o lllesmo que
atacar a inuependencia do Brazil na viseera da suu vitalidade.

POI' se esperar esta lIissolução, c COIU ella a rennião do Brazil
com Portugal, ú que os ministros de estado do Rio de Janeiro, 11[0

se importando com tantos clamores contr:1 suas injustiças, arbitra
riedades e patronato, não deram bordo algum para o norte da. re·
forma, c foram seguindo o IDesmo rulUo tortuoso, como qucm não
cra l'esponsarel uo soberano conselho e suprema autoridade do
13razil.

Porque se e 'perava unir o Br:1zil {l Portugal, é ljUe se mandou
sobr'e tal' o curso da moeda, com o novo cunho do imperio, c a as
scmbléa (:onstituinte ra tratada com desdem c affronta pelos che
fes chumbeiros dos corpos da côrtc, c mesmo ameaçada com disso
lução c morte no proprio IJim'io do Governo, e se fizeralU tOUOIl
aqnelles acintes c insultos aos BraziIeiros, que resumidamente nota
mos no nos,'o antecedente.

De nenhnma impol'taneia deve ser a aoommodaçiío, que ao
principio se deixou ver do executivo para com :lo assembléa, por
qnanto por outro lado o que o tempo foi apresentando prova 15em
replica, que no Rio de Janeiro se 'eguia o mesmo pl.ano, que em
Portugal, de se ei'ltar por tudo, que a assembléa s(}beraua decre
tasRe, para deste modo Ile distrahir a mesma assembléa, illudirem-se
os povos, ganhar tempo e poder-se melhor aproveita,r a primeira
COll)llllCção, que se apresúntasse de favoravel.

Na meSLUa ordem está a demissão do miuist.eFio 110 dia 10 de
NOI'embro. Bem que se queira inculcar esta demis~ão eomo llma
meuida propl'ia para !le conseO'uil' n, trau-qu.illiilade lJublk;:1, que de
pl'oposito se havia perturbado~com tudo' salta· aos olhos de todos,
que estão ao facto destes neg.ocios, que fo·j uma das pc<;as do ctl'iete,
qu~ aJac~ão wâta'l'ia jogava contn.L o Bra.ziI) I?al::lr melhol' conse
gUIrem a lllusão do mesmo, e os fins de Heus lllIllHgOS. ~s POI'tu
guczes e seus apaniguados fizeram pé atraz, para no dep.OIs ataca
rclU com ma.is vioIencia e melhuI' exito. Por este motIvo na no-

56
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meação dos novos ministros e secretarios de estado nüo se viu um
só Portngllez, afim que por este meio se podesse remediar a descon
fiança de que se pretendia a união dos dous hemispherios.

Esforços inutéis, e que já não illudem a quem se acha escar
mentado, pela dura expel'iencia das tramas pol'tuguezes!

Esta é a illação que se tira da combinação dos factos expos
tos, illação que nos deve pôr a todas de vigia contra a diligencia
dos unital'ios, apezar da sua hypocrisia e juramentos de adhesão á
causa d:L independencin. ; pois estamos vendo, que mnitos daquelles,
que foram mais promptos em prestar o juramento cívico, são os
mesmos que cobertos desta egide tem trabalhado e minado surda·
mente a causa da nossa libel'dade,como desgraçadamente tem appa·
recido em todas as provincias; pois, vassallos até os ossos do rei
de Portug9.l, tem neste seculo dado uma pratica exacta ao antigo
proloquio: Regis acl exemplwn totus componit'U1' orbis. Aquelle
rei jurou, rejurou e perjurou. Os que são seus vassallos de cora·
ção em todo o Brazil juram, rejuram e perjuram; e estão a espera
do favor das circumstancias, para então nos darem em que enten·
dp.r e cuidar.

Não se deve, portanto, ter por absurdo nem mesmo paradoxo,
que a facção portugueza tivesse em projecto a união do Brazil com
Portugal,e o estabelecimento do !lystema absoluto no mesmo Brazil.

U ma cousa é eonsequp.ncia necessaria da outra; porque como
8e poderia procurar a união do imperio com aquelle reino, ficando
o imperio constitucional, quando o reino, que devera ser a metlOpo
le, estava absoluto?

E' concebivel,que os Portuguezes que pretendem, bem que es
tolida e inutilmente, seITar de cima e can ar-nos 08 olhos ao pó da
serradul'a, procurem uma união federativa, para que cada uma das
nações federadas tenha sua constituição particular, e, segundo elIaa,
o Brasileiro e o Portuguez se contente cada um com os bens e van·
tagens do seu paiz natal?

Não, por certo.
A pedra do escandalo é pela independencia ficarem estes re·

duzidos a irem cavar as minas de ferro de Penela, as de chumbo de
Aremenha, e as de estanho de Lafões, porque já o caduco Tejo uão
1'ola mais as antigas areias de ouro, tão decantadas pelos poetas.

Este negocio, porém, não está sómente na ordem de uma illa·
ção ; temos provas positivas e terminantes.

O decreto de 12 de Novembro, a proclamação de 13, e o ~a'

nifesto de 16, nos o:fferecem materia mais que sufliciente )ar::L aS~lm

concluirmos. No decreto se diz, que está convocada uma nova
assembléa, que deve t1'Ctbalhar sobre um p1'ojecto de constituição, que
em b1'eve se ha de Gqn'esentct?', dllpl~cadamellte mctis übm'al do que o
que se discu.tia na assembléa dissolvida; e na proclamação declara
t). M" que si fosse possivel, elle estiJma1'ia que o projecto se.con·
f01'masse tanto com as nossas opiniões, que nos podesse 7'e,qel', au~da
qlte p1'ovisol'iamente, como canstitttição. Eis aqui o centro, a que
se dirigem todos os raios dos esforços da facção portllgueza; ou o
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~onto do ~poi.o, em que, e estriba a alavanca de Arcllimedes, eom
que os u,lIltanos c ~bsolutos pretendem suspender e dcrribar a inde
pendeucJa do BrazlJ. .

Deixando, pois, de parte outras reflexõcfl que nos occorrem nes-. , 'Le cnsalO, PU nos contentamos em perguntar: Uma assembléa, que
Lrabalha sobrc um projecto de constituiyão offerecido por S. M., se·
ria uma as embléa soberana constituinte, rcpresentativa da sobe
rania do Brazil? Parece-nos e a muita gente limpa, que ella não
passará de nm mero cOJ1io;elho ou côrtes, como as de Lamego, San
tarem, TOI'res·Vedr:J.s, Elvas c outras dc Portugal, que não foram
mais que um ajuntamento de supplicantes, timdos das tres classes,
clero, nobreza e povo, "cm a mais leve sombra do poder legistaLivo,
quanto mais constituinte.

E é esta a natnreza e qualidade, que deve ter a representação
nacional, que forma o pacto fundamental da nossa sociedade?

E' da essenoia da represcntação nacional a cscolha das mate·
rias, que devem formal' o objecto do pacto social; porque so a na·
çiio é á quem toca e pertence estatuir. E cm 1818 acaba de susten
taI' verdadcira c energicamentc um escriptor portuguez, contra os
redactores do Investigam' Portugllfr.; na Inglatcl'l'a, que as côrtes de
Lamego e as de mais dc Portugal nunca tiveram o poder legisla
ti\·o, como as camaras dos pares e communs da InglateJ'l'a, s6 por
que os soberanos foram sempre os que propuzeram ás côrtes as ma
terias das ordenações daa leis.

E nilo é esta a natureza das segundas côrtes convocadas, as
quaes são apenas chamadas para trabalhar sobre o projecto, que S.
M. lhes houver de apresentar? Mas isto é de todo opposto aos seno
timentos de todo Brazil, e contradictorio a tudo que ~.:M. ha dito
na sua falia do throno, na proclamação aos Portuguezes de 21 de
Outubro de 1822, e em todos os de mais papeis relativos aos direi
tos do BraziJ.

De duas uma, ou a assembléa de novo convocaua pode trans
ilir os limites do projecto, que se lhe offerece, mudar, alterar o con
teudo nclle, ou não, i pódc, então é frustrado o tal projecto, e
não passa de um rodeio artificioso, para não termos tão cêdo cons·
tiLuição, e vivcrmos mais quc precariamente, sem norte, a que nos
dirijamos, e sem fundamento, qne sustente a nossa liberdade poli·
tica, e consigamos a prosperidade e grandeza,par3 que nos detalhou
a benefica mão da providencia. N a segunda bypothese, lá vai por
esscs ares a soberania da nação brazileira, aquella SDberania tantas
vezes confes ada por S. M. L e U., e a quem S. M. deve o throno au·
~usto,.em que se senta, (\ sceptro de ouro, que impunha, e o diam31l
tlllo dladema, que o coróa.
'. E como S. M. na proclamação de Agosto do anuo passado nos
disse - Oonfiai no vosso 'irnpm'ador e d~t'e1IS01' perpetuo, o qual
nem quer alheias Cttt1'ibuições, nem cleixa1'á ,jámais 1tSw'pm' as que de
di:eito lhe devem competir-temos este 110VO argumen~o.de q.ue S, M.
~Ol coacto a aElsignar os decretos e proclamaçõest e esta lI1telrame~t:
Illudido pelo bando Pol'tugllez, que abusando oa candura e doclll-
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onde ue 11m prin ipf',que foi talhado pnrn rscnl'eccl' n gloria dos Ly
curgos e Pedras-Grandes, lhe tem daelo uma gramle quebra no seu
nome; pois aiuda no caso de pOI' este meio alcançar algum bom suc
cesso, se deve dimi.nuil' do.merecimento aquillo, que se deve II vio
lencia,

A quantos principes os ministros· e couselheiros tem fechado o
templo dc Memoria, a qne tinham direito pelos Rens talentos n:l
turaes ?

Assim se refere dos reis de Portugal D. João III e D, Felippe
II; o de D, Sancho 11 nos deixaram escripto os historiadores, que
era de condição piedoso, sem malicia e jacil em m'er o que lhe
diziam, Fo?,(t um dos mel!w?'es ?'eis, que gove?'na?'arn este ?'eino, si
tilJe?'a melhores consellwÍ?'os.

Depois qual será fi natureza do projecto oflerecido por S.. M, ?
.Duplicadamente mais liberal do que o clesp7'ezado, diz o dccreto, E'
muito promettel', ou prometter muito! !! Heu n-ihil invitisj'as Bsl
qllemqllam flde?'e Divis !

Todos sabemos, que não é S, l\1. quem promette ; e porque não
queriamos tanta felicidade junta, nos lembramos do couselho de
Marmontcl : " Disconfiai de todo aquelle que pretende fazer os
homens mais felizes do que elles não querem ser, E' esta a chime
Ta dos usurpadores e o pretexto dos tyraunos,"

E si nos é licito usar aqui das lições, que nos dá a historin,
devo dizer, qne nas cartas constitucionaes e projectos de constitui·
çl1o, dadas pelos respectivos imperantes, a!3 vantagens dos povos e
sua felicidade costumam avultar muito pouco, ou são um nada; e
por isso mesmo que foram dadas por oUes, quasi nunca são cumpri
das, porque o legislador fica com o direito de iuterpretrar, alterar e
obrigar a lei, quando lhes dá na vontade, como nas côrtes de San
tarem, ceh,bradas em mil quatl'O centos e cincoenta e um, D,Affon6o
V de Portugal respondeu aos procuradores dos povos, que lhe
estranhavam mudar as leis feitas em côrtes sem o consentimento
das côrtes: Respondernos,que nossa tenção ede curnpl'idamente man
da?'lnús .gw.J.?Ylm' lIossas o?-clenações e leis / e aCe1'ca da lnudança
d'ellas sem c6?'tes, nosso P?'oposito é de as não ??wda?', sentia quan·
do o caso o ?'eqnere?',

Occone mais perguntar a quem se ha de commetler a redac,
'Ião do tal projecto?

Parece muito natural suppôr-se quo áql1elletl mesmos, qne já
em mil oito e vinte e um, pelo decreto de 18 de Fevcreiro, fo!'a~
nomeados para a eommissão da junta de côrtcs da quasi constItuI
Ç[LO para o Brazil ; pois que a maior parte d'eUos existom n'aquclla
côrte e aos lados de S. :M. 1. Mas La I que por entre as nuvens dos
trabalhos dos taes sellhores,no tempo do goverllo portuguez,de sl~a6
maximas poli.ticas e seus sentimentos emittidos na assembléa diS

solvida, lobrigo as lagrimas uas pleyades que choram n nossa es
cravidão e os estragos do ausolntismo !

Cautela e mais cautela; atteuçlLO e mais attcllção, oh! Per·
nambuco!
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o cisco, qne o J ampei1'o do sul empurrara para o norte, !lC '":li
engrossando; a definiçõe. de Portoalc'gre, a poei!'U, que em Cam
pos lerantou o façanhoso l\Ior'les, os ensaios de ~'1inas-Gera('~ vão
tomando corpo e no vão cegando. Temos C:EO infeliz! Temos
trabalho 1 Temos absolutismu! Temos escravidão!

Diz a proclamação, que I , 1\1. estimaria, si fusse possicel, que
o pl'ojecto se C01~to1'l1wsse tanto com as nossas opiniões, qüe nos pu
desse reger, ainda que }J1'ovisoriCt1l1ente, como cOllstitua5-'ão. EiR a
nuvcm medonha, que se le\'anta sobre nossas cabeças! Eis a pri
meira e uuica razão para a dis~olução da assem bléa !

O projecto é a unica constituição, que !le pretende dai' ao Brazil:
r. para não arrepiarmo, nos pretende illudir a facção absoluta com
olJruvis01'iameltte. Hostis /wo t nHL1'Os, tulil alto a culmine Troia.
Virgo C. 2. 290 j o inimigo e treit,a o assedio, apro:dma os aproxes,
já bate ás portas, e o Brazil, qual outra Troia, tomba do elevado
cumc da sua gloria.

Este provisoriamente explica todo o enigma, quer dizer que
eH! quanto so nlLO faz a cOllstituição, fie govcl'Ile o imperio pelo
projecto. Logo uão se pretende convocar segunda assembléa; e o
qne diz o decreto de 12 é illu orio. Porque si a assembléa deve de
trabalharjá e sem perda de tempo,niio vem á proposito o provisoria
mente j e isto quando sobre o projecto é que devem de versar os
traLalhos da a.,sembléa.

Como se cOlllprehende, que trabalhando a aS8e.nbléa I\obre o
proj"cto, depois do trabalho, não haja. con8titnição, e fique o pro
jecto servindo de constituição provisoria? Ao menos nós ainda
não cabimos b '1l1 nesta intelligencia.

E qua.ndo teremos constituição feita ).leia naçào ?
:N unca, nunoa, Ilunca.
E que imperio então vem a ser o Brazil ?

, Imperio projectado, e nào imperio constituido, e por isso nunca
1ll1perio : e Ulll imperio tal em que ordem deve de ser eollocado en
trb as potencias?

Será uma potencia de primeira ordem? SerlL de segunda ? Nem
de 11ma, nem de outra onlem. erlL potencia nulli'lls diocceseos, por
que até hoje é ineoguita a ordem das lJotel/cias projectadas.

, Todos vuem que no decreto tle diz, lue o projecto ela const.i
tUlção hade .01' apresentado a assembléa j na proclamação se decla
ra, que elle hade ser apI'esentado aos Brazilei7'os, e immediatamente
se mette fi. cam a. idéa de senil' o projecto ele constituição JJ'I'ovi
sOl'ia.

Esta declinação,CIue se vai fazendo da mesma cousa,eom o acldi
tamento do }Jl'oviso1'iamente, bem mostra o ardil que se tem arma
ao, para que não hajam mais cortes constituintes. E o que succede
rÍl é que, formado o projecto, hade ser remetti~o ás camaras p:11'a
fazerem refiexües suas para a reforma. j ao depOIS, ~pezar c~e que as
call1aras l1ão tenham representução alguma,e nã.o .s .Jam maIs do que
corpos elegidos pelas villas e cidades para. adminIstrarem su~s ren
das com certas attribuiçúes, e tudo que é representação estep eon-
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centrado nas cortes, c nellas eomente, e em maifl ninguem, <1ir-se-ha
que são snperfiuas as cortes; porquejá a nação explicou a sua von,
tade pelos orgãos das camaras : e nisto vem a parar a constituição
do Brazil. .

E será isto o que S. 1\1. pl'Ometteu aos BrazIleiros no manifesto
do l' de Agosto de mil oito centos c vinte dous ?

Alli S. lV1. prometteu do modo mais positivo, que o congresso
soberano, represcntati,'o do generoso povo brazileiro, era quem
havia de fazer a constituição do imperio. Lêa-se este monumento
da sabedoria, da constitucionalidade de um jJríncipe, que se saCl'i,
ficou todo pelos Brazileiros ; e conheça·se que a sua grande alma
illuminada não tem parte alguma nos decretos e proclamações em
quei'ltão; appellemos para o mesmo senhor,passac1os estes momentos
de illusão, engano ou coacção, em que se acha pela alcatéa wútal'ia,
e matilha absoluta.

(Continu:n-se-ha)

Oantela, uni:lo, valor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viagem. (*)

--(*) ]];st;;:mel'ú traz a data do anterj~r, quando pela periodicidade do
jornal devera. ser de 22 de Janeiro. Isso induz a crer ter havido algum des'
cuidu typographico, tanto mais quanto () numero subsequente é d:L~ad? de
2\1 de Janeiro, ofrerecendo assim um lapso quinzenal, em vez do perlodlSroo
ordillario de oito dias, que fora tomado para a publicação do Typhis.

(N,)ta do Reviso?'.)
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(QUINTA FElHA 29 DE JANEIRO DE 182,:/:)

Urna nuvem que 0:5 ares e:5ClIrCCC,
So\"re nossas cabeças :Lpparcce.

CAM. OANT. 5.

Já se achava impresso o nOS80 numcro antecedente, quaudo nos
llhegou ás mãos o decreto imperial de 13 de N overubro do auno
passado, em que se crea o conselho de estado, que deve fazer o pro
jecto da constituição, e tratar tambem dos lIegocios de maio'r monta.

Muito nos satisfizemos da sua leitura; porque ne1le achámof;
mauifesto aquillo que, concebido no silencio do 1108S0 gabinete, ti
nhamos avançado naqllelle numero, por ventura com escandalo de
alguma gente; a saber, tlue o projecto havia de scr encommeudado
talvez áquelles, que cru 1821 fO;'am uomeados pelo decreto de 23
de Fevereiro para a cOlUruis ,[o da junta de côrtes da q'uClsi cun;;tí
tuição do Bmzil; e que o projecto, apezar de se dizer ao principio,
quc seria apresentado á nova assembIéa, ao depois aos Brazileiros,
~avia por fim de contas ser offerecido ás camaras das provincias, para
fazercm suas reflexões para 3 reforma.

Uma e outra cousa se vê llaquelle decreto!
Os nomeados no decreto de 23 de Fevereiro de 1821 para a

junta de côrtes foram, presidente, marquez de Alegrete; deputados,
obarão de Santo Amaro, monsenhor Almeida,Luiz J o é de Carvalbo
e Mello,Antonio Luiz Pereira da Cunha, Antonio Rod rignes Velloso
de Oliveira,João Severiano Maeiel da Costa,Camillo Maria 'roneHet,
J.oão de Souza Je Mendonça Corte Real, José da Silva Lisboa,1\la
l'Ian IIo José Pereira da Fonseca,João Rod rigues Pereira de Almeida,
Antonio José da Costa Ferreira, Franclsco Xavier Pires, José Cae
tano Gomes; procurauol' da eOl'ôa, José de Oliveira Botelho Pinto
Mosgueil':l; secretarios, ManoeI Jacintho Nogueira ela Gama! Ma
noel:M:ureira de Figueiredo; e os que hoje formam o conselho de es
tado, para. afact1tra do p1'ojecto e t'l'atamento elos negocias de mc6Íor
I)~onta, s[o os minisLros e secretarios de estado; João Severiano Ma
lllCI da Costa, Clemente Ferreira França, Luiz José de Carvalho e
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!tfel1o, Franuisco Vil1el:l J3arboza, João GOIHCS ela Si! veira Men
donça, Antonio Luiz Pcreira da Cunha, os cqnselLeiros da Fazenda
barão de Santo Amaro, (Jo é Egytlio) José Joaquim Cal'Ueiro de
Campos, e Manoel'Jacintho Nogueira da Gama.

Estamos a espera do projccto, p(tra vermos a sua uuplic::llla li·
beralidade. Ao tempo, descobridor das mais subtis tr::puoias,fiea
reservado o confirmar ou refutai' a nossa pi'evid()l1cia da marcha,
que o negocio ha de seguir,

E deixando a08 nos 'os lcitores as reflexões, que admitte o de·
creI.o ultimo, no que diz rcspeito ás observaqões das camm'as, ao
quando se !tãfJ de ?'ew1i?' os ?'epresentantes da nação em assembléa,
e a·os negocios de maiOl' monta, nos contentamos com lIotar, que na
proclamação imperial aos Brazileiro', que principia 7IltO PO'UCClS ve
zes vos tenho feito pate7lte U ?niI1J~a, remettitla li. e te govel'Uo por
portaria de 8 dc Agosto .do anno pm;~'ado, se diz, que alglL1nas cama·
?'as das prot,incic(,S do lwl'te deram instrttcções aos seus clepntaelvs,
em que ?'einUlJct o espil'itO democratico i q'te era um IlbStt'I'C[1 demo·
cracia no Brazil i e que não era menor absl/1'Clo o pretendel'em eltas
}J?'esc?'ever leis aos que CtS devem fCtzer i c agora pclo c1euretc uitauo de
1:-1 de Novembro do anno passado, as cantal'as hão de .luze/' sobi'e
o projecto as obsel'lJações, que lhes pa,'ecerellt ,il/stu~, e as ctpl'esenta·
?'ão aos ?'espectivos ?'e)J1'esentantes dus lJ1'olJincias, JJa?'a dellas faze,
?'em o conveniente uso, qnanclo ?'ennülos em asseembléu,

Quem não vos conhece, facçUo portugneza absoluta, que ~os

comprc!
Si não tívessclllos em vist'l a Illaxima lembrada, c postamn pl':l

tica por Montesquieu de se não cs,qotar de tal manei?'a mn assw/lpto,
qlte se llão deixe nada Ct fazer aos leitores, nós faríamos ver, que o
novo fim, íL qne S. lV1. se propõe na proc1:l.mação dc 16 de Novembro
de ambicionu?' glol'ia cada vez ?netis paI'a si epam o Bmzil, é urna
ontl'a prova de que se prlltende estabeleccr no Brazil, não um im
perio constitucional, sim uma monarchia absoluta, e mostrariamos
que as differentes bases não cOllstituciollaes, que se tem lelllbmdo
na proclamaç[o de 16 de J 11lho, a sabei', os sagrados direitos da se
gumnça indi<Jidttal, da prosperidade e da immunidade da casa elo
cicladão i e na de 1fi de N ovembro independencia do imperio, inte
gridade do mesmo e systmna constituâonal, apezlll' de 'e prometter
que serão mantidas religiosamente, são proposições oncas de Ben·
tido, da mesma natureza, peso e observancia, que a da lei mental
de D. Duarte, rei de Portugal, obre a successão das filhas nos bens
da cOI'óa i porque todas as vezes que fôr dos interllsses dos manda
rins Berquós, Gordilhos, Almadas .e outros desta farinha, hão de
ser esquecidas, interpretadas e abrogadas, bem como succedeu com
a dita lei mental a respeito do celebre João das Regras, seu inven·
toro No entanto, porém, que deixamos á cada n'ln abltndw' em SC'U

juizo, passamos a indiciar aos nossos concidadão" que não são let'
trados, as consequencias, que se til';],m deste tem pestuoso turbil bão-,
si os zcphiros dos nossos respeitosos clamores nã:o desfizerem as Illl-
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vens, que rodeando o throno de S. "M., o )Jl'ohibem de ver o sol da
razão c da justiça.

Sendo o tlll'ono, flue o Brazil levantou e jurou sustentar e de
fender, um throno constitucional, segue-se, que si acaso se tem pro
jectado de não haverem côrtes constituintes, e qUb fiquemos redu
zidos ao absolutismo de Portugal, serão as provincias no imperio
desmembradas, aniquilar-se-ha o imperio, e ficará o Brazil exposto
íL ser presa de aventnreiros ousados.

Não ba pessoa lettrada, que não conheça este perigo j todos o
pl'eveem, todos o temem, e no mesmo recinto da assembléa o dissc
r:un com o sen valor conhccido os senhores .iJ.lenca?· e Montezllrna.
Este ó. face do mesmo ministro do imperio declarou, que DeliS nos
livl'aBSe, que a t?'opa elo Rio de Janei1'o fizesse ali a ?'espeito da as
sembléa o mesmo, que a tropa de P01·tugal, porque em b?'eve ficaria
oimpffrio reduzido ltnicammte ao Rio ele Janeiro; e aquelle, que
si opoder executivo, por te'r aforça armacla á SIlCt clisposição, qni
zesse dissolVe?' a assembléa, ficasse na certeza de que qltalquer atten
tado, da pa?·te elo executivo contra a assembléa, dissolvia o imperio,
epor consequeucia o titulo cle impe?'aclor.

Verdade eterna, que não poderá ser contradicta por força al
guma de seducção, nel)) esterilisada pelos estragos das armas j por
que, como mesmo confessa S. "M., toda f(J'rça é insufficiente cont?'a Ct
vontade de um povo, que não quer ser escravu, (Proclamação de
S. M. 1)

Pois é concebivel, qne o Brazil sacudisse o jugo portugucz, que
brasse os ferros de Thomar para arrastar os de Sorocaba ?

Arredamos para longe ue nós o dominio portuguez só por ser
portnguez, ou porque elle se oppunha á nossa felicidade e á nossa
liberd~de politica, e nos prohibia do representarmos no universo
aquella scena, para que nos talhou a providencia?

E este augusto fim poderemos conseguir por meio de um pro
jecto, qne sirva de constituição provisoria ?

Podflremos desfl'llctar os dôces fructos da liberdade, que já te
mos principiado a O'osar sem termos representação nacional, sem
~ssembléa soberana,'"que ~os constitua ele um moela digno elo genio
livre dos Brazileiros, do seu caracter brioso e da riqueza do nosso
solo?

Quanto vos enganaes, infam,es aduladores, que sed~lzi~ ? me
lhor dos principes! RetrocedeJ na estrada, que prinCipiastes
bater.

a Brazil ha de Rei' livre da escravidão externa e interna; nem
ha de sugeitar-se mais ao ol'O'ulho e predominio portuguez, nem ás
arbitrariedades do systema absoluto, com que lisougeaes ao impe
rador para vossos interesses- particulares.

Sem representação nacional, selU côrtes so.beran-~8, q'u:e cl:las
mesmas formem a nossa constituição, não ha lmpeno. Debtlilxo
dCllta condição impreterivel é que acclamamos a S. M., e S: "M. o ju
rOll tambem da sna parte, Si por vossas tramas . M, .faltar. ao
seu dever, e não celebrar já e já as côrtes soberanas, está dll;solvldo

5'1
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o pacto, e o Brazil seguirá o seu destino ao tl'avez da mais sangui.
nolenta guerra. Será melhor, que a náo do estado seja Ullla náo
upitergina do que render-se ao valor de algum Pompéo.

A segunda consequencia da dissolução da assembléa, si ella não
for sem perda de tempo reunida, é a evaporação da libercladepoli.
tica, que proclamámos, e porque nos temos sacl'ificado.

A liberdade politica é, como diz Montesquieu, De PEsp. des
Lois lib. 2. cap. G., aquella tranquillidade de espirito, que gosa o
cidadão, nascida da opinião, que tem cada um da sua segurança.
Para que esta exista, é necessario que o govel'Do seja tal, que UllI

cidadão não possa temer outro cidadão, e jámais esta se p6de en·
contraI' e gosar naquelles estados, em que se acham depositados
l1as mesmas mãos os dous poderes, legislativo e executivo; pois
póde-se temer que o mesmo soberano não faça leis tyrannicas para
elIe as executar tyrannamente. E não se reunindo outra vez imo
mediatamente a assembléa dissolvida, ou convocando-se uma que
não seja mais que um mero conselho, que trabalhe sobre um corpo
de leis imposto á uma ássembléa, que por si mesma, em consequen·
cia da soberania da nação, que representa, não e colher as materias
que devem formar o objecto do pacto social, não ficam reunidas
nas mesmas mãol:i os poderes legislativo e executivo?

E não se hão de seguir todas as consequeneias do absolutismo?
Que barreira ·haverfí, contra os ataques, que o executivo fizer

aos direitos da nação?
Quem fará suspender a propensão do executivo pll.ra:l. tyran·

nia? Não temos uma muralha ela China cOútra ll.S cOITerias dos
Tartaros.

Quem punirá as arbitrariedades .do ministerio e seus officiaes?
Qual será o cidadão, que pOf.'Sll. contar eon'1 a segurança da sna

vida, díl sua propriedade, da sua honra?
Lancemos os olhos sobre as monarehiaR absoluta1:, c veremos

quanto são precarias, insuffieientes e illusorias as leis sobre estes
artigos; veremos, que todas as vezes que apraz aos soberanos, não
ha lei alguma, que esteja isenta de ser interpretada ao seu gostu
tleUes, e mesmo abrogada, ficando o cidadão intlefesoo Para fugir
mos estes males e outros infinitos, que tanto tem pesado sobre nos·
sas cabeças no dilatado espaço de tres seculos, é que proclamámos
o imperio constitucional, e levantn.lUos um imperador. Bem corno
não podia a assembléa constituir outra forma de governo, assim
não estaIT\os obrigados a receber alguma, que não seja a procla
mada.

Estamos com as armas nas mãos para defendermos a S. M. e:L
116s contra os inimigos externos, lUorreremos todos neste empenho;
e as devemos voltar contra aqueltes interuo, que no quizerem
obrigar a seus caprichos; pO?'que S. lJf. mesmo não tem di?'eito d~
se OpPO?' â constituição, lJo?'que depois de have?' chamado seus subdz·
tos pam gosCt?'em da liberdade, elle não póde dizer: Não quero que
sejam limoes. Verdade esta tão evidente, que não póde escapar ao
cégo li ..ongeiro lia Re[Jlllad01' Bmzitei?'o, u. 8. fi. 10·1.



- 4,5:;-

011 imperio constitucional, ou nada.
Segue-se, cm terceiro lugar, que propondo-se S. M" como deve

para desencargo de sua e-onsciencia para com Dcus, desempenho de
sua palayra aos seus subditos, e legitimo direit'o ii honra e gloria s
face dos principes e nações do orbe, propondo-se, dizemos, a convo
car já o já. a assembléa constituinte, que forme o nOS80 pacto social,
e sem a qual náo ha imperio, jámais deve de ser celebrada na ei
dade do Rio de Janeiro; :J sua séde deve de ser em um lugar, onde
se não ache wua força armada, que sendo seduzida, como a da
quella. côrte, possa mostrar o seu valor marcial contra os paes da
patria, inermes e inotl'ensivos, dc modo que senão tirem maia
áquelle amphitheatro os seus representantc ,vingadores dos seus di
reitos e agentes de sua felicidade; nem estes lá. irão, porque estão
persuadidos que senão devem sacrifical' pela patria, quando do seu
sacrificio se nüo p6dem esperar bens alguns, e a felicidade dos seus
concidadãos,

Tambem não se devem convocar côrtes compostas de outros
deputados, que os eleitos para a as embléa, que foi dissolvida, POT
quanto a força, porque se dissolven aquelle congresso, não lhes tirou
o direito de formar a constituição, que lhes foi outorgado pelos po
vos, e nem estes lhe p6dem cassar a commi são,que lhes deram, paI'
que elles cumpriram exactamente com os Reus deveres, e zelaram
quanto estava em suas forças os direitos e bem de seus consti
tuintes,

A vista di to, se deve entender, que,confeRsando S, M. que a to
talidade da assembléa era de dignos representantes do generoso
povo brazileiro, a convocação de novos deputados se atira a acabar
com estes; o que se não póde concluir com aquelles, ou porque se
não espere achar outros da mesma sufficiencia, ou porque os nOV08,
vendo o fim desastroso da primeira assembléa, não tenham 'Valor de
sustentar e defender os direitos da nação, e se deixem levar das in
fiuencias da facção PO?'ttlgnezcl, que fi todas as luzes pretende no
Brazil estabelecer o governo arbitrario e caprichoso.

Cerramos estas reflexões, lembrando aos taes senhores Portu
gllezes e seus apaniguados do Brazil, que os governos a?'bitra?"ios
andam sempre cercados de receios, e temerosos da conducta dos puvos
0pp1'imidos)' e si estes não gosam dos encantos dafelicidaéfe, aquel
les não tem 1'epouso em suas vigilic~s, e sonhando 1'eacções, illventam
quantas est1'atcl,qemas lhes sug,gere o systema d~ 1'e,qC1' POV?S pelo te?'
1'01' dos supplicios e dos fO'l'ros, como disse sabIamente o lllllstre de
putado Rodrigues de Carvalho,

E nesta terrivel conjllnctura oS povos para ee defenderem ar
l'iscam com o denodo, que produ~ a desesperação, o amor da vida,
e acabam com fi aniquilação dos governos.
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PERNAMBUCO

Chegon afinal o dia 8 de Janeiro, marcado pelo govel'l1o tem
porario para se elegel'em novos deputados para a nova assembléa
constituinte, segundo o decreto de 17 de Novembro passado, e pre
sidente e mais junta governativa para a provincia, segundo a carta
de lei de 20 de Outubro do mesmo anno passado j e o resultado
deste ajuntamento é o que consta do seguinte:

TER1tW, DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE, SECRETARIO E ?tlEM

BROS DO CONSELHO DO GOVERNO PROVISORIO

DA PROVINCIA, ELEITO PELO COLLEGIO ELEITORL\L DAS COMARCAS

DESTA CIDADE DE OLINDA E DO RECiFE

Aos oito (lias do mez de Janeiro de mil oitocentos e vinte e
quatro, terceiro da independencia do Brazil e do imperio, nesta cio
c1ade de Olinda em a catedral della e santa sé, onde se achavam
congregados o illnstre senado da camara desta mesma cidade e os
eleitores de parochias, que foram convocados para a factura do
novo governo, pela demissão do govern0 provisorio, tratada em
conselho de 13 de Dezembro do anno proximo passado, e tambem
para a eleição de novos deputados para o congresso constituinte e
legislativo, na conformidade do decreto de S. M. 1. e Constitucional
de 17 de lNovembro do mesmo anno, e proceder-se a eleição do pre
t;idente e secretario, em consequencia da representação que fez o
collegio eleitoral a S. 1\'1. I., ponderando justo!> motivos, que ,obriga
vam a dita eleição, cuja representação será encaminhada pelo se
nado, ficando registrada no mesmo senado; e feitas as formalidades
do estylo, sahiram eleitos para presidente o Exm. Manoel de Car
valho Paes de Andrade, para secretario o Bacharel José da Nati
vidade Saldanha, para conselheiros o Dr. Bernardo Luiz FelTeira, o
Dr. Manoel Ignacio de Carvalho, o Dr. Francisco Xavier Pereira
de Brito, o Padre Manoel Silvestre de .araujo, Manoel Paulino de
Gouveia e b'Padre Domingos Alves Vieira. E quanto a factura dos
novos deputados, foi decidido por uma unanimidade de votos, que
se não elegiam j porque tendo esta provincia já eleito aquelJes, que
deviam fazer e firmal' o pacto social e a legislatura nacional, e não
tendo ainda estes concluido esta soberana commissão, e nem pras·
tituido o seu caracter, era contrario ti dignidade e decoro desta pro
vincia nomear novos, e mesmo contrario á direito, porquc os pro
curadores, depois de se fazerem senhores do negocio,não podia~ S?J'

expulsos senão por prevaricação OH snspeição, o que não eXJsLla
nos dignos deputados desta provincia j e porque tambem o facto da
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dissolução do congres o ni!o era dissoluti vo dos direitos dos povos
em conservarem os seus mesmos representantes, tendo antes em sus
tentação da sua dignidade o testemunho respeitavel de S. M. L em
decreto de 13 de Nov.embro do anno pro~imo passado, em que al
Lamente confessa,que, á excepção de alguns deputados, em tOdOR os
mais brilhavam as qualidades de verdadeiros represeutantes do
grande imperio b1'3zilico. Ficou recolhida ao archivo deste senado
a pauta das eleições, para a todo o tempo constar; e fez-se este termo
em que se assignaram este dito senado, e o todo mais corpo eleito
ral. . Eu José l\Jauricio d'üli veira Maciel, escrÍ\ ão da camara o es
crevI.

FALLA DO lLJ_ STHE, DEPUTADO UE~IQUE DE REZENDE, NA SESSÃO

DE 5 DE NOVEMBRO, DEPOl DO SR. MONTEZUJlIA E OUTROR

Depois de cu ter sustentado a minha emenda contra os ataques
de 11m iIIustre l1eputado, cujos argumentos parece-me que ficaram
de todo destruiL1o" não pensei, que teria mais precisão de fazer no
vas explicações. Mal! o SI'. Montezuma de novo a torna combater.
Eu não me farei cargo de muit05 de seus argumentos, porque julgo
estarem respondidos uaqnella outra occasii!o ; s6 responderei á um,
que elle agora. apresenta como novo. '

Diz eUe, que o meu additamento envolve desigualdade e injus
tiça, En quizera, que o nobre deputado considerasse, que ha desi
gualdade e injustiça desde que o projecto diz, qne a religião catho
lica éa 1'eligião do estado, e a lmica manteudaP01' eUe. Porque to
dos os que professam as outras communbões christãs, são mem
bros do estado, e para elle trabalham, vindo elles desta forma a man
ter a religião catholica, em quanto os catholicoR em nada concor
rem para a mantença. das ontras communhões; visto que o estado
nada conC01'l'e para ellas.

E' esta. uma desirrualdade e injustiça, que eu já re.conheci em
outra oecasião. Mas 6necessario conceder-se este partIcular favor
ao catholicismo, para que conheçam os povos o cuidado, que esta
assembléa toma em garantir e proteger a religião do estado,
mesmo com uma apparente injustiça e desigualdade para com
outras.

E' o caso do me11 additamento; é mais 11ma garantia e protec
ção prestada ao catIJolicismo, até para desenga..nar os ~imoratos de
que Com estes artigos se não autorisa a apostasla, que e de que elle.s
t~emem, na. consideração de que seus filhos poderão abenar da rell
glào, em que seus paes os haviam educado.

Além do que, nenhuma injustiça e desigu.al~ade ha para C0111 a.s
outras commnnllões; porque estas nenhum dll'C1to tem u esta p~I~I

cular protecção e garantia. Elias hão extrnl1has, o s6 agora se Imo
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iut.roun7.illcl0 j a religião catholica, porém, tendo sielo até agora:l
umca, que os Brazileiros professam, por isso é a religião do cs
t.ado, e a unica ql'le tem direito á esta particular protecção c ga
rantia.

Voto pois aimla pcI. meu aelelitamento.

Cantela, união, valor constante.
Andar assim é bom andar.

Boa via.qe1Jt.
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(QUINTA FElHA, 12 DE FEVEREIRO DE 1824)

Uma nuvem que os are escurece,
Sobre DOS~as cabeças apparece.

CA..\I. OANT. 5.'

RIO DE JANEIRO

Atinai ent.omou o sol as aguas da amphora, e rarefazendo as nu
veus, que estavam carregadas, nos deixou entrever o est.ado polit.ieo
da côrte do Rio de Janeiro.

Tudo se sabe, porqne a cabala Pol't.uglleza, jlllgaml0 o exito do
negocio pelo principios, depondo a mascam da hypocrisia, faz uma
especie de garbo (le seu~ fins malignos, e nos deixa ver, q ue o rico
Prata e o gigante Amazonas devem dirigir suas caudalosas corren
lcs aos acenos do cad ueo Tejo.

O Brazil está sentenciado no synhcdrio do chumbismo á que
rcceba a lei da fabulosa filha de UlIysses. Mas quant.o liO enganam
est?s v::mdalos! O Brazil jurou indepemleneia ou mort.o, o Brazil
rellgio o mostrará ao universo inteiro, que elie sabe pe~ar e guardar
a santidade do seu juramento.
. Chegou do Rio de Janeiro no dia 30 de J :J.lleiro pas::lado o na

VtO ~[i!l'ançois com alguns pas. ageiros, impre 'sos ministel'iaes e ou
tros papeis; c de tudo se conhece o estado deplol'lLvel daquella infe-
liz ciJadc. .

.Talvez o quadro de Roma no tempo de Tiberio, descl'ipt.o por
TaClto, não explique o estado desta nova Babylonia.

Nilo. e falia mais em constituição, e o maior dos crimes de es
tado é não se faliar c lou var o project.o redigido pelos decemvil'os.
Os homens plObos, constitucionaes, ricos pl'oprietarios, tndo que
é gente de bem está aterrado e abatido; ningnem onsa dizer pala
vra fóra daqueJlas que sahem do circulo do cbllmbisU1o. As pri
sões estão cheias de vietimas; insult.am-se do modo mais indigno aos
Brazileiros; e aiz uma carta de pel>soa, fidedigna, que ~e trata com
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acceleramento toda sorte de trahições contra as uriosas e lilJeraes
provincias do norte.

Talvez não tenha havido nm principe em tão diftiellis cirClllll
stanciàs de acertar como o immortal Pedro I, rodeado de tantos
egoistas, que procui'ando unicamente os seus intereFses, a sua gran
deza e elevação, tudo isto revestem dos interesses do principe e do
bem do estado. Não ha intriga, de que não hajam lançado mão
para prohibir, que a verdade chegue a sua presença; pois estão CCI'·

tos, que em S. M. conhecendo·a, ha de seguil-a, e elles passarão pela
dor de se verem enganados em suas opiniões, feitos o desprezo e a
fabula do povo.

Appal'eceu afinal o projecto, que se promettell duplicadamente
mais liberal do que o discutido na dissolvida assembléa, e apparc
ceu fOl:jado em menos de um me:>:.

E' muito trabalhar!
Esta pressa nos indica, ou que ha de ter muitas falhas e impero

fei~ües, ou que já estava alinhavado de antemão. Por maior que
seja a doutrina dos collaboradores do projecto, elles não ('sião na
esteira dos Locks, dos Hamiltons, nem em circumstaneias mais
vantajosas, que as elos redactores do desprezado; e ao mosmo tempo
todos os senhores decemviros encarregados do muitos negocios
do primeiro porte uo imperio, e em tempos de tantas perturbações,
perigos e estorvos, cele1'itas imp1'oviela et cceca est.

Obras de muito menos entidade, mas que aspiravam a perfei.
ção, levaram muito mais tempo aos escriptores. A SmYl'na de
Cinna gastou nove annos em ser escripta; a Olympict de Isom'ates
dez; o Espi1'ito elas Leis de Montesquieu vinte.

Não queremos com isto dizer, que tan~o tempo levasse o pro·
jecto, porque seria um absurdo; só queremos notar, que não se deve
ser tão calvo, que appareçam os miolos. O projecto já foi feito
para não ser discutido, e passar como constituição eterna do impe·
rio do Brazil. Na segunda hypothese prova a facção unitaria, que
ha muito ella cavava a ruina da assembléa; e as razões allegadas
para este aborto, são pretextos para cohonestar esta desordem, e
acommodar os povos com esta quasi constituição.

Appal'eceu o projecto, e &endo remettido por portari:J, de 17 de
Dezembro ao senado da 11Wito leal e heroica cidade do Rio de Ja
lleil'O, este a 20 aftixou editaes, em os quaes communicava. átodas
as cl';lsses de cidadãos, que tendo eUe lido e examinado o dito pro·
jecto, não achára reflexão alguma a fazer, antes encontrara uma
prova não equivoca do liberalismo de S. M., de seu ministerio, c de
seu conselho de estado; que nestes termos, por julgar o senado ser
conveniente á felicidade publica, e por evitar o grande intervallo
de tempo, que estariamos sem uma lei, que nos regulasse; vendo ao
mel:lmo tempo, que não poderá haver uma constituição mais liber~l
do que esta., apresentada por S. M., do projecto, porque então sena
a destruição do systema lllonarchico constitucional, e que não po·
dia seI' menos liberal, porque então encontrando a vontade geral
dos povos, estes a não quereriam aceitar, c ultimamente vendo, que
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a nOva assembléa geral con tituinte e legitilaLiva nada mais pode
ria fazer, do que aceitar este projecto, ou, discutindo-o, fazer outro
no meSlllO sentido, mas por outras palavra -, no que levariam pelo
menos dous anllos, conendo riseo a segurança publica, porque po
deria appareeeI' a anarchia, 'e além disto outras nações liã.O nos
achando constituidos, não reconheceriam nossa independencia j re-
olvell, que, dou. dias depois de affixados os editae", se pozessem na
'ala do senado dous livros, em nm dos quaes se assignassem os ci
dadãos, que quizessem se jurasse o projeeto, que 27a1'a sempre de
vera ficar como constituiçIT.o do imperio do Braúl, e n'olltro os de
seutimento contrario,

Quem não vê em tudo isto aquillo mesmo, que nós bruxoleamos
nos nos os numeros antecedentes?

Quem haverá, que deixe de conhecer neste edital a minuta ou
a influencia dos mesmos, que redigiram o projecto? E que o senado
m1tito leal e hel'oico não fez maia do que assigllar de cruz?

Quem deixa de enxergar a má fé e a perfidia, com que se tem
tratado o primeiro negocio do Brazil, a sua indepellc1encia e liber
dade interna?

Poderá havei' uma afTronta mais solcmne a todo Brazil, do que
a que lhe faz o senado muito leal e hm'oico, quando diz, que a as
sembléct constituinte e legislativa niio poderá fazm' mais que ?'epetil'
o mesmo, que traz o projecto por outras palavms ?

li'elizes, e mil vezes feiizes os decemviros, que absorveram em
si toda embedoria, todn prudencia e toda sciencia politica de todos
os Brazileiros! Desgraçado Brazil, que, illuminado por estas dez
luminaria gl'Undes, vaes a cahir na hOl'l'orosas obscuridades do an
tigo anhos j pois que cada uma deHas está muito proxima do seu
occaso!

A assembléa constitninte não podel'á fazer mais do que aceito?'
oprojecto. E' VCI'llalle, porque a nova assembléa convocada nã.o é
constituinte c repre elltativa da soberania da na.ção j é um conse
lho, que não tem voto decisivo em nada j é um congresso de suppli
cautes, que pedem e não determinam, que aceitam e não esta,tuem !
A facção portugneza, sempre attenLa aOti seus interesses, só qlleria
que as camaras fizessem ao projecto suas observações, para que os
deputados na asscmbléa fizessem deHas o uso competente j o senado
muito leal e he?'oico dispensa a assembléa do trabalho dos exa-mes
c debates, e quer que o projecto se jure já como constitui'ção.

As camaras, como já disse, não são representantes dos povos j

l'epre~entam sim pelos povos, e para isto é preciso que. os ouçam
pnmell'O, O senado mnito leal e he?'oico1 esquecendo-se manhosa
mente da sua natureza e do seu oflieio, inverte a ordem das cousas,
vota primeiro sobre o projecto, e qner que os cidndãos de tod.as as
classes se louvem no sen juizo deHe. .

A facção PO?'tll,qneza se contentava, que o proJecto fosse adop
tado como constituição provisoria j os que tinha~ll' cm d€\'cr op
por,se á. esta monstruosidade, dei.tum :~ bana adl<.lll Le j o ticnado
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"l1wito leal e Iberoieo qucr, que o projccto sirva de constituiyão do
imperio elo Brazil para !:lempre.

Que perfitlia! . Que indigna adulação! Não foi tão servil
quanto este, o senado de Roma no tempo de Tiberio !! Parece-m~
estar vendo no presidente do fluminense o da Dolabela do romano,

Fazem-sc no Rio pn~parativo.. para rebater a expedição portu
gueza de dez a quinze mil bomens, que vem, debaixo do commando
de Beresford, de Silveira e de Luiz do R.ego, conquistar o Brazil.
Eismll teneatis, arnici? Caberá no Brazil tanta gente? Ou ainda
haverá Portuguezes, que queiram vir ao Brazil fazcr a guerra,
quando delle sabiram tão escalavrados? Si elles não poderam SU3

tentar os pontos, de que estavam senhores, poderão esperar pi :lI'

segunda vez nosso solo, e sustentar-se nelle ? O peixe já sangrado
desco1rfia, si vê su?'gi?' a isca átona d'c'gua.

E' mais natural, que o apertado recrutaruento, a que se procede
naquuella côrte, distribuição do exercito em quatro brigadas, mal';
chas para diversos pontos, como pam defeza, Bejam meios de dis·
trahir a attcnção do povo do negocio da dissolução da assembléa
para a dcfcza commulD, e evitar-se assim o etreito certo da fermen
tação, cm que estava a tropa e o povo, e tambem para se não dar a
devida attenção á approvação do projecto, que é nada menos que o
oartel de Carlos VIII aos Florentinos.

E si, com effeito, a loucura dos Portuguezes iem sido tão exal·
tada, que projectem esta expedição, pensam muitos ser de accol'do
com a/acção unitm'ia do Rio; e que estes movimentos do Rio se
dirigem a proteger o desembarque dos Portuguczes, mormente
quando se diz que toclas as forças devem ser destacadas para a praia
de Sepitiba, ficando a bana indefesa, c o mesmo se deve cogitar
dos batalhões, que devem destacar para a Babia e Pernambuco; e
nós não deixamos de uur peso e attenção a este conceito, pai que
vendo, que tendo tido a/acção ~tnitm'ia a habili 'lade de fazer fal·
tar-se a toda;; as promessas e juramentos fcitos aos Brazilciros, s.ó
não ba de ficar em sen pé o decreto do 1.' de Agosto de 1822; p01R

que sem a derogação deste nós havemos tingir nossas ondas do
sangue portugllez, como elies tiugiram as do seu Betis com o san·
gue mouro no tempo de D. Sancho l.

Fizeram-se os eleitores nas freguezias da CandeIaria, Santa
Anna, S. José, Santa Rita, SS, Sacramento do Rio de Janeiro, e
das suas listas apresentadas nos Dia?'ios do Governo uaqllella côrte
se vê, que sahiram por eleitores qnasi todos os ministros de estado
e conselheiros, Parece-nos isto uma mão fOljada, porque apresentan
do-se est.es senhores nos collegios eleitoraes para a eleição dos de·
putados, hão de attrabir a si todos os votos, e ao depois, assen
tados na assembléa, que reforma farão ao seu projecto?

Todo homem ama mais aos partos do seu entendimento, do que
os sens proprios filhos.

Uma igual armadilha descobre muita gente no emprego,.que
se tem feito de alguns deputados para prcsidentes das provinClas;
porque 11ão se pódelD esquecer da deputação elos Portuguczes, que



o J unot mllnc1011 a B~yonna a cumprimentar BounaplU'te: que sendo
Portngllczes ]e naSCllllento, eram Francezes llas opiniões e nas
obras j e cá dOR nossos sabemos,que alO'uns applaudiram a dissolucão
da assembléa, desfechallCl0 em risad~s, e antro", foram no dia Yge
gninte ao beijamão por esta grande victoria, quando toela cidade
estava abysmada em ilôr e terl'OriRllda.

RAHIA

'hegllIH.10 fi e~ II eitlade em o dia 12 de Dezembro os seu de
putados :llmon, e abendo-se da dis olução da llssembléa, a tropa
e o povo commovido e as ambrado deste fnnesto acolltrcimento, e
jnlgando-. e trahido pelo. Portuguezes, e que se trllta\'a de reesCl'u
vizar o Brazil á Portugal, di vidimlD-se em bandos, e tomaram dos
sens inimigo uma pesada vingança por tres dias, 8em haver quem
désse quartel aos Portuguezes, nem força no governo para obstar
a torrente, que se havia despenhado com todo furor, quasi verifi
cando-se o que na assembl6a preconisou o illustre depntado Henri
que de Rezende.

No Jia seguinte n;inntando-se um grande numero de cidadãos
de todas as clas e , e indo a casa da camara, a fizeram convocar
pelo toq ue de sino. Junta esta, representaram qne era preoiso se
rem chamados 03 dep~t::\(]os, "indos do Rio, para darem a causa da.
sua retirada, antes de acabarem os sens trabalhos; compareceram
estes, e c1ando a. conta., que já todos sabem, requereu o povo, qlle
o pre idente da. camara r<'])re. entas. e ao go\'e1'l1o, em nome do
mesmo povo, que com'ocase um con8elho composto dos cidadãos
(le todas as classe,. constantes de uma relação, que apresentara.m
para que nelle se tratasse da. segurança ela provincia e traquilli
dade da cidade. Tudo se fez; e foi assignaelo o elia 17 para o COI'
selllo.

CheO'a.do este dia, reuniu-se o conselho composto do governo,
eamara, ~mpr gados publicas, eccleRiasticos e civis, l~ilitares, cida
dãos virtuo os, illu tnl.1os e zelosos ela can~a pubhca, e de com
mum accordo tomaram as medidas necessal'las para manter a or
dem e tranquillidade (1:l provincia em vinte artigos, todos ch~io~ de
prndencia, . egnrança e zelo patriotico pelo bem da provlOcla e
Bl'azil.

Entre estes artigos, (lepois de mostr~re~n a. sua 'P1'ofl!ndct ma
{f!u/' pela dissolução da assembléa constltl~ll1~e e leglslat~ra.: espe
rando que S. M. satisfizesse, como cumpria a sua alta (hgmda.de,
boa fé e constitucionalidade os juramentos qne cIle e to los os Bra
zileiros pre. taram, fazendo' meell'll.r o regimen constitucional, re
qIIereram :



-- .J.G.J. -

Que com a muior brev idaue apresent:1l18e . M. o projecto da
conlltituição duplicadamente mais liberal, que o da extiucta assem
bléu, para. que :18 camaras interpondo o scu juizo e tran8mittindo·o
aos deputados das respecti \'as provincias, seja por este!:! approvado.

Que S. M. jámais deixe de desempenhar a sua imperial pala
vra de que nada queria de Portugal, e que POI' consequeneia não
consinta, nem soffra, que alguem se len~bre de confederação com
aquelle reino; pois que a união é absolutamente impossivel.

Que S. M. não confiará os grandes cargos do impr.rio á subditOR
nll.soiilos em Portugal, bem como os demais despachos civis e mi·
litares.

Que o tribunal dos jurados fosse restabelecido para a liberdade
da imprensa, como foi creado em 1822.

Que S. M. haja por bem de obstar ao mal certo, que deve re
8ultar do decreto de 24 de Novembro do anno passado, qne manda
conhecer devassamente dos ultimas acontecimentor daquelb 'ôrte,
e do edital do intendente geral da policia de 24- do mesmo, que ado
mitte denuncias em segredo.

Que S. M. se dignasse restituir os deputados presos e expulsos
do Brazil ao seio uas snas provincias respectivas, tendo ao mesmo
tempo cOllsideração pelo deputado eleito Barata, cujas asserções
immoderadas eram mais filhas do seu patriotismo exaltado, do que
da maldade do seu coração.

E declarando ao govemo, que se n1Lo désse posse á subdito ai·
gum nascido em Portugal, que viesse despachado para aquella pro·
vincia, sem que primeiro se désse pa,·te a S. M., afim de que o mesmo
senhor hou vesse de revogar o decreto, declararam afinal, qne
a.quella provincia era constantemente firme nos pr~ncipios da monar
chia constitucional, que tem proclamat10 e jurado.

Dos assentos deste conselho se vB: l,o que por aqnclla cirlade
tambem vogava o conhecimento da pretenção dos chnmbeiros quere
rem unir o Brazil á Portugal. E então devemos fazer a vontade
ao Sr. Estevão de Rezende, intimada no seu edital de 17 de No
vembro de 1723? Tratar como irmãos inimIgos cucal'l1içados, que
não cessam de empregar todas as forças para opprimir-uoR, isto
nnnca foi admissivel em politica; o preceito do Evangelho, lue
manda amar os inimigos, é la para outras cousa, e n'outras oeca
siões e circumstaucias: 2.' que o voto daquel1a respeitav I provincia,
a primogenita de Cabral, antiga côrte do Brn.zil, é que os leputa
dos approvcm ou Dão o vrojecto da cúnstituição, estribauos nos voo
tos das cam ara!', o que se oppõe de [rente ao edital ào muito leal
e km'oico senado do Rio de J aDei 1'0.

A nobreza e generosidade de seus sentimentos, Cjuando roga
pela restituição ao seio ele suas I'espectivas provincias dos deputado
presos e expatriados, e reclama a contemplaç1Lo de S. M. sobre o de
putado eleito Barata, é uma bofetada para as provincias de S. Paul?
e MinaR, que sem mais exame, sem reflexão, só levadas de um espl
rito de vingança e de servilismo, se gloriaram da lissolução da as
sembláa, unico liame, que enlaçava as provincias do imperio, e pela
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pnsao e exterminio dos seus deputados, a quem appellidam ele
inonstr08.

A sua supplica para que S. M. desde as de!'lO"raças que produ
z~l'á no Rio (~e J an~ir~ o decreto de 21 ele N ove":nbro jms!;ado, ell
SlJIa as demais prOYlnClaR a nua extenderem seu zelo e patriotismo
á pel'ipheria dos seus termos unicamente, sim a todos os dem:lis ra
mog da grande familia brazileira.

O seu protesto de ser firme constantemente nos principios elo
regimen constitucional é um proclama, pell? qual declaram a todo
Brazil e mundo inteiro, que não admittirão nutra furma de govemo
ao trllvez de todos perigos.

A~sim obr.n. um povo patriota, q ue não é servil, e q ne !Jrefere:l
morte a escra\"lclão !

PERNAMBUCO

este numero, que não pôue sahir quintn. feira ]ln Rnll:! por
ad.oecer o compo~itor typographico, e não termos um snbstitnto
pam aquclle trahalho, trazíamos nm artigo, que no. parecia inte
re8 ante a provar n. inepcia e má. fé de certos besomos, que na ca
pitania mór elo Cabo, e por aqui andavam zunindo disparates
e andices obre a legaliuade do actual governo, illudidos talv<,1.
por algnm Confucio a. iatico, com o fim sem duvida de turvar as
agllas para peSCal'l,Ul grosHo. Mas levantanclo-se agora um terral,
algum tanto frio, la das bandas do Cabo, voltamos para ali as nof'
~as vistaR, e dcixamos o que estava feito para qnando alguma ra
latIa nos fizer tomar aqueHe rumo.

E' o caso.
Foi S. 1\J. r. servido, depois da renuncia, diz-se, de Gervazío Pi

res FelTeira,Mauoel Zepherino dos Santos e Pedro de Araujo Lima,
nomear para pre. idente desta provincia a Francisco Paes Barreto;
mas, por felicidade da provincia, quando esto patricia por conhecer
a sua inaptidão para o governo, de sua propria vontnde havir. con
vocado um con elho de cidadãos ele todas as classes, e expondo lia
Rua presençn por seu pl'Ocurndor as razões, que lhe assistiam pa.ra
elle e seus companheiros não continuarem a reger o leme da patna,
se demittiram do goverLlO. E para que o corpo social não ficasse
acephalo, sem haver quem reO"ulasse os movimentos dos membros,
elegen-sc .UlU governo tempo~n.rio, que eluraria :111 qn.anto não che
gaS'{: presldentc nomeadú por S. M., ou o coJ]eglO elCltoral elegesse
outro.

Como,pol'ém,não apparecess~ presidellte algum nomeado po~' S.
M. e o collegio eleitoral se tivesse reunido a 8 do passado J aneHO,.
uomearam o O'overno actual e ofliciaram a S. M., dando-lhe couta
de haverem ~rocedido a esta nomeação peb necessidacle em que
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Re llChavn :l. pr \'jnci:l, ape~ar l1e eorrer o boato ue est:J.r nomeado
por elle Francisco Paes Barreto, por não ser este capaz de sanar os
males da provincia; antes mais o.., (;xacerbaria pela falta de opinião
publica, em que infelizmente havia incorrido; e que como- temiam
pelo desastroso successo <.1a dissolução da assembléa constituinte
não se intentasse restabelecer o antigo de~potismo, haviam escolhi
do pessoas de sua confiança; portan to esperavam de, S' M., que não
só lhes não extranhasse este procedimento como que lhes de se sun
omnimoda approvação, sem a qnal nã.o poderia socegar a provincin.

Apparece agora o morgado o:ffi<:iando ao Ex-m. presidente, c
camaras do Recife e Olinda, e requesitando se lhe dê a pos, e de
prf1si<lente politico. Não lia uma :l.lIlbição tão desmareada! Nem
11m tão impertinente e desloucado empenho I Estará o negocio
em circumstancias de se l1eferir ao morgado? Pan:ce, que, a ex
cepção çlo pretendente, de sens apaniguados, todos os de mais Per·
nalllbnc:1I10s responder:Io decidid:J.mente que nfto,

O negocio está alfecto áS. 1\1, I.
Não ba, portanto, na provincia autoridade, que o possa accele·

rar ante da decisão imperial sem crime de attentado. S. M. suppu·
nha capacidade no morgado, jJor isso o elcgeu, Não se "erifican·
do esta, ainda f6ra do caso actual, deverá suspender-se a execução
ela graça, e dar-se-Ihe parte, corno succede todos os dias em qual.
quer despacho, por que não é de esperar ele S. M. caprichos, sim
justiça, rectidão, ordem, nem que ponba a testa de uma provincia
em a crise actual pessoas,que em lugar ele conservarem a bôa ordem
dos negocios, a tranq uillidadc do povo e sua felicidade, lhe cansem
a desor 1em, perturbem a par. e procurem a mina da provincia S.
:M, pen ou que o morgado, como membro da junta atlotlsina, ell,íta
em Setembro de 1822, segundo o decreto de 3 de Setembro de 1821,
que determinava no § 3·-8e7'ão nomeados os memb7'os elas juntas
pr01Jis07'ias ent7'e os concidadãos mais conspicltOS pOl· seus conheci
mentos, pl'obiclade e adherencia ao systemCt constitucional-eatara
nas condições da lei, e por isso digno da pre idencia do governo;
mas nada disto se verificon cm toda aqneJla junta, como toeI os sa·
bem, por consequencia . l\L está enganado; por isso, uma vez que
conheça o engano, elevemos eSI erar de suajustiça, que faça recolher
a sua carta illl perial.

A llleapacidade para o governo do morgado é tão publica! que
eJle me mo 11 tem confessado em seu manifesto de 10 de Janeiro, c
em oflicio de 14 de Fevereiro de 1822, e na sessão extraordin,ari~de
] 3 de Dezembro do anilo passado; e o secretario da junta aftonslI1a,
José Marianno, o disse de toda junta no seu manifcsto \le 22 ae
Feverei,'o de 1822.

A dura experiencia de qninze mezes de seu governo não admittc
objeccão ; pois que as lllonstruosidndes, arbitrariedades, pa.tronato
~\os nossos inimigos, o nepoti mo a bem de seus pa.rentes, ~ttenta
dos contra os maiR sagrados direitos dos cidadãos, o ostraCismo de
muitas pessoas probas elesta praça, estorvado felizmente por unJ
dos trinmviros, a horrorosa sessão de 26 de Novembro do 3nno ]las'



sado, ern'q~le se decretou a pri:ão do intendente th lIlarinha, hoje
EXOl. presldente, e do deputado Carvalho, e todos ;tq uelles que,
como elles diziam, tramavam a deposição daquel1a junta, não se
podem negar por força alguma de eloquencia. .

Sendo esta inaptidão pn.ra o governo llatul':11 e inscparavcl do
morgado, póde ser aniquilada e substituida por talentos de sciellcia,
ne valor, de discrição, indispensaveis pn.rn. se bem govel'llarem os
povos, só porque S. IV!. o nomeou presideute ?

Parece-nos, que não.
S. lVL p6de de um peão fazer um fidalgo, de um escudeiro ca

valheiro, como Bonaparte a Lauriston, quc havendo seis rnezes an
tes sido pagem, foi condecorado com o habito da Legiito de Honra;
porém dar.i uizo a quem não tem, n[o pode (Ic certo.

Póde S. M. dar padrões de tensas, titulas de barõe" viscondes,
caneles, rnarqnezes e duques; porém dar scieucia a um tolo, valor a
um coharde, virtude a um vicioso, hOl1l':t a um patife, amor da pa
tria a um trahidor; fazer de um Plisthense um Alfonso ele Albu
burque, de um Nil'eo um D. João de Castro, de um Calnbar um Fer
nandes Vieira, de um CbristovíIo Paes Barreto um João de Barros
Rego, DitO p6de S. M.

Como, finalmente, os caminho. de S. M. não são os do capricho,
sim os ela verdade, da justiça, eb haura; e os fins a que elle se pro
põe, a paz dos povos, a felicidade dos sens subditus e a gloria do
imperio; e estes beDs nüo se podem consegnir, presidindo em uma
Irovincia, onde ha muitos homens de lettr::Ls e vastos conhecimell
tos, homens faltos el'elles, nem tendo a frente de povos guerreil'os, e
em crises de uma gnerra aberta com uma potencia, que, se e~penha
toda em e roagar-nos, homens cobarel~s, que com.qnatro gl'ltos de
Pedroso, desamparam seus coropanhell'os no goveruo, e, por "erem
dou' murrões acêsos, fogem elo seu posto e embrenham-se pelos
matos, e em lugar de alimentarem a paz dos povos e ape~·taren? os
laço de união os retalham com partidos, semeam a tlIscordm e
aLT~scam a pr~vincia; deve-se sobrestar na execução .da cart~ im·
penal, ate que S. IVl. melhor informado nos dê um preslelentc elIgno
do lugar, digno da nossn. confiança.

Cautela, união, ',<dor constante,
Anelar assim, é lJom n,ndal'.

BOCl, IJtCtfJCI/1.
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(Q{JINT,~ FEmA, 18 DE FEVEREIRO DE 1824)

Uma nuvem que os al'es escurece,
Subre nossas cabeças apparect:.

CAM. CANT, 5,

PERNAMBUCO

"A nossa/m'ça consiste mais na illtimidade da nossa· w!ião, dv
que no numero dos nossos soldados: desl/nítlos se1'emos sempre
fracos, quando uniclosfica1'enu)s invellciveis," Assim Iallou a ver
dade pela uocca de UIll iLlllstre deputa(10 da nossa soberana assem·
bléa constituinte, Esta proposição não admitte replica: a recta
razão a tornou em Lheoria, e a experiencia com a pratica lhe tem
grangeado um vigor indestructi vel.

A' braços, como estamos,com a/Ctel)ao P01'tll{Jlleza,que não dor
me em querer levar adiante os sens fins desastrosos, devemos for
marmo-nos em esquadrão cerrado contra esta caftla maligna, que
niio se contentando de ter transtornado a nossa representação na
cional na côrte do Rio de Janeiro, traz emissarios e apaniguados
por todas as províncias do imperio para trabalharem no mesmo pla
no, intrigando, di vidindo as opiniões, e fa7.endo chocarem-se as for
ças nmas contra as ontras,

Concentrados todos em um só pensamento de justiça, renDidos
os sentimentos em nm só desejo da índependencia exte1'IIa e liber
dade política, dadas as mãos entre nós, e com as provincia nossas
limitrophes, na firme esperança de que hade raiar o dia, em que o
nosso augusto imperador,rompendo a venda que o cega,dará acceso
n luz da verdade, que lhe encobrem a mais insolente adulação e o
desenfreiado egoismo dos aulicos, faremos baquear o orgul~os?
colosso portngllP.Z, e seremos a salvação dos nossos irmãos bra~llcl:
ros, Seremos benemeritos da patria, com um inauferivel direito a
sua gl'atidã:o, ao sen respeito e aos seus elogios, digno premio da
virtude, e uDico estimulo dos c.)raçõet; nobres, Contempta fama,
vi'l't~ttes CO/1 temnuntll1', (Taei to,)
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Longe de nós o chamado espi1'ito de c01poração ou de reserva
pelo qual cada classe da sociedade pretcnde conseguir o fim parti~
cular, a quc se propõe, isoladamente de todas as outras, sem se
quererem alliar em reciprocos laços, fóra dos quaes já mais se póde
couseguir o fim gemi e commum. .

Este espirito tem sido fatal por muitas vezes á humanidade; e
a historia, mormente da Fran~a no tempo da Liga em 1512 contra
Luiz xn, nos apresenta desastrosos exemplos, que devemo!> ter sem-
pre diante dos olhos, para evitarmos as mesmas calamidades. .

O govemo politico, a magistratura, o povo, a tropa e o clero,
todos devemos estar ligados de feição, que um não possa ser arras
tado por algum furacão, a menos que não leve á rojões com sigo to
dos os outros. Talvez não haja uma tempestade, por mais furiosa,
que possa destl'llir uma tão estreita e apertada união; o que não
succederú" si desunidos pretendermos resistir ao astuto e manhoso
inimigo, que nos quer supplantar.

Os Curiacios de Alba, emquanto juntos, venceram os Horacios
de Roma; mas logo que se separaram, cahiram debaixo dos golpes
d'aquelle mesmo, que lhes havia dado as costas.

Quando insta o perigo commum, devemos esquecer-nos dos
desgostos e querelas particulares; pôr o fito unicamente na con
servação e salvação da patria.
\ O risonho busto da patria tem bastante alegria para varrer dos

corações de seus filhos a sombra das tristezas, e melancolias parti
culares.

N'este sentido fanou Tito ao embaixador de Porsena, que que
ria tirar partido dos desgostos, que lhe havia dado o senado d
Roma:

Quando a causa commum nos chama ás armas,
No peito de sells filhos Roma extingue
Das rixas e querelas o veneno;
Vencendo-nos á nós, vamos unidos

6 á vós combater por inimigos.

(Volt. Brut.)

Quantas não teem sido as desgraças pelas discordiao entre 08

habitadores de uma. praça, de uma cidade, e navegautes n'um~ náo ?
Lembramo·nos da sempre memoravel a bordagem da fragata Oysne,
cujos ofliciaes não dando a tempo noticia ao seu commandaute. da
vela inimiga, que apparecia, pela discordia em que a:udava~, tive
ram o justo castigo da sua desunião, acabmrdo' tod'Os debaiXO dos
sabres argelinos.

Uma das foutes das discordias enLre os homens e slIas desu
niões é a falta do verdadeiro amor da patria, e não ternlos mais. q?e
amor ue nós mesmos adornado das l'Oça.ganLes roupas do patrlOLiS-

, 59
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mo, Todos se julguo capazes de tudo, e de ordinario com preferen
cia aos de mais.

E' necessario que sejamos sinceros o justiceiros, Nem tudo e
pal'a todos, nem todos são pa1'a tudo. A natureza n[o deu a todos
os seus filhof; os mesmos talentos, nem no mesmo gráo; e nem a
fortuna repartiu com mão igual as mesmas commodidades e meios
vara f;e de envolverem os talentos e lucrarem,

Por isso nem todos tem os mesmos direitos ás mesmas cousas,
Todos os cidadãos são ohrigados a adquirir virtudes christãs,

mames e civis, e são máos cidadãos aquelles que as não possuem,
Mas tambem, por se ter estas virtudes comnlllns, não se estú no di
reito de aspirar áquelles empregos, que exigem talentos maiores,
e virtudes mais sublimes,

Um cidadão, por ser bom pai de familia, esposo fiel, amigo leal,
economico de seus bens, não está por isso so na ordem de goveJ'Dal'
a não da patria,

E te empenho exige conhecimentos maiores, que não estão na
posse de todos,

Fallando na nossa ph1'3se allegorica, é preciso lima astronomia
politica, uma pilotagem, ullla manobra, um espirito presago de
ventanias e tempe!':tades, uma prndencia afinal, que conheya o fim
geral da ociedade, e os particulares de suas diversas partes, uma
sabedoria, que escolha os meios mais apropriados e eficazes, c uma
fortaleza que lhes dê a pratica e applieayão,

O varão que se conhece vasio destes principios, mormente si a
grande mestra elos homens, a experiencia, o tem convencido da sua
impotenüia, si acaso nutre em seu peito llm verdadeiro amor da pa
tria, não deve encarregar-se de oflieios superiores á seus talentos j e
deve depôl-o, si o onus lhe foi imposto por outros.

Que exemplo mais imitave!, que o do marquez de l\Iontahão,
na Bahia de Todos os Santos, que eonhecendo pela acção, que per·
deu', contra os Hollandezes, lhe faltava a arte militar, entregou a
campanha ao conde de Bagnnolo, e militando debaixo de snas or
dens, como soldado, alcançou a victoria?

E' desta feição qne obram os verdadeiros filhos da patria, e que
se não incham eom os sopros da ambição e avareza,

O espirito do nosso amor para o c01l1mum Ú bem explicado pelo
propheta Jonas, quando disse aos Ja náo, em que navegava para
Tharsis: Si p01' mell 7'espeito se commoveLL toda esta tempestade,
alijae·me ao ma1',pa1'(t que deixeis deperi[Jal'.

Sem este espelho de desinteresse, de justic;a, de generosida~c,
não poderemos jámais attender seriamente ao bem da nossa patl'l~,

á sua grandeza e gloria; sem uma perfeita nnião seremos com faCI
lidade rotos e desbaratados; unamo-nos, jJois,eUl um só pensar, em
um só qacrer.

Um dEmso e inrompivel véo cnbm pam sempre os desgostos
particulares, as semsaborias, os odios ; pcrdoemo-nos mutuamente j c
façamos uma hoste terrivel a fucção portu[Jue7.a, para não scrIDOS de
todo perdidos.



- 4'71 -

De t.odos quando ao bem nt.il se torna
Das pri vaelas oftcnsas o perdiio,
A' todas é justiça dar de mão,

(Metast, Gat,)

P ARAIIIBA DO N01{'TE

Nessa provincia,pert.urbada por vezes por alguns Europeufl uui
dos á Brazileiro , tem apparecido uma energia ~n1io pequcna' pelo
bem da segurança I ublica ; e os t.ramas mais manhosos dos inimi
gos da nossa inde} enuencia tem sempre abortado pela vigilant.e
cautela daquelle povo, que dete ta a escravidão, deLaixo das or
dens de um govel'l1o energico c prudente.

Logo que lhes C(lnstou o desast.roso acontecimento da disso
lução ela soberana assembléa constituint.e e legislativa do Brazil,
não foi inaceessivel ao choque eleetrico, que abalou todo imporia;
sentiram, c sentiram bem no fundo d'alma est.a desgraça, ha muito
planejada pelos chumbeiros elo Rio l1e Janeiro, E porque esta Gafila
soberba traznos sens patricios espalhados pelo Brazil diligent.es
emissarios, fomentadores de seus I erveraos sentimentos, c propaga
dores do systema absolut.o, a Parahiba vigilante deu m[o ele pre
sos a todos os Portuguezes,que ali se achava,m de morada á traficar;
e para que neste deseart.e de oitos e. noves 11[0 apparecesse algum
vislumbre de parcialidade ou injustiça, convocou a 16 de Ja
neiro um pleno conselho, compo to de cidadãos de todas as classes,
no qual tratando-se deste objecto e propondo·se os seguintes quesi
tos, resolveram do modo que aqui se vê-se.

I' Perguntou-se, quo destino se devia dar aos Europeus soltei
ros, que se acham prel;of;? B. qne devtwn ser todos dep01'tados
para .fóm do B1'azit, _

2' No caso de leverern sabil' para f6ra do Brazil, para que par
te serão deI orta los; c quem deveria pagar a passagem dos que fo
rem pobres, e não tiverem meios ue satisfazei-a? B. que fossem
deportados para Portugal, JJ(tgando os l'icos a passagem á sI/a cus
ta, e á custa do e/'ario a dos pobres.

3' Si João Antonio Gonçalves, a favor ae qnem apparece lima
assignatul'a de novellta, pessoa brazileir:l, pedindo aSila conserra
ção, eleve no sobreclito caso ser exceptuado? B, que era tnL'alida a
assignutlJ.ra, tanto por ter sido alcançada por sllb01-n.os etc:, como
pOl' ser falsa toda a atlegação ; e que' em COllseqllencut devza ser de
pOl'tado como os outl'OS,

4' Si no sobredito easo devem ou não os EuropcuR solteiros re
laxar-se da prisão, prestando fiança, e marca,ndo-se-lhes I1Ill prazo
ruzo:lvel para ajustarem suas contas, e se prepararem? B, qtte mes
mo para evttar vinganças lJ(11'ticulal'es e insultos se conservem na
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p?'i~ão ate o dia do emba?'qlt8, dando-se po?'em licençapm'ú ent?'a?'em
francamente n'ella as pessoas com qner>t elles qU'Ízessem ajusta?' suas
contas, etc.

5' Si os Europens casados, que estão presos, ou em homena
gem, devem regressar para suas moradias, recommendando·se aos
commandantes de policia, que vigiem sobre ellcs? R, que ficassem
de hmn81wgem na cidade, e que se mandassem vi?' para ella todos os
outros c(J,sados, de que houvessem iguaes crimes,ate que smnmariados
fossem empulsos.

6' Si no caso de serem lançados para fôra da provlDcia os Eu
ropeus solteiros, que se acham presos, devem sahir tambem todos
os solteiros, que se acham espalhados pela dita provincia? R, que
devem sahir todos sem excepcão,

7' Si os Europeus solteiros, militares, frades e clerigos devem
entrar no artigo antecedante? R, que os militares, que se tivessem
distinguido em acções positivas a favo?' da nossa independencia, e
com especialidade na gUe?"ra da Bahia,{icassem ?'esidíndo entre nós;
e os demais todos igualmente depo?'tados. Que os cle?'igos e frades
elt?'opeItS, que não tivessem p?'atícado algum attentado cont?'a a nossa
causa, ficassem j e os que ao cont?'a?'io tivessem machinado, 011 pOl'

factos positivos a ?"Llina do B1'azil, pregando, aconselhando de pu
blico alguma má dout1'ina á isso opposta, ou de quem se preS'Umísse
com 1'azões muito p?'ovaveis, que t1'amavam occultamente alguma
revolta etc.,fossem immediatamente depm'tados com o mesmo des
tino dos acima.

E tudo isto se passou a executar.

ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO QUE IlE ESTAVA DISCUTINDO NA ASSEMIlLEA

DISSOLVIDA, VENCIDOS ATE' A SUA DISSOLUÇÃO

Jj)rn nome dCb Santissima Trindade

A a88embléa geral ~onstituinte e legislativa do imperio do
Brazil, depois de ter religiosamente implorado os auxili08 da ~~be.
boria Divina, conformando-se aos principios da justiça e da utJ11da
de geral, decreta a seguinte constituição:

'TITULO I,

Do ten'ítorio do irnperiú do B?'azil,

Art. l' O impel'io do Brazil é um e indivisivel, c o seu terl'i
tOl'io compl'ehellde,
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Art. 2' As provincias do Parú, Rio Negro, Maranhão, Piauhi,
Ceará., Rio Grande do Norte, Parahiba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe d'el-Rei, Bahia, Espirita 8antú, Rio de Janeiro, S. Paulo,
Rio Grande do Sul, Santa Cntharina, Minas Geraes, Goyaz, Mato
Grosso; as Ilhas de Fernando de Noronba e Trindade, e outras
adjacentes; e por confederação o Estado Cisplatino.

Esta ultima parte ficou adiada até se receber do governo as in·
formações necessarias sobre o estado de cousa,s de Montevideo, para
então se poder tl'utar d:estafederação. Ainda o governo não t'inlta
elado as inf01-macões até o dia ela dissolução da assembléa.

-Art. 3' A nação brazileira não renuncia ao direito, que possa
ter á alguruas outl'a~ possessões, não comprehendidas do art. 2'

Art. 4' A constituição mantem a divisão actual do territorio, e
para a futura far-se-hão novas creações ou divisões, segundo pedir
a necessidade do serviço, e o commodo dos povos.

Mas ficOu. subsistindo o additamento do Sr. Vergueiro para se
trata?' d:este m'tigo,qllalldo se arraniasse o sY8tema de administração.

(Continuar-se-ha)

FULA DO SR HENlUQUE DE REZENDE NA SESSÃO PERMANENTE DE

11 DE NOVEMBRO, AS DUAS HORAS DA MADRUGADA,PARA o DIA 12

o quee esta. assembléa? O queé o imperador? Ambos esco
lhidos da nação, ambos encarregados de fazer a sua felicidade, e de
curar da tranquillidade e segurança publica. .

O imperador se acha em campo armado, cercado de baIOnetas
ede boccas de fogo. E isto o que inculca, senhores? Que a pa
tria está em perigo, e que não ha tranquillida~e na capital. .

Elle mesmo diz, quc conserva aquella attltud,e ~al:a obvl~r de
sordens. Pois então,quando o chefe da nação esta vlgl1ante, a fren
te das tropas, esta assembléa não bade estar em sessão, e os 81'S. de
putados hão de ir dormir ás saus casas?

Não.
Esta assembléa deve estar vigilante, em quanto .0 imperador

estiver n'aquella posição.
Em quanto o perigo durar, devemos cooperar com o chefe da

nação no restabelecimento do socego publico; e .devemos co?ser
var·nos em sessão permanente até que a ordem esteJa r~stabeleClda.

E peço a palavra para quando se tratar da materla.
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o maior premio, que se pólle prestai' ii virtude, não é outro qne
o seu reconhecimento, e a coufissão daqneIles qne gosam de sens be
neficios.

Não aspira a outra gloria o cidadito benemerito, que a sobrevi
,"encia na memoria da postl'ridade i e nós seriamos muito pouco pa
triotas, si deixassemos fenecer no p6 do esquecimento os nomes da
queIles nossos patricios e concidadãos, que pelo desempenho de sens
deveres se tem feito credores da nossa consideração e estima,

Entre muitos compatriotas, que pela sua probidade, zelo e
fidelidade nos lugares, que lhes confiou a patria, tem um direito a
nossa perenne lembrança, apparecem com distincyão o juiz interino
da alfandega, Caetano Francisco Lumachi de MeIlo, e o escrivüo
da receita geral, Miguel Ârchanjo l\Ionteiro de Andrade. Ambos
dignos dos ·empregos, que occupam i ambos merccedores de que:1
nos a tosca penna se exercite em dizer d'elles duas pala\Tas,em pro
va da satisfação que 11avemos recebido na leitura do 1'esumo ela im
portação e expo?'taçüo desta nossa provincia, que acaba aquelle ue
apresentar ao publico pela imprensa, e do mappct [Je1'al, que este
pela mesma vÍ"~ da typograp11ia offereceu ao publico sobre o rendi
mento, numero de caixas e mais volumes de assucar, qne se expor
taram desta rirovincia.

Um e outro impresso, n.le:m de satisfactorios á curiosidade ele
todos os cidadãos, sito de summa utilidade; pois dão a todos idéas
clara~ das finanças provinciaes adquiridas por estas duas gra~

des vias, e enchem aquelle lIireito inalienavel, que tem todo ~l

dadão de ,aber o estado das forças pecuniarias do seu palz,
mormente na fórma de govemo adoptada e proclamada pelo
Brazil, em que o governo não é mais que representati vo lia nação,
a qual niio deve ignorar o estado dos sens negocioso

Das observações demonstrativas do primeiro se conhece, .CJ~lC

ainda que aqueUa l'epal'tiçiio não e. teja 110 apuro de sua admlOls
tração, como temos ouvido á pessoas conhccedorn.s daquella eco·
nomia, com tudo sempre aql1elles rendimento. tem sido annnal
mente em um progresso notavel, e que com qualquer l'cfol'l~aJ
sustentada por um jniz tào restricto COUlO o actual interino,. vlr.a
a ser aquella estaçüo, senão a primeira, ao menos uma da~ pl'lm~l

!'as alfandegas do imperio ; no entanto, por6m, qne o gover~o ~~o

põe suas vistas sobl'e esta repartição, espera a patria do .SI:. .JUIZ

interino, que desenvolvendo mais a sua intelligencia e acLlvd~cle,
por si mesmo decepe aquelles estorvos, que obstilo ao maior adian
tamento dos rendimentos da provincia.

Portanto, prestemos o tributo devido de estima e consideraçüo
aos Srs. Lumacbi e Monteiro d'Ândrade

Cautela, união, valor constante.
Anelar a.ssim, é bom andar.

Boa viagem.



IX

(QUI TA FE1HA 3G DE FEVEHEIRO DE 182-4:)

oma IlU"CIIl quc os :lre~ e ClIrOCI',
tio\'re no sas ClLb ~'aE ;q parcce.

CAM. OANT. fi.

PERN AMBUCO.

Quanto mais precisamos de UI1lClO e identidade em senti
menta' e opiniães, tanto mais o genio do !U:11 nos pretende inquietar
e destl'llir !

Ao !Ue. mo tempo que 6 llma desgraça não concordarem todos
o homen cm UIll mesmo plano, quando se trata da sua felicidade,
é tambem a cousa mais natural e proprin do entendimento e co
l':1ção humano. ,i todos os homens coneebessem as mesmas idéas
d~s cousas; i ellcs as contemplassem pelo meRmo lado; si enca
llilDhassem-se todos aos mesmos fins; si tivessem as mesmas paixões,
os me mos gostos, os mesmos interesses, como seria verdade o q,ue o
Pel'sio, o lloracio e outros muitos tem Eto das vuriedaàes dos gos
tos humanos, e suaR inclinações?

Como se desviariam da mesma derrota, para andarem a bor
dejar ora ao norte, ora ao sul, ora a leste e ora a oeste? Ainda
se não encontraram liou navegantes, que sahindo do mesma porto,
para o mesmo luo'ar seguissem a me. ma escala. O mesmo capitão
U k . ::o , ~ -

00' toma dlversos rumos, e nao toca os mesmos lugares nas
tres viagens, em que circula o globo da terra.

Seria um aborto do gcnero humano si Pel'DambllCO fizesse nesta
parte uma excepção. Entuo podiamos dizer, que nua send? amas
sados os Pel'n::uubuc:1nos do mesmo barro damasceno, haVIam ca
!tido do COucavo da lua ou outro algnm llaneta sobre esta plaga
da terra. Os Pernambucanos são ]wmens, eomo outros quaes quer,
sugeitos á paixões, dotado:; de fragilidades, e movidos cada 11m por
seu estimulo diverso; uns com a penetração de Lynce, outros com a
cegueira de Hypsea ; este. com o patriotismo de um Catão, aqueIles
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com a perfidia de UIll Catilina; quaes adevinham como Mopso, taes
espiam como Echion ; temos Cezares, temos Pom_peos, temos tudo
que é bom, e temos tudo que é mão. Somos homens sugeitos á
tudo que é dos homeús.

E' por estas razões, que apez:lr dos energicos esforços de Per
nambuco para chegar á Colchida da felicidade, em que conquiste
o aureo velocino da independencia e liberdade, não lhe tem I>ido
posgivel fazer uma viagem toda de bonança, e tem de dissolver a5
exhal:J.ções tenestres, qne levanta um 1Jfartins, e deslisal' as nu
vens marit,imas, que lá na Ilha de Fernando de NOI'onha engrossa
um Salguei1'O.

Si em alguma classe da sociedade é necessaria a subordina
ção e obediencia aos superiores, e o rigor da disciplina, é na classe
militar. O;caracter do soldado destinado para as cruezas de Marte,
munido do ferro, que a patria lhe põe entre as mãos para defen
deI-a, o tOl'll::L tenivel e temeroso aos seus concidadãos e de sumrno
perigo para a socied::Lde, mormente quando o soldado tirado da uI·
tima classe do povo não tem costumes, e olha para sua profissão
como uma salva-guarda dos crimes e attentados,

A historia do universo está cheia de funestos exemplos dos abu
sos da força armada; o Rio de Janeiro nos deu um estrondosissimo,
e o nosso Pernambuco não tem sido isento destas irregularidades,

O esqnadrão de cavallaria nos tem apurado a paciencia, prin
cipalmente depois que foi commandado pelo capitão Francisco José
Martins, e achou apoio no passado triumvirato.

Entregues á mais escandalosa e perjudicial relaxação, não po
deram sustentar por muitos dias a disciplina, á que Oi:' quiz chamar
o major Tota; e colligando-se entre si na noite do dia 12 do pas
sado Janeiro, desertaram do _quartel em numero de quasi trinta solda
dos acompanhados de um cabo e dous anspeçadas, tendo primeiro
arrombado os caixões da munição, e indo d'ella bem providos, pro
curaram ao dito Martins, que se achava no -engenho velho do Cabo,
á titulo de licença.

Constando a deserção, o excellentissimo govel'l1o politico e o
commandante das armas tomaram as mais energicas e promptas pro
videncias ; destacaram logo para o lugar dos Afogados um
presidio, que prohibisse a continúação da deserção, e man
daram persegui.' aos desertores por duzentos e doze homens,comman
dados pelo major Bento J osá Lamenha Lins. O major fez a sua mar·
cha com tanta rapidez,contra a esperança dos desertores,que constan
do-lhes estar na Ponte dos Carvalhos os que os perseguiam, deixa
vam a companhia do Martins, que os tinha amigavelmente aco
lhido e rogado ao commandante das armas pela volta dos soldados
para o Recife,porem debaixo do commando d'eUe Martins, e se
passaram á provincia da Alagôas,

Vario!:' foram os discursos sobre este successos, e apezar de
que o Martins no seu officio de 13, e carta de 16 de Janeiro ~o
commandante das armas se houvesse mostrado isento de influenCIa
para esta desordem, com tudo todas as pessôas, que cánheciam de
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perto este Cerebelita,e sabiam o quanto se havia doido de ficar sem
o com mando do esquadrão,e dos planos e encomendas do Rio, que lhe
faltavam executar para entUo condecorar seu nobre e altivo peito
com o Cruzeiro do Sul, foram pertinazes no .pensamento de que
elie fôrn. o autor, conselheiro e fomentador d'aquella desel:ção.

Não se enganaram, porque tudo constou do oflicio de 24 de
Janeiro do governo das Alagoas, no qual declaravam ao nosso,
que lá se achavam vinte tres soldados do esquadrão da l. linha, os
quaes haviam desertado com a protecção do capitão Francisco .Tosé
Martins, de quem levaram uma carta para o tenente coronel J acin
tho Paes de Mendonça, na qual certificava o Martins, que os taes
soldados se retiravam, porque Pernambuco estava a proclamar o
systema democratico, e que esperasse por elle e outros ofliciaes;
c:J.l'ta qne foi rcmettida pelo tenente coronel Mendonça áquelle
governo e lida pelo ExlO. Muniz Tavares, segundo constado oflicio.
deste de 24 de Janeiro ao Exm. presidente Carvalho.

Por este motivo, e em consequencia de ter aquelle esquadrão
sido em todo tempo instrumento do desassocego publico, e não dar
esperanças de reforma e utilidade á provincia, se julgou conveni
ente ser extincto, como foi, éncorporando-se os seus ofliciaes e sol
dados aos outros corpos da praça; e o bom do Martins estando
recolhido a fortaleza do Brnm, teve a habilidade de illudir ao com
mandante d'aquella fortaleza, que o levou a sua casa para arranjar
seus negocias, e de volta d'esta fugiu vergonhosamente, deixando
aquelle oflicial compromettido, e sugeito á um conselho de guerra,
por suppor que tinha probidade quem nunca soube o que ella era.

Este novo FoucM dizem estar lá para o Cabo, feito um dos
Urdemalas, que aconselham ao morgado para procnrar loncamente
a presidencia do governo da provincia, com á esperança de ser o

. governador das armas.
Que militar! Que capitão para conduzir li. sua companhia ao

perigo e a gloria! Nem no imperio do Monomotapa, em que as
tropas são de mulheres, se encontra um ofticial como Martins.

Tambem, deixando partidol:l, não acho mesta acção do capi
tão ligeiro cousa alguma vergonhosa; porque muita gente bõa tem
fugido. Moreau foi grande e inimit~vel nas retiradas, e o duque de
Placença, Le-Brnn, quando a Hollanda fez. o seu levantamento, não
esteve lá por pontos de honra militar) á frente das autoridade8
fl'ancezas, correu mais ligeiro que um viado.

Em quanto esta fria neblina do Cabo ae vai desfazendo pelo
calor dos amantes da ordem e tl'l1'nqllillidade, e pela adhesão caos
tante das nossas tropas ao seu dever de se não intrometterelll nos
negocias politicos, voltemos as nossas vistas para .

ILHA DE FERNANDO DE NORONHA.

Nellsa Ilha, que em tempos mais remotos ha cst::tdo por duas
60
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vezes em mão dos nossoS inimigos de outra'ora, os Fl'ancezes, se le·
vantou uma <:erraç~o, que de modo escnreceu a sua atmosphel'a
que nos não deixa ver com clareza os sentimentos politicos da su~
guarnição; antes parece querer arrastar terceira vez os ferros do
captiveiro. .

Ainda que a sua total dependencia desta praça, a respeito de
gente, mantimentos e soldos, seja sufficiente razão para não re·
cearmos males de consequencia no negocio da nossa indepen
c1encia, com tudo não devemos olhar para ella com indifferença, a
fim de que a faisca desprezada não levante o incendio. Basta lem
brarmo-nos que alterando-se o patriotismo d'aql1ella guarnição, e
esfriando o amor pela liberdade da patria, temos mail' este estorvo
á santa cau'sa, que propugnamos; e não convem desprezai-o, quando
estamos a cortar por todas as cabeças da hydra do corcundismo.

A 3 de Janeiro passado chegou o barco Bandu?'ra, vindo
d'aquella Ilha, e com ene a noticia de umas extravagancias cor
cundaticas do seu commandante, o major de artilheria José Bel"
nardo Salgueiro; as quaes nos fazem duvidar do patriotismo d'a·
quelle oflicial e sua adhesão á causa do Brazil.

E' bem verdade, que o deleixo das juntas provisorias passadas
em não mandarem para aquella Ilha bandeiras do imperio, foram
occasião de apparecer mais visivelmente o caracter d'aquelle
oftlcial ; mas este descuido em outra qualquer pessoa, que não fosse
de taes sentimentos, produziria o effeito contrario, como succec1eu
com os ofliciaes e empregados d'aquE:lIa Ilha. Estes, vendo que
em nenhuma das fortalezas e reductos havia bandeira imperial, e,
nada obstante já se haver proclamado ha mais de um anno a nossa
independencia, ainda se usava da banclei?'a jJO?'tugueza, isto é, ban
deira de uma nação inimiga, de accordo com o comandante Sal
gueiro, formaram uma bandeira imperial, para se arvor r na forta
dos Remedias no anniversario da acclamação de S. M.

Na vespera desse dia foram todos ao qunrtel do commandante
e lhe offereceram a bandeira, com 11m proclama, proprio da solem-'
nidade, para ae ler ás tropas. O go\·ernador ou cOlllm::l.Ildante os
recebeu com agasalho, e igualmente a offerta ; mas nas costas
d'elles, atacado do espirita do corcnndismo, como antigamente
Saul do espirito maligno no meio dos melodiosos sons da harpa de
David, fez chamar a sua pre.sença o tenente COl"tez, e abrindo· se
com elle, lhe declarou, que não arvorava tal bandeira imperial, e
mandou rasgar o proclama ,encomendando-lhe que fosse acommodar
aos ofliciaes e empregados, offerecendo-lhes, si fosse necessario, de
quatrocentos a quinhentos mil reis.

O official deu execução á encommenda. Apezar de não conse
guir dos officiaes e empregadas o desistirem do projecto, não se arvO
rou no dia seguente a bandeira imperial.

O governador ao depois, chamando á consulta unicamente
quatro offiiciaes, a dous dos guaes seduziu com conselhos, obteve a
decisão de que se arvorasse a bandeira portugneza ; o que saben
do-se, foi motivo para que os patriotas por meio de lima repl'e-
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selltação, na qual assignaram os mesmos dous omciaes do conse
lho, obstassem á este attentado. O govemador contemporisou e
cedendo ás circumstancias, fingiu mudar de ppinião ; porem'no
dia 23 de Outubro appareceu um soldado do primeiro batalhão com
um assignaclo, em que se pedia a bandeira portugueza, procu
rando subscriptores ; accusado ao governador o soldado, e vindo á
sua presença: foi convencido d'aquella sediciosa alliciação; mas o
resultado foi o governador louvar ao soldado, e arvorai-o em Rar
gento; e no dia seguinte fazendo ajuntar a frente do quartel toda
guarnição da Ilha, mesmo os destacamentos das fortalezas e re
dnctos, lhes fez uma oração recheada de mil sandices contra a ban
deira imperial, por ser feita de retalhos de fazenda, e não ter ben
ção, e conseguiu da guarnição pedirem a bandeira portugueza, por
ser a verdadeira, e a bandeira do seu soberano ( o "ei ele Portugal ),
e contradictoriamente acabou a patnscada com vÍ'tJas ao irnpemdor :
e a frente da guamição foi arvorar a bandeira portugueza na for
taleza dos Remedios.

Devendo esta ovação ser applaudida por algum brodio, man
don-se dar gratis aos soldados muita aguardente, sendo o sainete
desta festa bacchanal sarcasmos, pecuinhas e insultos aos officines
e empregado.

Depois disto, em um dos lucides intervallos, conhecendo o
bom do governador o seu perigo, e querendo inhabilitar de depo
rem contra elle os offendido, por denuncias dadas por peilsoas
de seu seio, de que o pertencliam assassinar, fez abrir devassa, em
que juraram os mesmos denunciantes, e tudo que era soldado im
moral e debochado, rematando a tragedia em prisões de uus, e
ameaços contra outros.

O governo da província deu a devida attenção a este negocio,
e acaba de mandar render aquelle official pelo coronel Luiz de
Monra Accioli de Miranda Henriques.

Conheciamos o Salgueiro desde 1817, e nunca demos muito
pelos seus sentimento liberaes; mas em verdade não esperavamos,
que, depois de ter o Brazil proclamado a sua independencia, teudo
á sua frente o senhor .D Pedro 1., o nosso Salgueiro fosse um sebas
tianista, que esperasse pela volta do governo do rei de Portugal, e
que preferisse a obedieDcia á um rei, que nos tinha cansado tantos
males, á de nm imperador, que se havia sacrificado por nó", e daya.
a esperar toda sorte de bens, toda graudeza, e levar-nos ao templo
da gloria. Mas a final são gostos, e lá disse o poeta: Trahit stta
quemquam voluptas. Que lhe faya muito bom proveito!

WASIDNG'l'ON, 2 DE DEZEMBRO DE 1823.

Abrindo-se nesta cidade o COllo"l'esso para a nova legislatura,
James lVlonroe,presiclente daquella ~epnhlica, dirigiu ás camaras ~o
congresso, i11llUediatamente depois da sua abertura, ulUa eloquent1s-
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sima mensag m, tia qll:1.1 extrahimos as seguintes passagens, por es
tarem em relação com os nossos negocioso

"Nós somos por ll~cessidade mais proximamente interessados
nos 8uccessos deste hemispherio, ( americano) e isto por motivos
bem conhecidos ao observador judicioso e imparcial.

O systema politico das potencias alliadas (elt1'opeas) é absoluta
mente differeIite do systema da America. Esta differença pro
vem da que e:-áste em seus respectivos guvernos.

Quanto ao nosso systema estabelecido á custa de muito san
gue e immensos thesonros, suetentado e aperfeiçoado pela sabe
doria dos nossos mais iIlustrados cidadãos, e á sombra do qual te
mos gosado uma felicidade sem exemplo, toda familia americnna
está unida em sentimentos para defendeI-o.

Nos devemos, entretanto, em obsequio e franqueza da boa in
telligencia, que reina entre os Estados-Unidos e aque1l3s po
tencias, declarar, que nós consideraremos qualquer attentado da
sua parte, para extender este systema" ( eW'opeu ) a alguma parte
deste hemisphero, como perigoso a nossa paz e seguranya.

Nós jámais nos intromettemos, e nem é da nossa politica fa
zej-o, com as colonias ou dependencius de alguma nação europea ~

porem devemos declarar, que quanto aos governos, que tem decla
rado e sustentado a sua independencia, e cuja independencia nós
reconhecemos, por muitos motivos e justos principios, jámais po·
deremos ver a ingerencia de alguma potencia europea com o tim
de oprimil-as, ou de alguma maneira decidir do seu destino, seníio
como um manifesto quebrantamento da amizade e boa intelli·
gencia para com os Estados-Unidos.

Nós decláramo~ a nossa neutralidade na guerra entre aquclles
novos governos e a Hespa-nha no momento em que os reconhece
mos; e nisto temos persistido e persistiremos, em quanto não hou
ver um :r;notivo, que no parecer das competentes autoridads dest.e
governo peça nma mudança de politica da parte dos Estados·Um
dos para a sua segurança.

Os ultimos acontecimentos de Hespanha e Portugal provam
bem claramente, que a Europa se acha ainda em estado d~ cO?
vulsão. Este facto é incontestavel,nem carece de uma prova mais eVi
dente, do que haverem as potencias aIliadas tomado o expedicnte de
por algum motivo, que convem ao seu systema, intrometerem-se IlOS
negocios internos da Hespanha, pelo meio da força. .

Até que ponto uma tal ingerencia debaixo dos mesmos pr~n

cipios será levada, é uma questão, que interessa á todos os povos. mo
dependentes, cujos governos differem dos d'aqueIlas pote~CI~S,

ainda mesmo as mais remotas, e seguramente nenhum é mais In-

teressado do q.ue os Estados-Unidos. .
A nossa politica de não nos intromettermos com os negoCloS

internos da Europa, por nós adoptada logo no principio das guerras,
que tanto e por tanto tempo tem agitado aquella parte do globo,
permanece ainda da mesma sorte em toda sua força.

Esta politica nos tem ensinado a considerar o govemo de lacto
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como governo legitimo para nór;, cultivando amiga\'eis relações
com eltc, sustentando sempre essas rel:1ções pai' meio de uma poli
tica franca, poderosa e firme, submettendo-uos sempre ás justas rc
clamações de qualquer potencia sem som'er injurias' de nenhuma.

Quanto, porem, á este continente, as circumstancias são claras
e absolutamente rlift'erentes.

E' impossivel que as potencias alliadas possam extendei' o seu
systema politico á algum ponto d'elle, sem ameáçar a nossa paz e
felicidade; e nem mesmo alguem póde crer, que os nossos irmãos
do Sul, deixando-os obrar por si mesmos, adoptem o systema eu-

ropeuE" .. 'I ' ffi 'l'ffi I, pOIS, Imposslve ,que nos so lamas mc I erentemente um ta
intromettimento.

Si reflecti,'mos na força comparativa e recursos da Hespanba,
relativamente aos novos governos da Amecica, e a distancia entre
aqnella e estas, evidentemente veremos, que ella jámais poderá
reconquistai-os. Entretanto, a verdadeira politica dos Estados-Uni·
dos pede, quc deixemos decidir a questão entre ambas as parteil,
esperando que as outras nações sigam o mesmo systema, "

Cautela, união, valor constante.
Anelar assim, é bom andar.

Boa viagem.
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( QUIN'l'A FEIRA, 4 DE MARÇO DE 1824. )

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças appllreee,

CAM. CAN1'. 5.'

PERNAMBUCO

O primeiro dever do homem, para viver tranqujlJo e conseguir
a verdadeira felicidade, é, segundo o philosopho, conhecer-se a si
mesmo-..Nosce teipsllm. Por falta deste conhecimento, nós nos pre
cipitamos em muitos abysmos.

Para não trabalharmos em vão, e gastarmos o tempo precio o
sem utilidade, devemos tomar o conselho do Ly,rico latino... Fazei
seria ?'eflexão, qttal os hombros peso esperem pode?' Supp01'tar, qual
sojpre1' não qlle?'em. .

Si um, que não é Atlas, quizer pôr sobre o costado a macbllla
celeste, lIade por força esmichar e fiear esmagado debaixo ele tão
desmedido peso.

O que não f~r tão monstl'l1oso, quanto Polyphemo,corno deixarú
de afogar-se, si pretender vadear o oceano?

Aquelle que não calculando os gastos, que requer o edifici~, que
planeja, metter mãos á obra, ver-se-ha na indi pensavel neces51~aclc
de a deixar em meio, servindo de fabula ao viageiro, que lhe dll'á;
começou a edifica?' e não pode consumar.

Eis o caso do morgado na presidencia desta proyincia.
Por não conhecer exactamente suas forças, ou não querer elar

pelo sufficiente conhecimento que dellas tinha, e deixar-se levar d~s
conselhos de Â?'istippo natalense, do capitão Lígei?'o, c do OonflJ,cz~
asiatico e outros, passou pelo disgosto de ser terceira vez exclUI'
do da presidencia procurada.

E pelo que ouvimos e vimos, esperamos, que mil vezes será
excluido, si n-úl vezes intrigar para sentar-se na cadeira de Moys6s;
por quanto, ainda que a tenham occupado escribas e vhariseus, com
tudo as conjuncturas actuaes da nação ni'io dão a esperar a vai ta d'es-
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ses dias de uma obediencia cega, atravcz dos prejuizos c mina da
sociedade.

Celebrou-se, no dia 21 do passado Fcvereiro, u conselho dos
procuradores das camaras da provincia para se decidir, si acaso de
pois de haver-se affectado á S. M. r. e C. o negocio ]a presidencia
politica do morgado, dever-se-hia dar ouvidos á chicana, com que
clle argumentava, e dar-se-Ihe a posse, que tão ambicio a e sofre
gamente pror.nrava; e por unanimidade de votos foi da sua pre
tenção excluido.

. E' já o terceiro juizo, que tem o morgado contra si: isto é já
mUlto!
. D"esgraçado o homem, que chega a incorrer no desagrado ge

rai, e por ventnra execração de sua patria ! !
Por outro tanto, e muitas vezes por menos muitos tem deixado

os maiores interesses dos paizes, que habitavam, e os lugares que oc
cupavam. Sirva de exemplo o carlleal Mazarino, quando cedendo
á persegui,s:ão dos grandes da França, deixou o lugar de ministro
ae estado, e sahiu do reino em 1049.

E será o morgado tão importuno, que trate ainda de semelhan
te negocio? Estamos persuadidos, que bi o morgado fosse deixado
ao seu Imico entender e obrar, não se arriscaria a passar pela 8em
saboria de se vêr reprovado pela presidencia, feito o acipipe da
multiloqucncia e ociosidade.

Praza ao céo, que esta lhe sirva de escarmento para conhecer
os seus verdadeiros amigos, e separai-os dos que costumam, como
lá dizem, ti1'a1' a sa1'dinha com a mão do gato.

Queremos ver, que cataplasma emoliente lhe põe agora al
gUIJl de sens conselheiros sobre o adio, com que lhe fieou a provincia
emesmo algum dos amigos, que lhe restavam.

BARIA DE TODOS OS f3ANTO

No dia 10 de Fevereiro passado reuniu-se, lln. caRa da camara
d'essa cidade, 11m grande conselho de bidadãos de todas as classes,
convocados pelo edital do senado· de 4 do mesmo mez..

E assistindp tambem o presidente politico, o ?r. Vlanna, resol
veram abraçar o projecto de constituição, offereCldo por S. M .. l. e
a" como lei fundamental para o imperio do BraziJ, sen~ s~r preCIsa a
Sua decisão e approvação pela assembléa geral constltulDte, como
S. 1\1:. havia determinado no sen decreto de 13 de N ovembro do
a~lD.o passado; porque no tal projecto se achava l?cm regulada a
dlv~são dos poderes, e se garantia e a assegurava "t liberdade e pros-
plll'ldade do Brazil. .

Que inconstallcia a d'essa eidade !
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Quando sobre ella inclino minlias visLas, parece-me uescobri,' o
Estreito de Ne[ro]Jonto,cujas aguas fervidas no espaço de viute e qua
tro horas fazem set.e enchentes, e outras tantas Vllsantes ; ou, como
diz Livio, a maneira dos ventos inconstantes, correm já para uma,
já para ontra parte, como um2. caudalosa torrente, que se despenha
de alcantilado monte,

O povo dessa cidade, no dia 13 de Dezembro, exaltado em ex
cesso com a noticia desastrosa da dissolução da assembléa consti
tuinte, lança uma acta na camara, pola qual se desligava da obe·
dioncia ao imperador, si já e já não restabelecesse a assembléa dis·
solvida; e determina aue se ponham em estado de rebater todas
as pretenções do Rio de Janeiro, e etc, ; e por tres dias entregue a
uma formal anarchia, espanca, fere e mata Portnguezes, No dia 17,
quando mal eram passados oinco.dias, ajuntando-se de novo na sala
do palacio do gove1'11o, mandam aspar a primeira acta, pOl' não se
compadecerem com a dignidade e decoro da prúvincia as expressões
pouco reflectidas, que nella se escreveram; e hvram outra mais
moderada, na qual exigem de S. M. apresentasse immediatamente
o projecto da constituição duplicadamente mais liberal, como havia
promettido, para que, depois de examinado pelas camaras, fosse
approvado ou não pelos deputados das provincias em assembléa
constitninte, de novo convocada. Chega, porém, o marechal Felis
berto Caldeira, e, depois de certas conferencias, ajunta-se de novo
um conselho a 10 do passado Fevereiro, e assentam de jurar o pro
jecto como constituição fundamental do imperio, sem ser preoisa a
discussão pela assembléa, e muito respeitosamente ro~am aS, M"
que por sua alta bondade se digne mandú jurar já e já, e observar
o projecto como constituição do BraziJ.

Que inconstancia! , Que contradicção !
Parece-me ver naquella cidade as nuvens sem agua do Apos

tolo, que se movem com qualquer vento de doutrina,
Ora, sêde lájuiz com taes mordomos!
Quem poderá afiançar a constancia neste ultimo assento! Nós,

com effeito, nada damos por elle, muito principalmente quando cons
ta, que elle foi o resultado das diligencias do marechal Felisberto
contra o voto do povo; o qual, como diz uma carta de pessoa de
probidade daquelJa cidade, está animado de bons e nobl'es sentimen
tos, e nos ]J1'imei1'os dias da desastrosa nOtJa da dissolução da as
sernbléa, foi extrema a sua exaltação, e s6 se ouvio um g1'ito geral
de independellcia, constituição, ou morte; e apezar da cabala ma·
rotaI, muito pouca gente tem assignado este assento. .

Aqui vemos verificado o qne dos ajuntamentos dbs povos dIsse
o orador de Roma na oração pro Planco: Quod freturn, qaem ea·
1'i]Jurn tot rnotus, tantas, tarn va1'ias habm'e C'l'editis agitationes, co'
mutationes, ftuctus, qaantas pe1'tu1'bat'iones, et quantos Q'lStas habeat
1'at'io comifliorum? Não ha mar, não ha eUl'ipo, que tenha tantos
movimentos, tantas e tão varias agitações, mudanças e ondas, q\U\Il
tas perturbações e quantas calmarias os commicios e aj nntamentoB

do povo,
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Si \1e~tes di versos ajuntamento~ só entrasse ~ .classe do povo,
1Iad'1 admiravam estas mudanças, pOIS que a volubilidade e o amor
da novidade é, como diz o Venusino, o caracter es:;encial da POPll
laça; a qual hoje lança por Lena e despedaça as estatuas,que hontem
levantou aos seus bemfeitores e aos seus heróes, Mas que tenham
assim obrado homens, que pelos seus talentos, sua doutrina e sua,;
acções pareciam estar sobranceiros ao povo, nos faz ou chorar com
Heraclito a loucura e inconstancias dos homens, ou deHas nos rirmos
com Democrito, '

Um destes, que a 1~ de Janeiro escrevia para esta cidade: O
novo projecto de constitlLição já aqui (na Bahia) appw'eceu, mas
ná? duplicadamente mais liberal, corno se nos p1'omettia . .. ,Si este
projecto, depois de lJadecel' pelo mesmo conselho de estado algumas
emendas e additamentos, fosse exposto á app1'ovação dos povos, (j ne
gocio sm'ia b1'eve e igualmente legal; pois que lJOUCO importa., que
elle seja daelo lJela asssembléa OIL pelo irnperadm', (*) umct vez
que os povos cOllsm'varn, e mostram a sua suberania dizendo-que
remos,p01'que nos convém-; no conselho de 10 de Fevereiro não lem
brou uma só emenda, e additamento digno da sua doutrina, e vo
teu para que se jurasse já e já, como constituição eterna do imperio
do Brazil, o projecto, e para que não houvesse mais assembléa con·
stituinte, que o discutisse,

Si esta contradieção enoja aos homens raeiouaes, não os cho·
cam menos as razões futeis, e as proposições falsas, que ali se emito
tiram para sustentar, que se não deviam celebrar mais côrtes consti·
tuintes, A vista dellas, podemos dizer com Persio: Qtâs ütiqure tam
patiens 1t1'bis, tam fm-reus nt teneal se'! U ma das razões foi por·
que de orelina1'io as assernbléas constituintes são jocos de sedições,
e grandes males tem causado ás nações, e pretendeu·se sustental·a
com exemplos de algumas assembléas, vindo afinal calJir ua do Rio
de Janeiro.

Sobre esta já nos nossos numeras anteccdentes dissemos quanto
basta, a respeito das de outras nações fallaremos de UUla. por todas,

Não tem havido corpos deliberautes mais celebres, do que as
assembléas constitttinte e cUlIvmwional da França,

Elias foram as mais agitadas pelas paixões de sens oradores,
as mais divididas pelos partidos, e postas nas clrcumstancias mll.is
difIiceis e tempestuosas; e com quanto as pinte de côres carregadas
e medonhas Laeretelle os resultados das suas deliberações não fo
ram inuteis e damnosa~ aos Francezes, Apezar de todas estas dif·
ficuldades diz Bonin na sua Bevolução Ell1'opea fi. lol,ellas hnçaram
os primeit~os fundamentos, uma das leis, e outra da gloria nacional:
e todos sabem que si os estados geraes da França de 1789 não
fizeram Lodo b~m, que se desejava, foi unicamente pelas terriveis op·
posições, que lhes oftereceralll o rei, o clero e a Ilobeza,

(1) Lea-se o no 80 numero 5,
61
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E poder-se-ha dizer do Brazil, que esteja em circull1stancias
identicas ás da França no tempo da sua revolução?

Não ha cousa tão facil e util para impor a multidüo, do que
allegar de falt;o, ou com alterações, mormente si se tem ido ás uni
versidades,

Muitas pessoas ficaram, como tomadas do lobo e estupefactas,
quando receberam esta nova; mas nós descobrimos nella a confirma
ção do deploravel estado daquella cidade, descripto por um seu na
tural, sabio observador e digno patriota, Dizia, pois, elle a 13 de
Janeiro deste anno: Ao computo ele tantos males, e de um porvi?'
funesto, 1'eina a mai01' apathia e indiffe1'entismo, e cada 1tm cuida
em reconcent1'ar-se á tratecr de seus p1'Ívativos interesses, como si
11esse abrigo do egoismo poelessem fica1' f6m do contacto das caJarni
daeles publicas, Ent1'etanto, não vqjo um 1Jfoysés, que nos tÍ1'e deste
te1'1'Ível estado de anm'chia, e que nos condttza ao desejado fim, por
que devemos anhelm', Jj}m uma palav1'a, desta provincia nada se
póde esperar de cong1'tlente; tudo é vacillação, inconsequencia c eli·
vergencia dc opiniões; não ha senãú ltm odio desatinado contm P01'
tuguezes, e uma anciedadc pa1'a lhes ab(1J/'cl.1' todo se!! commercio, e
monopolizar as mC1'CCcd01'ias, e de obte1' lWn1'as, distincções e cmp1'e
gos/ e mais adiante comparando o estado da Bahia com o de Per·
nambuco, acrescenta, summctmente me ag1'adou a concl7,ccta que
11csta conjuncção te1n seguido esSCt p1'ovincia, (Pernambuco) ella é
consequente c condigna de um povo lim'e, A Bahicc pelo cont1'a1'io
te1n abe1'1'ado dos ve1'dadeÍ1'os p1"Íncipios constit!tcionaes, e ata1'an
tada c sem tino divaga, como impellida p01' oppostos empm'1'ões,
que 1'ecebe, qUe1'endo-se pega1' a tudo, como tem docnte, que desespe
1'ado da sua cw'a, jaz todos os 1'cmecUos qtee lhe eusillam.

Já esperavamos por este resultado, quando vimos os perioaicos
daqueJla cidade Eclw ela Pat1'ia e Indepenele1wia Oonst(tucional,
depois de muitas cerimonias para dizer o seu voto sobre a aceita
ção do projecto, desabaram ambos cm que se devera jurar já e já,
como constituição do imperio, sem ser discutido por assembléa con
stituinte, Logo entendemos, que a facção jelisbe1,tina tinha deste
modo mandado aplainar os caminhos, e predispor o povo para não
extranhar a proposta,

Assim fez no Rio de Janeiro o conselho dos decemvÍ1'os, quando
quizeram apresentar no projecto o lJoder modemd01', Sahiu ove·
neravel Beda dos antoninos falIando no poele1' modemd01', e dese
jando que no projecto eUe fosS'l comprehendido ; e ao depois chorou
de prazer por terem os redactlhes do projecto acertado com aquel~e
poder, que lhe foi revelado, quando em sua oração mental se VIU

arrebatado ao quarto céo,
Esta velhacaria grosseira dos periodistas bahianoB, vendiQos a

facção felisbC1,tina, não illudiu a ninguem; e eecanc1alisou a toc1os o
miseravel e insolente argumento, em que se fundou o Eclw dec Pa
t1'ia, para dar tão bom conselho,

Quiz o Sr, Echo, que se approvasse o projecto nemine discre
pante, só porque o senado do Rio de Janeiro o approvou, mandou
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ao povo subscrever ao seu voto, pediu aS. :M. que queria jurar, e
o jmou finalmente. Apage! Com tanto servilismo!

Pelo .que vej?, quer o Sr. JFcho .fazer depender do SI'. Lucio e
companhw do RIO a sorte do lmpeno do Bràzil!

Esta ainda está peior, do que aquelJa do mesmo Lucio e com·
lJa'Tl:hia, quand.o disseram,. que a nova assembléa constituinte não po
dena fazer mall:l que repetll' o mesmo, que se disse no projecto, por
outras palavra~, porque entre os redactores do projecto haviam
homens de Imutas lettras, sabios em politica; e no senado do Rio
quanta gente ha desta qualidade?

Então á estes é que deve ficar entregue a sorte do Brazil ?
Porque razão o senado do Rio deve de ser a bussola do Brazil,

ou, como V mc. diz, deve servil' de guia a todas as demais provin
cias, mormente em negocios de tanta monta?

O senado do Rio tem. tanto direito para nos dar a lei, como o
de Meracugepe nessa Babla, e o da Jacoca na Parabiba do norte.

Antes ha uma razão ponderosa, pela qual nunca deve o Brazil
lembrar-se do senado do Rio para seguir seu exemplo, apezar do seu
estrepitoso alcunh9. de rm6ito leal e heroico; a qual é, que este so
nado é a mais escrava de todas as camaras das provincias do impe
rio; é o senano, que nunca obra com liberdade pela immediata
influencia do ministerio, por cstar ccrcado de baionetas da facção
p01·ttt.fJlteza, e no meio dos chumbeiros. Só se elegem camaristas
aquelles, que quer o partido dominante; e depois de eleitos ou as
signam de cruz as minutas, que lhes são transmittidas pela facção
]Jortttguezct, ou redigem seus trabalhos debaixo da sua influencia e
auspicio. .

Basta lançarmos os olhos sobre os factos, que hão tido lugar
naquelIa côrte, rlesde que se trata da causa do Brazil, para não duvi
darmos desta asserção.

Si as camaras se ilIudirem com o terreiro de patacão elo ittus·
lltst7'issimo senado ela mnito leCtl e heroica c'idade do Rio de Janei?'o,
é que elIas hão de cabir em corriolas.

De mais, quanto não é o despejo do Sr. Eclw, quando avança
que o senado do Rio foi quem nos deu a independencia, o imperio
e o imperante !

Eis uma valentia, que eu invejo.
Como olharão para esta proposição as provincias do imperio ?
Si essas provincias não achassem justiça e c~nvenienci.a ~m s~

separarem ele Portugal, e tratarem eh sua emanCIpação; 81 nao tI
vessem, cada uma de per si, proclamado a sua independencia, e ~cc~a.
mado em imperador constititucional o senhor D. Pedro, havel'la m
depend~ncia? Haveria imperio? Onde estaria o sCilado ela mui·
to leal e hm'oica cidade '!

Talvez, que o navegante ao atravessar a al~ura de vinte e t~'es
gráos de latitude antal'ctica, disResse como antIgamente de TrOJa:
Hic est loeus, ubi Troja fMit.

Qual roi, já nã? digo a provincia, sim a cidalle 011 vi II a, que
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acclamoll ao senhor D. Pedro imperador constitucional, porqne o
senado do Rio o tivesse fcito ?

Não consta de acta nenhuma, cm qne se tratou destes nego
cioi:!; antes o qne sabemos é, que muitas camaras tem tomado tal
teiró com o senado do Rio, que basta qualquer negocio vil' tangido
por e11e, para se Julgar logo uma má cousa, desconfiarem da sua jus
tiça, e ficarem com a pulga atraz da orelha. Já tenho 011vido ap
plicar-se ao senado do Rio aquillo, que do de Roma disse Catão:

....... . Ii senato.
Non e pi1t quel ele p,'ia, di schia'v'i éfatto.
Urn vellissimo gl'egge,

E este é o senado, quc os 81'S, Bahianos do consell.1o de la de
Fevereiro seguiram 11W1'e pecudum !

Desgra~ada provincia! De que te servem os profundos conbe-.
cimentos de muitos de teus filhos, si elles degrad::mdo-se daquelle
nobre e racional orgulho, que dão ao nosso coração as luzes das
sciencias, se deixam levar das pequices de lisongeiros o egoistas, sa
crificando os verdadeiros interCl:lRCS de sua patria, a nobreza e so
berania de sna nação!

Um destes, cm quem se punha toda espcrança, a 30 de Janeiro
escrevia para esta: E' de lamenta?' que não pOSSCt eu em tüo arâuas
ci1'Curnstanclas desempenha1' o conceito, que ele rnim se faz, porque o
nume1'O clos pirús é aqui ext1'a01'clincwio; e dez dias depois foi o pirü
de maior roda que se apresenton no conselho!

O vanas lwrninum curas! O pect01'a cceca!

Cautela, união, válor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viagem.
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(QUTN'l'A. FETRA, 11 DE ~LARÇO DE 1824)

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece.

CAM. OAN1'. 5.

CARTA QUE O MARECHAL l! EI.ISBERl'O
ALDEIRA BH.ANl'-PüNl" ESCREVEU AO SR FRAN

CISCO MUNIZ TAVARES

IUm. 81'. Muniz TCtvcwes,-Aqui cheguei a 30 do patlsado, lla
minha digressão para Londres, aonde conto chegar nos primeiros
dias'de Abril; e grande foi o meu pezar por nilo encontrar o nosso
collega o Rvm, VenulJcio, e muito maior ainda por não poder to
oal' em Pernambuco. Em taes circumstancias,recorro á V. S. como
bolO patriota, para que dirija a opinião desses 81'S. do Recife, que se
deixam seduzir com theorias do beno ideal.

Nenhuma constituição aiuda se fez perfeita, todas tem mais ou
menos defeitos; porque tal é a partilha da triste humanidade. O
projecto offerecido pelo imperador, além do couselho provincial dos
vinte e um, que V. S. e seus companheiros se não atreveram á conce
doI' no outro projecto,produz o grande bem de se installar neste mes
mo anno a assembléa geral, sem a qual não ha garantia.

Já saberá, que as provincias do sul adoptaram este projecto
como constituição do imperio, e da acta inclusa verá, que o mesmo
fez a Babia, Creio, q ue Pernambuco nada p6de fazer de melhor,
do que seguir o mesmo exemplo, começando por instal1ar O mor
gado do Cabo na presidencia, para que S. M.1. o nomeou, deixando
oCarvalho retirar-se com mais algum outro demasiadamente com
promettido ; porque cscapam assim ao castigo, e cal'l'egando com
toda culpa, deixam a sens patricios livres de devassas, etc. etc.

O marquez do Maranhão está aqui a chegar, e seguirá logo
para Pernambuco, aonde temo se renovem as desgraças de 1817, si .
V, S. e oHtrOR patriotas dc igual saber e virtude não aproveitarem
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o tempo para remediar uespropositos, cOlUlUettidos por espíritos
exaltados.

Aqui tambell) houve muita gente, que, no nomento de saber da
dissolução da assembléu, deu por páos e por pedras; mas houve es.
piritos rectos, como Calmon, Lino e outros, que sonberam reme
diar, fazenc10 riscar e borrar quanto se havia escripto nos dias ano
teriores a 17 de Dezembro.

Aceite V. S. este parecer de um Brl'lzileiro, que só quer a inde
pendencia do imperio, e dê-me noticias suas para Londres,na certeza
de que sou de V.' S. amigo e obrigado criado.-R O. Bmnt Ponts.
-Bahin. 14 de Fevereiro de 1824.

H,EFLEXO'E,' A' CARTA ACIMA

Qual será o Pemambucano, digno deste nome, que possa ler
sem indignação o. atrevimentos, as insolencias desse impostor?

Sempre foi atrevida e impmdente a ignor:l11cia e a philaucia!
O que é. que tem feito Pernambuco, depois da presidencia do

Exm. Carvalho, que seja um crime, objecto de devassas, digno de
castigo, e de que se repitam as scenas de 1817 ?

O morgado não foi o mesmo, que, por estar inteiramente con·
vencido de haver perdido a opinião e estima publica e a força mo·
ral, e por ver a provincia dissidente, parte com as armas na mão, e
outra parte proxima a tomaI-a!::, e aberto o estadia da guerra civil,
convocou um conselho a 13 de Dezembro, composto de cidadãos de
todas as classes, e na presença deHes se demittiu do governo?

Que se devia, pois, obrar cm taes circumstancias?
Ficar a provincia sem governo, entregue cada um a si mesmo e

n'uma perfeita anarchia?
Parece, SI'. marechal, que isto ninguem quereria. Logo se de·

vera,' como fez o conselho, eleger um governo temporario, até que
o collegio eleitoral da provincia, em que ainda existe a de1egaçlio
dos povos, elegesse outro; até que S. M. 1. providenciasse. A
forma desta eleição nã.o devera ficar ao arbitrio nem do conselho,
nem do collegio ; não haviam guias na provincia, que remediass~m
estes casos j o deCl'eto de 3 de Setembro de 1821, das côrtes de 11s,
boa, já não valia para nós; só tinhamos a carta de lei de 20 de Ou·
tubro do anno passadv; e cingindo-se o conselho e collegio, quanto
poderam, á esta carta de lei, elegeram o actual governo.

Onde está aqui a iUegalidade da eleição e o crime, que merece
ser devassado e punido com as scenas de 1817 ?

Illegalidade, dissemos nós! Sim. O Sr. marechal, coroo en·
carregado de negocios diplomaticos, deve de saber alguma .COU~:l

de direito, bem como que as leis só abrangem a marcha O]'dl~arta
das cousas, e que são bem poucas as occasiões, em que se p~'atl?aDl
todos os apiccs do direito; que como o espirito e fim das lCls sao a
boa ordem e conservação eh sociedade, lima vez que se onchem
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esLcs fins, tudo é legal, nada obstante faltar-so a uma ou outra uil'.
cumstancia accidental. A isto é que se chama acto valido, porém
iUicito.

E' verdadC',que a lei mandava, que o presidente e secretario fos·
sem eleitos por S. M.,mas cá não estava S. lV1. para os eleger, ou de
terminar. Que se seguia daqui? Não se elegeria a ninguem? Fi·
cava. a provincia como? Como a tinha deixado o morgado. QL1C!
caslJite!

A execução mais aproximada possivel desta niesma lei foi pro
curada e praticaua pelo collegio eleitoral no dia 7 de J anei 1'0.

Que attentado, que crime, que desobediencia ás leis e ao im
perante commetteu aqui o collegio eleitoral para so repetirom as
scenas de 1817 ?

Havia por aqui alguma carta imperial a favor de alguem, a
CLDa obediencia se faltasse, sem razões attendiveis e ponderosas?

Mal corria um fraco boato, de que S. M., sem c1uvida enganado,
havia eleito um homem, que mesmo se clemittira por se jnlgar ine
pto, e cuja continuação na presidencia abysmaria a provincia na
mais 'desastrosa guerra civil. Que crime houve aqui, cm não se
dar pelo boato? Ora, diga-nos por favor, Sr. Felii>berto.

Depois que appareceu a carta imporial, que crime se ha com
mcttido em representar a S. M. L o Constitucional as razões atten
diveis, que temos para se não entregar a provincia ás mãos do mor
gado?

Qual 6 a lei que qualifica de crime a suspensão de uma ordem,
em quanto se oiIerece aquem a deu materia relevante, que a emba
raça, difliculta ou a torna damnosa.

Isto ó uma pratica diaria em todos os tribunaes, em todas ai:>
classes e em toclas as repartições.

Não ómesmo do direito do imperio, que se possa ir com embar
gos de obreI çfio e subrepção a qualquer orl1elU, decreto, determi·
naçíio imperial.

Não tem dito S. M. que se advogue a eausa uo Brazil, ainda
que seja contra mesmo sua augusta pessoa?

E "erá crime advogar [l causa da patria contra a pessoa do mor
gado?

Não tem confessado S. M. L e Constitucional, á face do mundo
inLeiro,qne tem sido enganado; mas que conhecendo o engauo, ha de
fazer justiça, estabelecer a ordem, e acabar com os enga.naclores ~

Como então poderá ser c"ime mostrar-se com o deVIdo respeIto
eacatamento a S. M., que houveram homens que o enganaram e q~le

opozaram na triste circumstaneia de dar um passo, em que se arl'1s
ca o bem ser da provincia.

Em todos esses factos, que culpa ha commettido o Exm. Car
valho?

Foi ell~ que se elegeu a si mesmo no eonselho do morgado de
13 de Dezembro? Antes sahiu eleito f6ra de toda a expectaç;â,o.

. No collegio de 8 de Janeiro foi elle que se l'eeiege~l, ou os q.uin7.e .
eleitores? Quem teve 16. procuradores, que com o malOr despOJO an-
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daram pedindo votos, o Carvalho ou morgado? Digam os que as·
sistiram áquelle acto.

No conselho ~os procuradores das camaras, todos á carga cena.
da votaram contl:a o morgado; o mesmo sllccedeu no~ dous conselhos
militares; e em todas estas occasiões que crimes C01l1motteu o Ex:UJ.
presidente actual para ser com mais algum demasiadamente com·
p?'omettido .9

As cousas que mais tem chocado ao ministerio do Rio de Ja·
neiro, por Pel'l1ambuco não fazeI-as, são a negativa do dinheiro, do
páo brazil, dos soldados para a armada imperial, e a expatriação
de João Mendes Vianna ; em que tempo porém foi isto negado?

Si 3S razões allegadas para esta negativa não foram justas e at
teniliveis, e isto se deve reputar em crime, que culpa tem o actual
presidente' ,para ser elIe, e mais algum demasiadamente comlJ1'017lefr
tido expatriado? Cal'1'egal'em com a culpa, para não haverem devas
t;as e se repetirem as scenas de 1817 ?

Sim, já entendemos. Como a junta passada, de que foi mem
bro o morgado, fl ao depois pro-presidente, não fez o gosto ao mi
nisterio, é Ilecessario que vá agora ao presidente para emendar a
mlio. Já entendemos.

Que criine se tem commettido em se não tratar do projecto da
constituição? S. 1\1, ainda Re não dignou dirigir-se a esta provincia
sobre este objecto, como fez ao senado do Rio em portaria de 17 de
Dezembro de 1823.

Os oftieios do senado da muita leal e hero'ica cidade ás camaras
do Recife e Olinda, são algum titulo legitimo e competente, que nos
obrigue a tratar desta materia ?

E teremos commettido alguma falta por não darmos attenção
€L uma ingerencia e intromettimento impertinente?

Que males nos podem vir d'aqui ?
S. M, em sua alta sabedoria e constitucionalidade respondeu a

representação do senado do Rio, que lhe pedia mandasse jurar o
projecto como constituição do impcrio: BIt sinto nãu pode?' imme·
diatamente da?'1ema ?'esposta drifinitiva, PO?' ser p01' O?'Ct estct ]11'0

víncia unicamente a ?'ep?'esentante. Espero, p01'mn, que os mesmos
desejos appareçam em OlttmoS ; e logo que estes se patenteern ela mes·
ma manei?'a, expeclü'ei as onle?/s necessa?'ias pant ju?'Ct7'mos o novO
pacto social. Quem falla deste geito ha de mandar-nos esquadras
bloquear-nos, alçadas devassar e carrascos enforcar-nos, por ~e

. não ter adoptado um projecto de constituição, que ainda nos nao
foi apresentado por quem devia ser? .

Algum dia se fizeram contractos ou pn.ctos com as bmollet~5

aos peitos? Bastava um tal meio para ser tudo uullo, e ~ôs ~ao
ficarlllos obriO"ados a nada, e termos o direitos de sacudl1' fora

o '
eom a opprcssão, uma ve;r, que nos favorecessem as circumstanCl~s,

Em S, M. e no seu ministerio e conselho ba mais sabedOrIa,
lDaiFl justiça e mais constitucionalidade, do que de fanfal'l'ice e
philaucia no Sr. Brant, ar;czar de Bel' nisto extremoso.

Estas e outras insolencias d'aquelles, quc querem para S. M.
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aquillo.. que elle não quer, nem lhe~ enco~mendou, é que tem in
troduzIdo nos povos desconfiança a. respeIto dos puros e eonsti
Lucionaes sentimentos de S. M. Si e8ta carta impudente chegasse á.
augusta presensa de ::lo M., estamos persuadidos, que o tal Sr. Brant
não havia de ficar muito airoso.

Plira que nos ameaça o marechal com o lord Cochane?
Era melhor, que viesse o mesmo marechal repeti)' em Per

nambuco as scenas de 1817, porque sem duvida nós lhe respon
deriamos com as de 1821 da rua das Mercês na Bahia, em que
S. Exc., para escapar ao capitão Velloso, correu de gatinhas uma
boa parte della, repetindo naquella cidade a heroica acção de Bo
naparte, quando trepou o monte do Grão S. Bernardo na Suissa, só
com a pequena differença de Napoleão subir de gatinhas nm monte
insubivel até então ao esforço humano, e S. Exc. andar de gatinhas
oude andam as crianças em pé. O imperador fTancez pôde subir
aqllellas immensas alturas com toda artilheria, o Sr. marechal mi.
neiro não se póde I ôr de pé com o peso dos galões, com as fitis,
com as veneras!

Desgraçada Bahia, que d6ste ouvidos áquelle, que, havendo
por teu beneficio passado elo estado de Unus ao de Cresso, a recom
pensa que te deu, foi derramar o sangue precioso de teus filhos, e
agora lançar-te os ferros do mais ignominioso captiveiro.

Desgraçada Bahia!! Mais desgraçado Pernambuco, qne até
!la de vir lá não sei donde um centurião para ti insultar! !

Esta carta insolentc c incendiaria, que, cahindo em mãos de
pessoas de um patriotismo real e desinteressado, não merece mais
cloque desprezo, por degraça de Pel'l1ambuco teve do Sr. Muniz
Tavares um uso inteiramente opposto ás bôas esperanças e confiden
cia, que se fazia de seus sentimcntos, com risco manifcsto e immincn
te da patria.

Communicada á pessoas interessadas na presidencia do morga
elo para seus adiantamentos e conveniencia, á par das sedncções do
i1?'istippo natalense, tcve a virtude de alterar os sentimentos patrio
ticos dos majorcs do 1', e 3', batalhões e outros officiaes, c formar-se
assim uma conjuração, que podia custar á esta provinciarios de san
gue, si a providencia sempre attenta na nossa conservação e bem
ser não nos désse meios de conhecer o perigo, para se obstar a tem
po a sua voragem.

Sendo o intento dos sedl1ctores e seduzidos entregar o governo
da provincia ao morgado, cobriram este perverso fim. com a capa da
adopção do projecto da coustituição e seu jl1ramento,lllculcando per·
tencer á força armada um artigo proprio unicamente dos direitos
dos povos e suas municipalidades, por cujo motivo o Exm. comman
daute das armas, na tarde do dia 5 deste, convocou um conselho d~
officialidade da primeira e segunda linhas í o qual não podendo deCl
~r a final sobre a proposta nessa tarde,foi difiri?o para a ~anbã d?
dIa seguinte, e então se resolveu, qne elite negocl'o pertencIa exclUSI
vamente ás municipalidades, e que 3l força armada, como um cqrpo
passivo, nenhuma ingeI'encia devia ter nlelle.
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Já é a 8cguuda vcz que ncsta praya o corpo militar faz csta de.
claração da sua incompetellcia para os negocios politicos, e deseja
a patrill, que elle se conserve com firmeza nesta verdade; pois, alem
de ser esta da essenéia da classe militar, já tem sido declarada mais
de nma vez por S. M. 1. e Constitucional.

Não temos forças para arredar do Sr. Muniz Tavares o labéo
de ter sido o autor e mais activo influidor d'esta desordem; o que
lJ6ntimos no fundo do nosso coração. Os argumentos são sem repli·
ca. Até se tem considerado como uma das peças da catapulta para
derrubar o actual governo

A PERNAlVIBUCANA N.o 26.

Com efteito, poucos papeis se encontram tão incendiarios, quan·
, to essa folha. A maior parte das coul>as, que alli se encontram,

são,· todas propria~, umas para desacreditar o governo, fazei-o per
der a opinião publica, e serem aceitos os perversos planos da dig·
cordia e egoismo ; outms atacam de frente o actual systema da in
dependencia e liberdaue do Brazil.

A mysteriosa admiração do redactor sobre terem havido em vin
te e dous dias nove as assinios dentro da curta extensão de menos de
tres milhas, comprehendida e8ta praça,não engana áquelles que veem
por sens proprios olhos, e descobre o fim do redactor, nada obstante
a ficção arteira, com que quer descarregar o governo actual destes
successos pelas providencias, que ha dado aos commandantes da poli
cia; por quanto a observação, com que acaba aquclle cabeçalho da
folha, de se multiplica1'em os males, e augmenta1·em·se osfaccinorosos
de dia em dia, tira de todo o véo ú. malignidade, com que se escrc·
veu aquelle incendiario periodo.

Não sei si é bem feita a reflexão de certa pessoa sobre a pa
chona do redactor em estar, scm grangeur a vida, contando os as
sassinios,os dias e as milhas do Lerreno,para se sahir ao publico com
essa, depois de haver protestado no seu n' 23 ele apresentar somen·
te cousas dos outros sem nada pôr de sua casa.

Depois disto, parece nUo ter o redactor toda rnzão para notar
essas desgraça:; 00 tempo do actual governo, não só porque o redac
tor está acosLumado com ellas, pois sendo natural da Parahiba, ali
ha a povoação de Ituba'iana, Pedmsclifogo c outros lugares famo
sos por essas desventuras quasi c1iarias, como tambem porque aqui
nos governos passados houveram muitas desgraças cl'essas, succedi
das no Bspinlwpreto, estrada do lItf.anguinho, Oovadaonçct, e outras
q ue seria enfadonho coo'tar. A vista do que latet an!Jttis in hm'ba,
Isto traz agua 00 bico.

Quanto a nós perguntamos: Esses rouhos feitos nos assassilli~s

seriam para se ajuntar ao clinheim elo e?'a1'Ío, ao ZJáo bmzil, para Ir
tudo no cavallo de páo.~ Ora isto é máo, si for a beneficio de um
só. Seria bem bom, que se repartisse por todos nós, como succec1eu
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aos vinte milhões, que a Inglaterra empreston a Portugal; os qunes
logo ao receberem-se, se evaporaram entre o patriarcha Pamplona e
Silveira; eu ao menos não lhe havia achar espinha.

Muitos tem dito, que essa folha foi de pro'posito redigida em
desforço da carta circular ás camaras, que dizem ter sido do depu
tado Carvalho, na qual se varejava o c1ub da rua da Gloria, em que
dizem fazia uma das primeiras personagens o redactor. Ora, isto é
uma puerilidade e desmarcada vingança, que no nosso pensar se não
coaduna com os sentimentos, que sempre conhecemos no redactor,
que nos parece não tel·os ainda abandonado,

No meio de muitos c àifi'erentes discursos, que havemos ouvido
sobre essa folha, a nossa reflexão é que o n' 23 sahiu a 23 de Dezem
bro do 2.nno passado, quando se esperava mudança do presidente
no collegio eleitoral de 8 de Janeiro; o n' 25 a 11 de Fevereiro,
quando já havia ficado reeleito o Exm. actual presidente, e o morga
do esperava, pela diligencia macha, que fazia, tomar as redeas do
govervo ; e o n' 26 no l' deste Março, quando se contava de certo
com a explosão '.h mina, que vinha abysmar a provincia com desfor·
ços pessones: vinganças e outras indiguidades malignas; qtâs lJotest
cUlJcl'e, CCtpiCtt: para o bom entendedor poueas paln.vras bastão.

Quizeramos e Deos o sabe com que ardor, que de nós fugis e a
malvada furia da intriga, c nos unissemos todos para a defen
siio commum ; ma!> estamos muito desconfiados de gosarmos desta
ventura, porque o espirito do mal emprega todas as forças para nos
sa ruína.. Seus satelites não dcseansão, estão sempre em perenne
atalaia, traba.lhando com vigor; uns de publieo eom estupídas pro·
clamações volcanica. ,tendentes a desaere 1itar diante da população
ignorante os dou chefes,politieo e militar, c o eon elho e outras pes
soas, de quem elle receião uma efficaz oppo. ição ; outros em segre
elo elaboram fogos do?'mentes e fogos [J?'egos, que abrazalll até debai
xo d'aglla.

Deos nos aCllua, jlL que nem a razão, nem o patriotismo, nem a
gloria do nome pernambucano são efllcazes para nos coneilinrem, e
vivermos em harmouia e boa amizade.

Caut la, união, valor constante.
Andar nssim, é 10m andar.

Boa v·iagem.
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OORRESPONDENClA

Um campoueo, a quem a camara do 8eu districto, não confi3d~

em seus conhecimentos, mas em suas boas intenções, consulta, si se
deve ou não adoptar o projecto offerecido pelo imperador; e não
querendo em negocios politicos proferir erros reprebensiveis, faz os
seguintes quesitos,

1', Si em alguma parte do mundo, na povos constituidos sem
reunião de congresso?

2', Si, no caao da negativa, onde cÀiste o poder legislativo; si
no congresso, ou no executor?

3', Que governo é aquelle, em que a lei é offcrecida, ou dada
pelo imperante ?

4', Si estamos obrigados a receber uma lei on jurar um pro
jecto, sem reunião de côrtes, como govcrno representativo; e si a
falta desta execução nos induza a algnm crime, ou dcsobedienci~

penal?

RESPOSTA AOS QUESITOS ACIMA,

O senhor camponeo, que, na que companbou os qttesitos, se iu
titula por modestia camponeo ignm'ante,podia bem dispensar-nos de
rascunharmos estas linhas, si quizesse ter o trabalho de recordar-sc,
além de outros escriptos magistraes, que corrcm por mãos de todos,
das cartas de Pitia a seu amigo Damão,Dumel'os li e V,e os noss?s
numeros antecedentes; mas como todo mundo se apraz de fugi!'
com o corpo ao trabalho, e não querendo sobre si no responsabilidade,
tirar a sardinha com a mão do gato, se dirigiu ao nosso fraco cntcu·
der para nos ouvir; e nós para obsequiarmos a um homem, que noS

(*) E' um supplemcnto dado ao n' XI
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fez a honra de procurar-nos, dizemos o que entendemos sem,o inten
to de querermos faze: proselytos-cada wn abnnde em settjllizo,

Não podendo delXar de notar a generalidade e indeterminação
da maior parte dos quesitos, respondemos:

Ao 1'. Si pela expressão lJOVOS constitnidos, se quer entender
pO'vos cnjo gove?'/w seja o constitucional representativo, como o de
Inglaterra, e o que fOI adoptado em Portugal, Hespanha, os Estados
Unidos, e o que temos proclamado no Brazil, não ha em parte algn
ma do globo da terra povos constituidos Bem congresso; pois que é
da essencia desta forma de governo a representação nacional,ou con
gresso.

Si, porém, por povos constituidos se pretente entender povos
que estando ?'econhecidos independentes por O1ttl'OS, tem uma consti
tuição on lei fundamentaes, sempre os houve,e ainda 0::1 ha sem con·
gresso, como se vê em toda a Europa, Asia, etc.

Ao 2'. Conta o segundo quesito labora na mesma indetermina
ção ou obscuridade do 1', a sua resposta admitte diversos casos.

Dizt>mos, então, que si aqui se entende o quesito do governo re
presentativo constitucional, o poder legislativo reside no congresso,
porque é eSSllncial e caracteristico desta forma de governo o residir
nos representantes da nação, que ~ a soberana, o poder de fazer as
leis, não competindo aos imperantes outra cousa mais do que ap
proval' ou reprovar as leis feitas pelos represl::ntalltes da nação, e
isto com as modificações, que se estabelecem no pacto social.

E si acaso se toma na segunda intelligencia acima, pode estar o
poder legislativo nas mãos do executivo,

Ao 3', Como sempre professamos clareza nas questões, que a
ex.ijão, permitta·se·nos deduzir mais de cima a respogta,

O poder soberauo, isto é, aquelle que não reconhece antro aci·
ma de si, I::xiste na nação, Este poder, que s~ dirige a procurar, a
conservação da nação e Bua felicidade, se exerCIta em formal' as leiS,
(J execntal-af\ ; quando elle se emprega na factura das leis, chama-se
legislativv / e quando em fazeI-as cifeetivas, exec1ttivo, Quando o
executivo se propõe a fazer executar as leis, que dizem respeito aos
negocias externos da nação,chama-se propriamente executivo, o qual
trata das cOllsas, que dependem do direito das gentes, isto é, de
fazer a paz ou a guerra, de en viar ou receber embaixadores,. d~ ~s
tabelecer a se<Turança ou prevenir as invasões j e chama·se JltdLC~a

lio, quando tl~ta de cousas,que dependem do direito civil, l~to 6,po
eler, que pune os crimes ou julga das dift'crenças dos partICulares,
ao que tambem alguns dão o nome de pode?' executivo elo estado. _

A vista deRsa distribuição do poder soberano de uma naçao,
se diz um povo constituído em forma representativa, quando opa
eler de fazer as leis está nos representantes da nação, o poder de ex
ccntar as leis,que tem relação com o direito das gentes, nas mãos de
UIU homem, a quem se dá o nomc de imperante, e o poder ~e tr~tar
l1f1s ditrercnças dos particulares nas mãos de outras, que iOl'mao o
Corpo judiciario,

Pelo que o govel'l1o, em que a lei 6 dada ou oflerecida peloim-
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perante, é o mon:1.1'chico absoluto; pois é n. forma de governo, em
que se acham depositados na~ mesmas mãos o poder de fazer as leis,
e o de executaI-as, como foi antigamente, e agora é em Portugal,
Hespanha, e Russia, etc. ; forma de govel'llo esta uma das mais
prejudiciaes e oppostas á liberdade politica dos povos j pois que o
imperador faz as leis, que quer, e as executa, como lhe parece, sem
o cidadão poder contar com a segurança de sna pessoa,de seus bens,
de sua honra, etc. como nos attesta a historia das nações, e nós o
experimentámos ])01' tres seculos.

Ao 4'. Como este quesito se dirige determinadamente a nós,
que temos proclamado e jurado sustentar o governo monarchieo
constitncional representativo, dizemos, que não estamos obrigados
a receber nma lei ou jurar um projecto, que ha de servir de uma
constituição do imperio, sem estarmos representados devidamente
em côrtes soberanas constituintes. Porque residindo a soberania
na nação, como ate S. :M. 1. e Constitucional tem por muitas vezes
confessado a face do universo, e sendo unicamente a naçãu a que se
deve constituir, só ella usa de um direito seu inauferivel na escolha
das materias,que sejam o objecto do pacto social,oll immediatamente
ou pela mediação de seus legitimas representantes em côrtes, ou si
tem commettido a alguem a eshoçar o projecto da sua oonstituição,
este sempre deve de ser discutido e approvado em côrtes consLi
tuintes ; pois só ahi é que ha representação llacional.

De mais, como o tbrono que nós erguemos, e o:ffcl'ecendo a S.
M., elle si dignou acceitar, foi de baixo da forma constitucional re·
presentativa, o que não se verifica Bem côrtes soberanas constituin·
tes, nelll S. M. 1. e Constitucional podc transilir estes limites, nem
nós sermos obrigados a adoptar outra forma de governo. O que é
tanto verdade que S. M. l. e Constitucional, quando promctteu apre·
Relltar um novo projecto de constituição duplicadamente mais libe·
ral, foi logo declarando que elle devia ser discutido em novas côrtes
soberanas consti tuintes.

Nem tem cousa alguma com nosco os exemplos do Rio de Ja
neiro e Bahia, para nos induzirem a fazer outro tanto; porqnanto
tendo nós proclamado a nossa indepcndencia e separação de Portu·
gal, e acclamado aS. M. em imperador constitucional, muito por
nossa livre vontade, c não pOI' sermos parte do Rio on Bahia, nem
seus pupilos, nem seus palhaços, só tcmos de nos entender com S,
M.1. Constitucional, conforme as promessas e juramentos d'ello
nossos, e fugirmos eh imitação daquellas províncias, que a todas as
luzes tem abenado dos verdadeiros principias constitucionaes.

Nisto não commettemos crime nenhum, nem desobediencia po
nal, porqne pena suppãe um cr'íme, e crime. uppõe a violação volun
taria de uma lei; e a unica lei, que ha aqui a observar-se religios~'

mente, é o juramento, que prestámos, (le sustentar c defendeI' o regi'
men constitucional. O que é tanto ver ladeiro e indubitavel, ql1~

S. M. não maudou provincia alguma jmar o projecto, e nem n~s de
occasião de espcrarmos que o mande a sua alta razão, sua justiça e
sua constitucionalidade.
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Isto é o que nós pensamos sobre este objecto, salvo sempre ou
tro melhor juizo, e sem querermos. ter a ousadia dc fazer partido,

E ainda nos explicamos com esta frn.nqueza) por estarmos fir
mes em o principio de que é livre á cada cidadão, sem jamais in
C01'l'er no crime de sedicioso, anal'chico e l'evolucionario, o diZe?' os
seus sentimentos subre qlLalqller matel'ia antes cl'ella estal' determina
da, estabelecida pai' aquelles, que pcwa isso tem legitimo lJoclel' e
autol'idade,
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(QUINTA. FErnA, 18 DE MARÇO DE 182/1)

Uma nuvem que os ares eSCIlI'C(;I',
Sol,l'e nossas cabeças apparcco.

CA~[. OANT. 5.

PERNAMBUCO.

.Antes de lermos a historia desta provincia do seeulo passado,
nunca esperámos, que o Gabo ele Santo Agostinho se fizesse celc
bre nos seus negocias politicas.

Pcnsavamos, que elle correria parelha com o Bl'eton, na
entrada do golpho dc S. LOUl'enço, e o da FlO1'Íela no golpho
do Mexico,lla difficuldade de ser vencido o seu grande foci·
nbo pe!os navegantes que o atravessam; poróm depois quc nos
veio ás mãos a historia das nossas revoluções e sedições do se
culo passado, mudámos de conceito ; porque vimos, que a mudança
que fez este promontorio do nome de Gabo ela consolação, que lhe
impoz o seu descobridor Vicente Pinson, tinba influido muito no
caracter de seus habitantes, pois que d'ali sabiram os Paes Bal'retos
e outros, que unidos aos mascates do Recife por cadeias 'dc pmta e
ouro,'foram os flagellos de seus patricios, os algozes de seus proprios
parentes e a desconsolação da sua patria.

D'ahi em diante sempre nos tremeu o coração, temendo que a
malignidade do seculo presente não quizesse repetir aquellas anti
gas scenas ; e por desgraça veio a realisar-se o nosso temor com a
presidencia politica do morgado.

Todos tem sentido o choque desagradavel do frio terral, que
d'ali tem soprado desde Dezembro passado; e Deos sabe si acaso ~e.

repetirão as suas rajadas, e com que effeito. El1e nos queira acudir
com o seu calor alma e creador, para não enregelarmos na zona
torrida.

Bem diziamos nós no nosso numero antecedente,que os satelJites
do espirito do mal não descansavam e cstavam sempre em perenne ata
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laia, trabalhando com dgor para leval'em ao fim os SCIIS planos rui
nosos ás expensas do sangue de seus concidadãos e felicidade de
sua patria. .

Tll;lvez algum dos nossos leitores suppuzesse falta de exacti
dão e verdade nestoa asserção; o documento, porém, que vamos
apresentar de um senhor oriundo do Cabo,destruirá o menor vislum
bre da desconfiança, e dará peso ao nosso escripto,

Quando nos disseram, que o Sr, Be?'nardino de Sena Lins era
um dos conjuradot:l mais temiveis é ruinosos, nada demos por esta
noticia, e desfechámos em risadas; porque, apezar de não sermos
Lavater, com tudo não achámos na sua physiognomia indicias cri·
veis de um entendimento astucio:io e arteiro, e de um animo valo
roso e resoluto, Agora, porém, vemos que o Sr, Lins sempre faz
alguma cousa pela penna; pelo que merece, que o governo e os
amantes ela ordem não o tratem tadto ele menor, e lhe eleem seu
peso, pois muito bem póde intrigar e seduzir a populaça do mato,
como queria fazer ao honrado patriota, sargento-mór Manoel ele
Banas Wanelerley Lins, na seguinte

CARTA

IIIm. Sr. Manoel de Barros Wanderley Lins.-Tenho nesta oc
casião a participar.lhe noticia!! minhas e ele minha mulher, que pas
samos com saude; mas eu pouco tranquillo com os movimentos de ta
praça, pois não se pode entender a maxima dos governantes e cer
tos individuas aventureiros, que tramam a guelTa civil entre seus
habitantes.

Os officiaes da primeira e segunda linha, a mór parte, tinham
assentado jurarem o projecto da constituição ofIerecido pelo nosso
imperador, para prevemr os horrorosos males que contra nós nos
ameaçam; e logo que pozeram em execução, para abrirem caminho
ás camara~ annuirem, por e;'ltarem coactas com as ameaças, que lhes
mandaram fazer,até romperem folhas dos li vros, que foi preciso com
prar-~e antro, tem-se feito tal barulho, e se oppozeram, que i-a ha
vendo mil desgraças. Mas a tropa, como quem sustenta os direitos
da nação, fizeram jllrar voluntariamente os que quizeram, e fazer-se
a camara do Recife pôr eelitaes para todo o cidadão assignar, e offi
ciar as outras de fóra,pois ella antes disto mandando affixar os mes
mos editae!!, foram rôtos, e insultada a mesma camara.

Ora, as vistas de certo ranchinho é fazer a nossa desgraça com
o nome do imperador, mas rompeu-se o véo, ficando esta praça inda
em desordem; porque se julga não sahirá ao prelo o que discutiram
os officiaes e os edit3es e as ordens para as outras cam aras.

E' certissimo, que o imperador toma meuidas encl'gicas contra
Pernambuco; e,pouco poderá tardal',Rio de J aneiro,Minas, S. Paulo,
Rio Grande, Babia, Alagoas, Pal'ahiba aunuirâo o projecto; só
Pernambuco quer se separar.

63
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Dil\em, (lue hoje sahlu uma proelamaçlio l10 presidente, fal\ondo
vêr, que nij,o quer republica; mas não querem os homens estar por
isto. Dizem,que logo que se lião obedece ao imperador em nada,e que
com seu Illesmo nom'e se lhe quer fazer a guel'l'a,o que quer dizer isto
é o que se tem aqui pa sado; e como sei que lhe mereço algun::
conceito, não quero deixar de lhe expôr, ficando a sua deliberação
o calcular melhor.

:Minha mulher f:e recommenda a TIlm. Sra. D. Rita e a VUl" e
eu como seu obrigado sobrinho e amigo-Bmnardino.

P. S. .Minha tia D. Francisca me pede lhe rogue, afim do Sr.
juiz de orphãos não mett~r em partilha o trapiche, para não compli
car questão futura; por ISSO lhe rogo este favor.

Reconheço verdadeira a lettra e nome da earta l'l'tro e supra
ser de Bernardino de Sena Lins.-Recife, 12 de Março de 1824. Es
tava o signal publico do tabellião José Francisco de Souza Maga
lhães.-Está. COnfOl'llle-1lICtnoel Paulo Quintela, oflicial maior da
6ecretaria.

OFFICI0 DO SAl{GENTO-JlIOR, :llANOEL DE nARROs WANDERLEY LlNS

noje pelas onze horas do dia, perante o meu capellão o reve
rando Mánoel de Sousa Barboza e o capitã.o Thomé de Gouveia Ca
valcanti, recebi a carta inelusa de Bernardino de Sena Lins, mora
uor nessa praça, que rometto a V. Exc., para me aclarear o seu cou
teudo, que inteiramente ignoro; pois nrro L1esejo em temI o algum
incorrer na pena de seduzido.

Deos guarde a V. Exc. muitos anno~.-Ql1artel do Engenho
Carrapato de Serillhãem, ü de Março de 1824. Illm. e Exm. Sr.
presidente Manoel de Carvalho Paes d'Andrade.-.lJfanoel ele Bar
?'os 'WCtnde?'ley L'ins, sargento-mór encarregado do commando da
i'reguezia.

l-teconheço verdadeira a lettra e signnl supra.-Recife, 12 'ele
Março de 1824. Em testemunho ele ver lade o tabellião J ublico
José l!hlncisco de SouZá J.lIa,qolhües.-Está conforme-.lJ1anoet
Paulo Quintelct, official maior da secretaria.

Si na apresentação d'esta carta ao respeitavel publico, nós
seguissemos unieamente os elictames da nossa eonsciencia, e fallasse
mos ao povo desta praça, nada mais fariamos do que tr::mscrevcl-a,
pois sua simples leitura é mais que bastante para ,e conhecer a mi·
nucia desta c01'lim'ação e o desprezo que olb merece; pois que o Sr.
Lins IS o quarto na ordem dos homens de leUras d'aquella ~;ucia ; e
talvez o L1e maior probidade. l\Ias como a nossa folha. ha. ele chegar



- 503-

ás mãos do pesRoas, que nã havendo eatado a ]ui, pod nio llal' pel:i
cxistencia elos factos accusados na dita carta, diremos algnma con
sa sobre eHa,

Esta carta não é outra consa mai ,que uma cambada de menti
ras as mais grosseiras,de sandices e ridicularias nojenta ',e que põem
em toda luz o caracter do escriptor.

Diz este amigo, que a maior parte elos officiaes ela JJl'i1nei1'a e
segl/nela linha tinham assentado .fm'(t1' o 1Jl'o'iecto da constitutç<Ío,
Que calumnia! Onde é que se ajuntaram os ofliciaeR para esta com
binação? Em que dia fizeram este assento? Onde elle existe?
Antes o contrario se via na tarde do dia tres, em que o com
mandante das armas chamou o conselho consl1ltiv~. Os da segl1ud:l.
linha foram qua i todos de opinião contraria; nos da primeira, ap
pareceram muito menos votos, como se verá. do impresso deUes, que
está a sahir,

E' preciso estar-se inteiramente de pejado de vergonha, para se
não ter rubor de mentir tão de plano e tio e calumniar sem temor
da reconvenção.

Diz mais, quo os ojjicictes pozeram em execuçüo o jll?'amento elo
projecto pa1'a ab1'i1'em caminho ás camaras cmnuü'em, p01' esta1'em
coactas con~ ameaças, que lhes m tnda1'amfaze?'. Cada propo.ição,
carla mentira, Onde o quando OH ofticiaesjul'al'am o projecto? Mal
andavam os do concluio fazon]o proselytos, quando se soube d'elle,
e não chegou a parir a montanha; como então os ofliciaes pozeram
em execnção ojuramento do projecto? Só si não podendo ützel-o
com a bocca, fizeram no coração.

Ql1aes foram as cama1'ClS Ct1neaçadas.!iI Nomeie uma qu seja
o tal Sr. que e creve cartas, para ser acreditauo. Diga qnem a8
foi ameaçar; diga para não passar por um indigno [alsario.

As t1'opas fize?'am jU1'ar volunta1'i(6mente os que quizemm,
Que bestialidade! Quantas contradicções! O juramento foi dado
pelos que quizeram e volllntariamente,e obrigados pelaR twpas, Este
homem estl~ doudo? Ou que diabo tem 1

As t1'opaSfize1'am a camam do Recij'e lJ1'egm' editaes. Diga a
camara si é verdade. As tropas obrigaram a ca.mara com as ar
mas na mão, ou sem ellas? Foi osse successo de noite ou de dia, e
em que dia foi essa grande fn.cção das tropas?

Estes eram os bons desejos do Sr. Ca1'tei1'o e seu rancho, e
como é natural a todo homem crêr com facilidade aqllillo qne quer,
o Sr, Lins rleu por feito aquillo, que só existia na sna phantasia,

Não sabiamos nós, que, ah:m do capitão Ligeü'o, tinhamos mais
aqui esse Gerebelita, Uma das leis desses 101lcos,qU:ll1to as palavras,
éfalta1' m.uito e pa1'a iS80 te?' sernp1'e na memoria 'uma pl'ovisão de
contos bons on máos.

Quando e que fomm 1'OtOS os editaes ~la cama1'a '! Quando,
em que lugar e por quem foi a cama1'''' insultada? Si acamara
u[o aflixoll editaes, como foram estes rotos?

Bem vezes temos nos dito, que n. consa mais facil, que ha, 6 ser
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um homem mentiroso. Ba5ta abrir a bocca, e deixar correr o que
lá tiver dentro.

Donde consta ao Sr. Bernardino, que a Parahiba já ammiu o
projeoto? Sem duVida foi d'aquella cartinha d'aqneIle amigalhão
da nossa patria, que dizem se apresentou na sessão, em que V. S.
e companhia decretavam a roina da patria, o exterminio de seus pa
tricios, e o rateio dos quarentas contos. Pois fie-se V. S. e campa·
nhia no amigo da carta e no miado das vestaes, que hão de tirar
bom sêbo.

A respeito de Alagoas, Minas e S. Paulo, em quanto vm. não
provar positivamente, todo o mundo o terá por um visionaria e em
busteiro.

Enjoados de tanto e tão descarado mentir, cerravamos estas re·
flexões com outra, que nos parecia mais util á sociedade, sobre a
gente que se entrosou para esta catilinada. Mas por motivos que
de novo oecorreram, a reservamos para o numero seguinte.

ONTlNUAÇÃO DOS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO VENCIDOS NA

ASSEMBLEA CONSTITUINTE DO

BRAZIL, PRINCIPIADOS NO NOSSO NlnIERO OITAVO.

TITULO SEGUNDO

.Do imperio do B1'azil

CAPITULO I

.Dos membros da sociedade do imperio do Brazil.

Art. 5' São cidadãos brazileiros :
l- Todos os homens livres habitantes no Brazil e neJIe nascidos.
2- Todos os Portuguezes domiciliados no Brazil antes do dia

doze de Outubro de 1822, que expressa ou tacitamente se tive
rem ligado á sociedade b1'3zileira.

3' Os filhos de pais brazileiros, nascidos em paizes estrangeiros,
que vierem estabelecer domicilio no imperio. .

4- Os filhos de pai brazileiro, que estivesse em paiz estrangel'
1'0 em serviço da nação, embora não viessem estabelecer domicilio
no imperio.

5' Os filhos illegitimos de mãi brazileira, que tendo nascido em
paiz estrangeiro, vierem estabelecer domicilio no imperio_ .

6- Os libertos, que obtiveram a sua liberdade por qualquer 1,1'
tulo legitimo,
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7' Os filhos de estrangeiros nascidos no imperio, com tanto que
seus pais não estejam em serviço de suas respectivas nações,

8' Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua re-
ligião. .

Art. G' Podem obter carta de naturalisação :
l' Todo estrangeiro de maioridade, domiciliado no imperio,

uma vez que n'elle possua capitaes, ou bens de raiz, on estabeleci
mentos oe agricultura, ou aliás. exercite algum ramo de commer
cio e industria, ou finalmente que tenha feito algum serviço, que
se julgue importante á nação, O estrangeiro, que adoptar por filho
um Brazileiro, tendo domicilio; e o que casar com Brazileira, tendo
maioridade e domicilio. O que vier ensinar bellas artes e sciencias,
tendo maioridade e domicilio.

2' As pessoas nascidas f6ra do impcrio e de pai que perdeu a
qualidade de cidadão brazileiro, tendo maioridade e domicilio no
imperio,

3' Os filhos de mãi nascida no Brazil e pai estrangeiro,nascidos
em paiz estrangciro, que tivercm prccnchido os fJucsitos exigidos
no § antecedente.

(Continuar-se-ba)

CORRESPONDENCIA

Sr. Redact01',-Espero dcver-Ihe o obsequio de inseri)' na sua
folha d'amanhã. a inclusa nota, cuja publicação mnito importa ao
esclarecimento da verdade.

Sou, com a maior estima e consideração, seu muito certo res
peitador-João G1tilhe7'me Ratcliff:-Sua casa,9 de :Março de 18~4,

" SI'. Manoel Olemente do Rego Oavalcanti,-Constando-me
por pessoa, a quem vm. o communicou, que um artigo inserto na
sua folha do primeiro do cOlTente, numero vinte e seis, debaixo do
titulo de c07"responclencia, bem que sem nome ela pessoa a quem é
dirigido, nem da que o dirige,e por isso digno do profundo desprezo
que merecem escriptos anonymos, e sobre tudo de semelhante
natureza, se entende comigo, espero que vm. para repellir de
si a reconvenção de caviloso, charlatão, falsario, anti-christo politico
e emissario mfernal, com que o tal anonymo pretende denegir-me,
h.aja de declarar o seu nome, e exigir delle a prova legal e authen
tICa de que o escripto a que allude, e por cujo motivo o seu aposto
lico zelo me applica tão galantes quanto honrosos epithetos, escrip
to de que ate ignoro a existencia, é obra minha, sob pena de não
declarando o primeiro, nem produzindo a eegunda, retorquir.lhe, e
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com usura, com tudo quanto vm. quiz, pela designaçu:o que f z
do Illeu nome, me fosse applicado.

" Sr. Manoel Clemente, os meios tortuosos e tenebrosOll são
sempre os do calUluniador e do cobarde. Aquelle que obra bem e
estribado no testel1}unbo de ua consciencia, mostra-se, apresen
ta-se francamente á censura publica.

" Guardo o resto para quando apparecer a declaração e pro
va, que reclama, e porque insta em abono da verdade e defeza pro·
pria.--João GH1:lhe1'1ne RatfJl~ft.-Ruado Queimado n' 24,2' andar,
aos 9 de Março de 18:.14.

Cautela, união, valor comitante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viaycln.
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(QUINTA FEIRA, 1 DE ABRIL DE 1824)

Uma nuvem que os arcs escurecC',
Sobre nossas cabeças apparece.

CAM. CANT. 5.

PERNAl'ILBUCO

A scieneia do governo sempre foi no mais difieil uas emprezas
dos hOlllens,em tempos de tranquillidnode e entre um povo de costu
I1ICS l:ixos c virtuoso; cm quadras por6m de eJIervescencia, e quaudo
os homens vacillantes eDl moral se uilo dirigem a norte nenhum cer
to, ú sem duvida acima das forças humanas.

Os diversos e encontrados interesses dos homens,lllolas de suas
paixves e affeetos, são outras tantas correntes oppostas, qne baten
do violentamente ú núo do estado, tiram ao piloto o conhecimento
da m'tnobra, que devia empregar, para que não sueeeda naufragio
c rui na.

Por mais que se metta em consideração as circumstancias do
Lcmpo, do lugar, do genio do povo, dos seUb conhecimentos, de suas
inclinações, falham os caleulos, desmoronam-se os edillicios, inutili
sam-se os trabalhos, e só se colhe o conhecimento de que se nã\! acer
tou e que o coração do homem é um abysmo iusondavel e um mys·
terio que se niio sabe entender.

Muitas vezes as medidas energicas produzem o melhor efteito,
outras exacerbão o mal e al'1'uinam.

Aqui a brandnra adoça os animos, e estes seguem o trilho da
verdade c da justiça; alli ú iucentivo para novos crimes.

Em tudo se encontram embaraços, difticuldades e engasgos.
E' nessas diflicilima circumstancias, que se tem visto os que

govel'Llão a nos. a ]Jrovincia e patria.
Tendo só em vista lev~H com segnl"auçu a náo do estado ao por

t? da sal vução e da felicidade, não lhes b~\ sido I o~sivel lazer uma
VIagem de bonança; IJOl'que os diversos soproS do egoismo, ela am-
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biçlio, da avareza, do iutet'es..e, do desforço e ouLras illLlignas pai
xões, que se Lem levantado lá do Cabo de S. Agostinho e cahido
sobre esta praça, nos tem feito bordejar já á um, já á outro rumo,
sem podermos obter a paz e a felicidade, porque tanto anhelamos,

Desue muitu que nós clamamos c0ntra a discordia, que mãos
fluminenses tem plantado entre nós e se esforçado para d'ella tira
rem copiosa colheita; ha muito que nos afilige a energia do morgado
do Cabo e de seus satelites, para satisfazerem as intenções sinistras
do Rio de Janeiro contra Pernambuco.

Não ternos guardado silencio sobre os attentados da facção
1nunistica: tudo isto nos tem causado afilicção e desgosto. E quan
do contavamos com paz e socego, fundados nos protestos da força
armada em se não intrometter nos negocios politicos, nos vimos
illudidos e em perigo j porque os majores Lamenha e Seara, fazendo
seus calculos sediciosos na noite do dia dezenove deste, chamaram
seel'etamenLe soldados dos seus dons corpos ás :l.l'maS,em numero de
quasi duzentos, e na madrngada seguinte foram postar-se na rua do
Uollegio e Palacio, destacando sentinellas avançadas, presidios nas
pontes do Recife e Boa-Vista, para não consentirem sahir pessoa
alguma para fora da praça,

O Exm. presidente Carvalho vendo neste movimento dos dous
batalhões a realidade da denuncia, qne se lhe fizera na noite ante
cedente, e que elIe havia oommunicado ao Exm. commandante das
armas, para obrar de acocl'do com e11e, sahiu de sua casa, e apre
sentando-se á face dos sediciosos, extranhou-Ihes aqueIle movimento
contra todas as leis e os juramentos, que por duas vezes haviam
prestado de se não intrometterem nos negocios politicos; declarou·
lhes, que si afim daqltelle passo tão ]yrecipitado e ?'evoltoso e?'a a
slta p?'egidencia, elle ceelia immed'iatamente ct'ella e sem a menor ?'e·
pugnancia, logo qtte assim fosse elo be?wplacito do povo, qlte llte

- havia ent?'egue o leme ela pat?ia e que pela paz publica estava ?'eso·
luto a faze?' os ultimas saC?'ificios.

N o meio das respostas incoherentes e desaRsisadas dos dous
majores, ouviu-se a insolent.e voz de um biltre alferes Bel'1lar
dino, que requeria, que o presidente devia ser preso; e eis que
avallção alguns soldados com a baioneta calada e cercão ao
presidente. A' esta scena acode o Exm, José de Barros, e que
rendo reduzir os sediciosos ao seu dever, foi desobedecido e
insultado, e sem mais demora foi o presidente levado para a forta
leza do Brum pelo dito Bernardino e major Seara, sendo indigna
mente am'ontado pelo primeiro.

A' esse tempo já se achavam reunidos na fortaloza das Cincopon
Las o segundo batalhão em numero de seiscentas praças, muitos Boi
dados do primeiro e terceiro, as guerrilhas de SallLo Antonio, Boa
vista e J equiá, e um povo numerosissimo armado. Mandou então
o segundo batalhão uma deputação ue tres officiaes aos sediciosos,
perguntando-lhes o que pretendiam com aquelles movimentos, r~'

quisitando a e.oltul'U do presidente e declarando·lhes, que si já e .lá
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não se recolhiam aos seus quarteis, soltando o presidente, marcha
vam a medir as armas e reduzi l-os á poeira.

Este acontecimento inesperado, pois contavam ·)s sediciosos
com o ordinario costume das revoluções,que principiando muito fra
camente, vão engrossando com o concun;o do povo irreflectido e vo
lnvel, produziu o effeito do raio. Já temem,já vacillam,e não ha ou
tro partido a tomar, que o retirar-se; pois tambem recebem oflicios
do commandante da artilheria, em que se requisitam as mesmas
cousas, com idelltico ameaços.

Então o Exm. José de Barros convocou um ccnselho militar
para deliberarem sobre este objecto; e determinando, que se levan
tassem os officiaes, que haviam tramado essa sedição, appareceram
unicamente seis e o sargento-mór engenheiro de Portugal Antonio
Francisco de Hollanda Cavalcanti,qlle pouco antes estava á paizana
a frente dos sediciosos ao lado do facinoroso Manoel Clemente do
Hego Cavalcanti, redactor da Pemambtteanct, do numero' 23 em
diante. E examinando o mesmo Exm.Ba1'l'os por que ordem se ha
via prendido o presidente, responderam os dous majores, que não
fôra preflo, sim recolhido a fortaleza do Brllrn, para forrarem a sua
pessoa de algum insulto e ataque particular.

Abi assentaram os militares, que nem ficasse de presidente o
Carvalho, nem o morgado, sim o primeiro cOJlselheiro DI'. Manoel
Ignacio de Carvalho, até S. M. r. decidir esta questão.

E' muito para notar·se, que este arbitrio versa na opinião dos
apaniguados do morgado, desde que este poz em scena a sua intri
gante pretenção ; e conclua o leitor qual seria o resultado desse vice
presidente, seu estado rnorboso e o caracter perjuro dos facciosos.

Quando se estava a fechar esta ses ão, chegou a noticia da
soltura do presidente e sua estada em Olinda.; e appareceu nas
faces dos sediciosos os remorsos da cOl1sciencia, o temor, a trepida
ção e a desesperação; sahiram apressadamente, cada um para onde
o impellia o impeto do espirito; e o commandante das armas pa san
do-se para a fortaleza das Cincopontas á pal·ticipar ao povo e milita
res, que o presidente era o Dr. Manoel Igllacio, o povo gritou em
seu furor: 'Prahição, trahiçãoj s6 queremos 1'01' 1'l'esidente a Oarva
lho! E apertaram ao Exm. Banos a ponto d'e te achar difticulda
de em retirar-se,rogando que se acomodassem e ficassem tranquillos,
qne o pre ic1ente seria o Carvalho,

Então duzentos homens commanc1ac1os pelo major Silva, as
guerrilhas e todo povo marchou para Olinda, para o lado do presi
dente; ao mesmo tempo que os cabeças dos sedi0iosos, Lamenba e
Seara, com perto de outros duzentos soldados do primeiro e tercei
ro batalhão, fugiram para o Cabo, levando comsigo uns seis centos
mi! réis dos batalhões, e indo POI' todo caminho perdendo gente com
a deserção dos soldados para o Recife.
. O ExlU. presidente, na manhã do dia seguinte, voltou· p:l1'a o
Recife como em triumpho, acompanhado de um povo numeroso,.da
camara da capital, dos caçadores do segundo (: as guenilhas, no
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meio dós repetidos vivas a eHe, ao comm::mdante daI> armas e ao
imperador.

Foi lil:lollgeiro· este espectaculo para os homens bOlls, e ao mes
mo tempo de morte para os perturbadores da paz e interessados na
presidel1cia do morgado.

Ainda que a opposição do segundo batalhão, o interesse do
brioso e justiceiro 1'0\'0, o zelo impreterrito das guerrilhas foram
mais que bastante para aniquilar os illudidos sedicioso~ e dissolver
° iniquo conluio, que sacrificou uma mocidade de tão boas esperan
yas e digna de melhor sorte; com tudo a soltura do presidente deu
o golpe mortal nos malvadm" e dissolveu seus planos rui1JOSOS.

EUa se deve á coragem dos Srs. Bazilio Quaresma '1'orreião, se
cretario de artilheria, e tenente João Rodrigues Campello, que com
tanta destreza souberam executar as ordens do seu chefe Wencesláo
l\figue~Soares Carnevi"a. ElIes souberam predispor os animos da
guarnição do Brum de tal geito, que em lugar de lhes fazer fogo,
viu-se que tomando as armas,marchararu em sua guarda e dtlfeza.

Louvor e mil graças lhetl tributa a patria, livre dos h01'1'o1'es
amea,;-ados.

Não é menor a divida, em que se acha a provincia, para com o
illustre senado de Olinda, pclo interesse que em toda essa conjura
ção tem tomado pela tranquillidade publica, mormente na convul
são militar.

Logo que ouviu o estampido da procella, reuniu-se nos seus pa
ÇOI:l, commltou sobre os meios de obstar o mal e restabelecer a
ordem. Officiou a todas as camaras do districto, communicando
lhes a explosão do volcão, a prisão do )Hesidente da provincia, e
ro~ando-Ihes que se del:lsem ás mãotl !Jara restabelecer-se a paz, e se
eVItarem as calamidades, que ameaçavam a patria. Receberam em
seu seio o presidente, sempre ao seu lado, até que foi restituido á
esta praça.

Estamos persuadidos que outro tanto fariam as outras cama
ras, si fossem presentes ú. esta scena; pois em todas, a excepção da
do Rerife, existem cidadãos distinctos pelo seu patriotismo, e amor
da ordem, e obediencia ás autoridades constituidas.

Não sem razão exceptuamos d'este. proceder tão regular o se
nado do Recife; eUe se fez digno da censura publica pela criminosa
apathia e ingifrerença,que mostrou em tanto e trio imminente perigo,
eU! que se viu o povo, de quem é orgão e interprete. Bem que a~i
hajam pessõas, a quem. não deve tocar esta censura por seus sen~l

mentos, com tudo são arrastadas por aqueHes, que vieram do RIO
para aqui em commissão do ministerio andratico, e outros que iam
todos os dias tomar as lições de sedição ú casa do abbade de Syéiés.

Propostos a mostrar aos nossos compatriotas os perigos, que ae
lhes abrem, e apontar os lugares donde lhes vém as procellas, não
podemos deixar de faHar nos desgraçados patricios, que tramaram
a subversão da patria, e a perda da nossa corajosa ofticialidade.

Estes fingidos Sinões, que attendendo unica'mentc seus illter~s·
ses pessoacs, não cederam de abusar da simplicidade, inexperieoClR
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e ambição de tantos mancebos arn:weis, peri\el'am o direito ii nossa
generosidade, e se p07.eram no caso de Catilina, de cuja conjuração
disse o orador de Roma: Non est imn l03llitatis lOC1lS, severitatem
,'es ipsajlagitat. Nã.o se deve já. IIsar de brandura, a horrivel fac
çiío requer todo o rigor da severidade, muito pl:incipalmente quan
do vemos nã.o ser a primeira vez, que elles nos procmam calami
uades.

Esses impios tem sido Francisco l\Inniz Tavares, Jeronymo
Vilella Tayal'es, Thomaz Xavier de Almeida, M:l.IIoel Clemente
do Rego Cayalcanti, Felipe Nery Fe1'l'eira, Antonio Francisco de
Hollauda Cavalcanti, e etc. Isto é declarado pelos mesmos, que,
sendo desgraçamente seduzidos, se acham hoje perdidos e desam
parados; nós fomos testemunhas oClllares de algllmas dl'stas decla·
rações.

Cada um destes empregon o esforço, que estava em seu poder.
Duas reflexões fazemos sobre as pessoas que se conjuraralll para

nossa perda: nma sobre a sua insutlieiencia para darem conta da
miío; outra sobre os fins a que ee dirigiram nestes attentados.

Para melhor conhecermos o funclamento ua primeira, lembre
mo-nos do que di7. o grande Tacito sobre eRtes e semelhantes nego
cios, a saber: Aquellcs, qlle deliberam sobre uma grande em
preza, devem examinar si ella é util ao cstado, gloriosa a si
mesmos, prompta, ou pelo meuos faci! na execução, omnes, qui ma
,ql1am1n 1'erum consilia suscipiunt, rostimare debent, an qltOd ínco
hatur, reipublicro lItile, ipsis glo1'iosu?n, allt p1'ompt'tt1n eit'ectu, allt
certe non a?'dwnn sit. E estavam na ordem de pesarem estcs negocios
os revolucionarios acima? Tinham elles os conhecimentos Bllfficien
tes para se sahirell1 com ucce so de suas IJretençõeB ?

O primeiro homem de lettras desta sucla é Thomaz Xavier, na
tural do Rio Grande, cnja doutrina cOIl"ta da resposta do Barata a
este bacharel corrente in jllriblls; o segnndo é o padre Mnni7., ex
professor de latim do Cabo; o terceiro Jeronymo Vilella Tavares,
Bahiano,ex-estlldante de anatomia até o tratado dos musculos excln
sive, e ex-ciruro-ião do partido privado tlo Cabo; o quarto Bernar
diuo de Seua fins, Portocalvenl:ie, antor da carta, qne trouxemos
no nosso llumero antecedente; o quinto l\hnoel Clemente do Rego
Cavalcanti, ex-copista das Gazetas dos outros na celebre Pernambu
cana,desde o llumero 23 em diantc.e além disto sabe o que é chuma
ceira, fueiros, cambão, boi do coice, sobrecana, esporão etc.; outros
sào, como diz o Vieira, uns est01'1/Ínhos criados á mão, que s6 pal-
'rum e descantam o que lhes metterarn no bíco. .

Eis aqui as grandes cabeças, qne deitamm a perder tantos
mancebos de esperança, e queriam perder a nossa patl ia.

Sobre os fins a que elles se propnnham, podemos dizer alglHu:l
cousa, dedu7.inclo do quc diz o mesmo historiador phisolopho, que se
deve attender, naqnelle que aconselha alguma fncção, que risco ella
corre em vêr seguidos os seus conselhos, e, no caso do bom successo,
sobre quem reverte a maior gloria da facção,si11'wl ipse, qui suadet,
considerandus est adjiciat ue consílio pm'iclltlt1n snum ; et si f01'tUlla
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cceptis (~ff'IIe1°it,Clti Sl/1nJnll1n eleCI/8 ácqltíl'at1i'l'. Lançemos 11m golpe
ae vista sobre os sacri 6cios, qne tem fei to estes sediciosos.

PaI' sua felicidade são tfLo miseraveis, que nada possuem para
arriscarem cahedal. Uns não souberam conservar aquillo, quc ou
tros ganharam; estes nunca aclquiriram; aquelles não herdaram; e t'
outros sempre tcndo vivido {L beneticencia alheia, querem sustentar
os tenebrosos dias de uma vida nociva,e executarem o malevolv plano
de se engorda1'em á custa da ]Jl'ouíncia e do suO?' ele seus h01l1'ados ha
bitantes.

Que possue o Bahiano Vilella Tavares para perder e arriscar
nessa luta a prol de nma causa justa?

A sua arte, as suas traticancias, nem para comer lhe dão, corno
elle mesmo confessa; tem sempre andado ás costas do seu honra
c1issimo cunhado Joaquim José da Silva Castro.

Que uso· deu este vadio á mezada, que o cunhado lhe mandou
dar na Bahia no tempo da sua prisão? Faz vergonha dizeI o.

Que fazendas, que fundos possue o abbade de yéiés?
A provincia dando-lhe seis mil cruzados no Rio, tirados (lo suor

do cicladão honrado, da bocca das viuvas e dos orphãos; e elle com
prando decorações de dignitario do Cruzeiro por mais de trezentos
milréis, para condecorar seu altivo peito, e bandear-se com os An
dradas para a mina do Brazil.

Quaes são os fundos e capitaes do famoso lJIanoel Olemente do
Rego Oavalcanti? Com quantas assignaturas tem elle entrado
para o Banco? Quaes são os seus estabelecimentos e proprieda
des, além da.; girias, espertezas e velhacarias, em que é um genio
sublime?

Aiuda se nfLo metteu, ou tramou assuarlas e sedições, das quaes
não tirasse grosa lãa para aquecer os tortos ossos mirrados do frio
da sordida pobl'eza O seu falso patriotismo em Goiana contra
Luiz do Rego, além das vantagens occultas, lhe rendeu dous contos
de réis, para em dons mezes gastar em Lisboa, quando foi dar UDl

recado ás cortes, e figurar n'aquella capital de Píppo, pl'incipe ele
Oalancl1'one,

Sénelo procurador da Parahiba, na côrte elo Rio ele Janeiro, di
zem seus patricios, \.lue gastou em um anno par~ ruais ele quinze mil
Cl·uzâ.dos, não mencionando os que houve, ele levar a salva das luvas
de S. M., na cel'emonia J:l sua corôação.

Comprando ao estado por quatro contos ele rs. a typographia
fiada,a tem decfl'uctaelo tres annos, sem ainda ter feito um só paga
mento; e por falta destes aos respectivos afficiaes, é que elles de
sertam·,

Preso na cadeia da Bahia pela revolução de 1817, em que re
presentou de um republicano furioso, teve a felicidade de achar o
immortal Joaquim Martins, de Cangahu, que por alguma amizade
ao pai, sem esperij.r d'elle paga, lhe mandou dar todo dinheiro, que
fosse preciso para sua sustentação e livl'ança. Mas qual foi o uso,
que teve esta lettra pia e generosa? Todos vil'am que o esfuziote
tirou o sen ventre da miseria, comeu a tripa forra, bebeu á grandes
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son'Os, fe7. fato para muitm, amlOR, armoll- c (1(' UIl1:l nllllH'rORIl (' t'~

colhida livraria parn. a' traças estudarem, sustento', um grosso ga
gÍlo JJe1' alillm; e depois ue I:!últo, deu os paucõcs naq ue!la cidade, c
metteu em um chinelo os mais abasta los e ricos,

Pedindo em 1821 a certa pe soa ue ta. ]J"ay::t a qmUltia de duzen
tos milrs. por poucos dias, ainda. até hoje nem <1inheiro,nelll :10 me
nos uma peqnena satisfação. Que her6e! Que malandrillo !
Quem se póde pôr a barba com elle ?

'Expulso da sua provincia, como dizem os ,eus I atrICIOf', por
trahielor, e amealjado a páo pelo pl'oprio pai, veio aqLÚ arranjar com
outros apostolos meio ele viverem á tolan; e const,:l.lIdo-lhc que n
governo se lembrava da typographia e ia lia ver o seu valor, lãuçou
mão <10 negocio do mor;ado para se ver livre do formidavel inimigo,
que exigia a divida do estado e perando qne o morgado pela obri
gação em que lhe fieava,o deixa se Ü' roendo aque\le oRsinho, e em
quanto .não apparece se relé mais gorda, em que empolgasse as re
curvas e insaciaveis unhaR.

i lemos em alustio o retrato de Catilina, e comparamos eRte
conspirador romano com o nos o itabcloiano, vemos que o espil'ito
perverso d'aquelle inimigo da sna patria se repl'Oullziu neRt scele
rado, que se qller e cndar COLU o 110SS0 dinheiro contra as settas da
furiosa pobreza, favoneur seus vicias e encobrir,bem que inutilmente,
:lo sua. indigua perver idade com algum Crm:ciro do sul, á expens:l~

do sangue pemambucano.
Os outros da conjumção mllni tica s[o bem conhecidos n'est:t

praça.
O quadro dos sentimentos ele e grupo de . eclicio os n[o é mais

lisoogeil'O, que o (las suas riquezas.
Tho1ltaz XaVÜJ1' é bem retJ':ltado pelo B:l.I'ata, no jú. citado fo

lheto.
Felippe Ncry Fe1'7'ei1'a, e. te nosso patricia, que sempre havi:~

gosado lima Lôa nomeada. pela sua cOllc1uCUL regular, e que em 18] 7
adquiriu nova e ,tima pelo seu patriotismo, c foi uma na;; "ictimHR
da paLria, que cOl'l'en todo os perigo' de -eus compatrioLaR empr'
com a dignidlic1e propria do bomem ; aquelle a quem Pel'llambuco,
com a eleição ell1 membro da primeira juuta provisori:\, quiz dar
1IU1 testemunho da consideração, que lhe tinha, e cuja. deposiçiio do
governo tocou a sensibilidade pemambncana, telll si 10 aboc:llIhado
geralmente de formal' planos de ambição e de vaiJade, [t expensas
da paz e liberdade da provincia.

Fomos difficeis em persuadirmo·nos d'esta fama. Mas a. voz ge
ral de que o ajudante Costa, primeiro diligenciador da pri ão do
deputado Barata, era para com o Sr. N ery l!'el'l'eira antro Telemaco
para com Mentor, ao lado da participação de pessoa. de credito, qu
ouvira ao lOesmo Co ta ter-se encarregado d'aqllellc negoeio )'01'

cOllselho do tal SI'. Nery Fe1'l'eira, nos fez inclinar a balança da per
s?asão para a bacia do sim. N'esta actual refrega,em que tem cor
ndo evidente perigo a. fláo da patria,depõe pessoa Ja facção, que se
decidiram a essa rebellião pelo peso que deram as carta do tal' se-
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Ilhar, lil1as no clnu (lo HOflpital ; nas qUfle8 além tla persuasão para
o rompimento,8e dava por succedida na Parahiba do Norte a aceita
ção e j U1'3mento do pt'ojecto de constituiç1io de S. M. 1. Esta fama,
feita universal,adquiriu toda força com a frequcncia dos conjurados
em Cfisa do tal SI'. Nery Ferreira; os quaes, a não estarem nos mes
mos 8eutiment08, fugiriam d'elle, como fizeram de outras muitas pes
80a8.

A vista do que, n1io somos injustos,ncm temerarios, lJuando dis
semos, quc o tal Sr. Nery FelTeir3 foi um dos collaboradores da ac
tualrebellião, que arrisca a patria a abysmar-se em um diluvio de
males; pois a opinião,os boatos e as vazes pl~ blicas são os elementos
dos pel'iodistas, os quaes estã? au.tol'isados a fazer até supposições e
deduzil' com/lal'ios. Tempora mutatul',et nos mutamur iu illi!'! !

O Jlf.nniz põe o tope couforme domina o rei ou a liga; é tudo
para todos; com os bons elle é um d'elles; com os máos tem uma
chicana de moral, que lhe subministra defeza para todos os atten
tados,

Em Março de 1817, na bocca do Quartel d'esta praça, vestido a
cleriga, com um punhal alçado contra tudo, contra o rei, faz ques·
tão d'este heroismo republicano; lias côrtes de Lisboa chora como
Magdalena pela sua chara patria, e acaba assignalldo a constituição
portugueza, pela qual o Bra7.il perde quasi tudo; no Rio de Janeiro,
com um tom dictatorial, diz: Si o 1nonm'eha ,inlga1',que a constit~~i

ção que ,fizemos não l11el'eee a sua appmvaçao,siga o que a sua consci
encia lhe dietar/ pl'efij'a antes deixal' de reinal' entl'e nós, faça o que
a prudencia lhe aconselhal', em tanto que n6s vamos tambem fazen
do aquillo de que somos enea1'1'egados;, ao depois, bandeado aos An·
dradas, só faz puxar para o arroeho.

Membro da eommissão do projecto da constituição, assigna ab
solutamente o que fizeram os Andradas; ao depois imprime uma cer
ta especie de apologia, na qual se desculpa de não o ter feito com
restricções. .

Chega aqui, pinta de mortecôr os negocios do Rio de J alleÍl'o,
mostra os perigos, que cOITiamos com as pretellções d'aquella côr
te, persuade a união, viaja ás Alagoas para unir os sentimentos dos
povos na causa commum ; volta para o Recife,e abrindo a boceta de
Pandora, semêia males, planta a discordia, suscita a guerra civil, e
emprega todos os talentos de seducção para que se jure como consti
tuição do imperio o projecto do imperador! !

Qnem entende este homem?
Anda este batel ao pairo, até dar vistas de algum deado ou

mitra!
Manoel Clemente é aquelle tl'ahidor, que de mãos dadas com o

celebre padre Soledade e outros desligaram ao imperador do jura
mento previo á. constituição, qne o Brazil fizesse. Fonte manancial
do absolutismo,que se quer sustentar a força d'arma8; procedimento
tão revoltante, que este libe1'Ctl se julgou penhorado a satisfazer a
sua provincia e compatriotas, dizendo ao principio, que não teve va
lor para deixar de assigllal~ aquelle parecer por ser sorprendido
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com a presença ue S. M.; e voltando para a provincia teve a cautela
de trazer imprellsos daquelle parecer acotado!'! manu8criptamente á
margem pelo mesmo Soledade,dizeudo que o que elle a8signou, não
foi o que se imprimiu, sim, na forma das cotas ii margem. E de
pois que julgou haver-se tlestruido o resentimento dos eBcandalisa
dos, batia nos peitos, basonando de ter feito mnito bem em assig
nar o parecer, como se imprimiu, porque não era um servo de sua
provincia, que fora ao rei dar um recado; sim, que a provincia 8e
louvara nos seus conhecimentos e conscicncia.

Que insolente! Fingia á cad'L momento este csfuziote estar
apar das vistas e dados do imperador, e dos tramas do Rio de J a
neiro contra Pe1'llalllbuco e provincias do norte; e protestava não
podei-as explicar se não passados tres ruezes, nem depois deste tem
po ficando no Brazil, e nem talvez sahindo deste para fom, aterro
risándo assim aos iguorantes e simplice8 para melhor arranjar suas
trahiçõcs ; ao mesmo tempo que diZia aos mais resolutos, que o im
perio do Brazil era um edificio desaprumado, que se não sustenta
por mais esc6ms que se lhe appliquem, porque toda ruina vinha da
lJed1'a an[Jula1', que era necessario lançar f6ra. Entenda quem pu
der esta incendiaria allegoria. Ao depois prega ii bocca cheia, que se
devia obedecer cegamente ao imperador, mande o que mandar
aquelle imperador, que elle tanto insulta na. sua Pernambucana nu
mero 23, quando, além de outras cousas, diz: depois de concluído o
enorme e lLO'r1'o1'oso attentaelo, da. dissolução da assembléa, sa/tia
pelas ruas acompanhado ele mais ele seiscentos moleques descalços,
dando-lhe repetidos vivas,

Ei8 {J Franklin do Brazil, que quer decidir da sua sorte! ! !
Não só a união destes com os demais entrados nesta catilinada

prova identidade de sentimentos, como que temos factos p08itivos
de todos ellcs, que sustentam serem todos do mesmo calibre, homo
geneos em qualidades moraes, em principios politicos, em pe1'Verei
dade de fins, e impossibilidade de fazerem sacrificios pela salvação
da patria.

A. vista desta exposição, que não haverá. um s6 Pernambucano,
que a tache de menos verdadeira e exagerada, reflicta o publico si
csses homens estavam na ordem de decidirem da nossa vida, dll. nos
sa propriedade, honra e gloria; si elles em perturbações e sedições,
que tem movido, tinham cm vista o bem da patria, ou os eeus inte
resl>es privados.

Ha muito corre de plano n(:sta praça,qne os Portnguezes,tcndo
lÍ. testa Elias Coelho Cintra, offereceraLU quarenta contos de rs. aos
que trabalhassem para lançar-se f6m o Exm. presidente Carvalho,
afim de que cessasse a explusão dos Portuguezes. Não damos por cer
ta esta fama, porém não podemos deixar de descobrir um estimulo
muito efficaz para que esses conjurados se encarregassem da Imuver
são da ordem publica,e rui na da patria,pois que todos estavam no en
soja de se aproveitarem desta minudencia,a qual traria coltlsigo mais
alguns proes e precalços de confirmações t1c patentes,fivelas de C1'uo
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zeiros, officio~ e negoeiaçõr3 rolU o dinheiro nacional, c outra::; cou
sas elesta natureza,

São esse!> os n0SSOS patriotas POI' exce1lencia, c qne chamam a
todos os antros facciosos, malvados, I atifes e infames, porque se
não unem com elIcs para as suas conbinações.

Que patriotismo! Que amor do bem publico!
:::ió si cl1es assentam,qne só e1les constitucm a p:ltria, e que por

tanto o seu bem, a sua cOllllllodid::lde ú o bem e commodiclade da
patl'ia, como cm lVIetustasio disse Ca tão uticense :

. _.. , , .. ,' _, .. ". _.. E Rom.(t
..Nún staj1'(t quelle 1n't1"a, elle épe1' t1ttto
Dove ancm' non é spinto
Di glm'ia e libe1'Üt l'amm' natio :
San Roma i ficli mei, Roma san ia.

" No recinto não é d'aquelles llluros
". Que se encontra. de .Roma a grão cidade,
" Encontra·se da. gloria e liberdade,
" Oucle o amor apresenta os fogos puros j

" Eu só, e os mena fieis em- sentimento
" A cidade de Roma represento,

Si um só in'trigrante, em Ulll estado livre e de costumes forma
llos, póde afugentar os cidadãos virtuosos dos lugares da adminis
tração, introduzir n'el1es homens perversos e injustos, e perturbar
a ordem publica,conÍo disse o abbade lVIably a M.Adams,plenipoten
ciario dos Estados Unidos da Hollanda, de quels detoll'l's, de quelles
1·1I.~es pe1:ftdes n'est pas capable l'ambition cl'wt int1'igant? (Epist,
3.), como não poderão tantos intrigantes, que se deram ás mãos
para esta desordem, levando cada um a mira em sua conveniencia
e interesse? Quando se combinaram todas as clasRes '? Quantio
alguns ainda gozavam UlDa especie de estima pnblica? Quando fal
lavam a uma mecidade idiota, exaltada, e que por uma promoção
rapida aos postos militares ambicionavam outros maiores? Quan
do trabalhavam em uma epocha em que nada tinha, que temer do
governo ministerial, que não só deixava impunes, como premiava os
orimes, uma vez que eram perpetrados para se conseguirem os seus
fins perversos? .

:Foi nm milagre nã:o levarem a patria á ultima rui na.
Eis uma llova prova da attenção do Etcl'I1o a nosso respeito.

. Cautela, união, valaI' constante.
,\nelal' assim é bom andar.

Boa viagem.
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( QUINTA FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1824. )

Uma nuvem que os ares e,curece,
Sobre Dossas cabeças apparece.

CAM, CANI'. 5.'

PERNAMBUCO

PRO LA.lIIAÇÁO DO CO~DIANDANTE DA FRAGATA NlTllEROHY,
SURTA E~1 PER AMBUCO.

Habitantes de Pernambuco! Os horrores da gnerra civil, que
estão ilUminentes sobre vós, chegaram ao conhecimento do nosso
augusto imperador e perpetuo defensor, c nesta qualidade elle se
apressou a enviar-me com alguma força maritima, e me autorisou
para declarar-vos, em seu augusto nome, que occupando-se unica
mente da tranquillidade e prosperidade de seus subdit08, é indis
pensavel, que as autoridades constituidas, cuja nomeação compete
ás !luas attribuições, devem ser recebidas e collocadas no seu ef~

fectivo cxercicio, logo que se apresentem com seus legitimos titu
los; ficando porem com tudo salvo aos seus subditos o direito de
petição, ao qual sempre attenderá, urna vez que seja dil'igido pelos
principios da jnstiça e da razão; pois que o contrario desta mar
cha não p6de deixar de acarretar a anarchia e a guerra civil, o
maior de todos os males, que se conhecem na ordem' social.

E' por isso, briosos e fieis Pernambucanos, que aLI não recou
heço e nem reconhecerei nesta provincia outro presidente, que não
seja o Illm. e Exm. Sr. Francisco Paes Barreto, nomeado por S.
M. o imperadOl', a cuja presença não chegaram até agora essaR re
clamações, que os papeis publicos inculcam ter-lhe sido dirigidas,
inculca talvez calculada com o fim de vos i-lludil' e enganar.

Entrai, pois, no conhecimento dos vossos deveres, e lItili!lai as
~orças, que estão a minha disposição, para o fim de proteger a vOssa
Industria e commcrcio, e cntão- entoaremos todos o hymno uni versal.

ti5
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Vi va n. religião!
Vivv. o imperador constitucional!
Viva a grande familia brazileira!
Bordo da fragata Nitberohy, 1 de Abril de 1824. João Taylor

capitão de mar e guerra, comm:mdante da divisão nacional e impe~
rial, surta em Pernambuco.

REFLEXÕES A PROCLAMAÇÃO ACIMA

Chegamos a maior altura do mar, que navegamos em deman
da do aureo velocinio da nosssa liberdade, e uma tempestade hor
risona nos quer abysmar de todo.

Eia, Pernambueanos, cada um á seu posto j sustentemos a
não da patria, que se acha em perigo! Ella irá á garra, e quebrar.
se·ha nos cachopos, si um não tomar o timão, outro a driça, este
metter o panna nos rinzes, aquelle encarar nos astros com o oitante,
estoutro descobrir as carybdes e as scyllas.

Sopram contra nós os ventos do engano, do terror, da men·
tira, do despotismo.

Esta é a occasião, em que se desfecha a procella, que ha muito
nós vos prediziamos.

N ada resta a esperar.
Esta proclamação nada menos é que uma inesperada e inconse·

cebivel declaração de guerra, que faz o pai aos mais dignos filhos j

o imperante aos subditos j o defensor perpetuo aos protegidos.
Diz a proclamação, que S. M. conheceu que estavam imm'humtes

80bre n6s os horrores da guerra civil, si acaso as aut01'idades por
elle constituídas não fm'em 1'ecebidas, Isto é o avêsso da verdade i
porque, si for recebido o morgado, constituido por S. M., então é·
que se hade levantar a guerra civil entre nós, que nos hade dila·
cerar horrorosamente.

Um homem ignorante em tudo, além da intriga, qne não con·
hece os direitos dos seus semelhantes, nem os deveres do monar·
cha j um homem, que assenta, que os povos são rebanhos de ove·

• lhas, criados para bom passar dos reis, que os póde matar e esquar·
tejar a seu prazer, que satelite da morte não é para o povo, a quem
governa? •

Um homem, que assenta, que os imperantes são senhores natos
do genero humano, e que este deve a sua vida á graça de sells se·
nhores ; que a felicidade dos povos consiste em consentirem os imo
perantes, que elles respirem o ar atmospherico, que barreira p6de
achar para não escutar ordens impias e destruidoras, que receber
de um ministerio despotico ? ..

Um homem aristocrata até os osos por espirito de [amiha,
que tem para si, que 11w1'gado é titulo de nobreza, e que, por esta
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pequice, póde calcar a todos, cspesinbar, 1113chucal', poderá não S3
crificar a provincia aos interesses do ministerio ou despotismo, uma
vez que lhe acenem com um retalho de fita azul, uma l'ozeta de me·
tal; uma vez que lhe dêem uma farda de lacaió, um nome de moço
fidalgo, ou de pagem da taboa ?

E os povos desta provincia no seculo de boje, em que as luzes
lhes tem feito conhecer a verdade das cousas, a vileza e indignidade
dessa ninharias, inventadas pelos despotas no tempo da barbari
dade, poderu.o soffrer de bom grado um papelão deste calibre, e
quererão em Rilencio som'el-o, sem apre entarem uma macha e e
nergica opposição? Poderão conter-se sem se chocarem, sem ver
teI' "eu sangue, sem haver cruenta guerra ?

Um homem, que já se demittiu do governo por ver a falta de
respeito, em que cabiu, o odio dos povos, a reprovação do grande,
do pequeno, do ecele ia tico, do militar, do paizano; contra quem
se declarou o collegio cleitoral da provincia, as camaras, a tropa e
Lodo povo, e que ainda vai a correr para escapar ao furor dos solda
do , poderá governar a e te8 me, mos, sem praticar vinganças, satis
fazer seus odios, sem que a mais encarniçada guel'l'a civil desole este
bello paiz, e o cubra de luto?

São estes os horrores, que " M, devc de ter diante dos olhos,
para não mandar-nos um tal presidente.

E' bem verdade, que pela concessão das côrtes !'Ioberanas bra
zileiras, .:M, L tem a attribuição de eleger presidenteR para as pro
vincias ; mas é unicamente para attender ao bem e a felicidade
d08 povos, c não para cansar-lhes ruinas com as suas nomeações.

Os governos são instituidos para conservação dos governados,
(j não para ua destnli<jão. S.1\'1. só deve ter em vista a razão, a
justiça, a paz e a felicida le nacional, e não affeições particulares.
Um imperador tem muito com que recompense serviços pessoaes,
011 testemunhe predilecções particulal'es, e distinga a seus validos,
selU precisar do sacrifieio da paz do povos, c eu bem sei'.

este e, pirito é que o Brazil nomeou ao senhor. D. Pedro de AI
cantara sen imperador con titucional com aquellas attribuições, que
as côrtes soberanas lhe cOllcetlessem ; as quaes todas ainda se não
sabe quaes são, por que havendo S. M. dissolvido a assembléa so
berana, como sabemos, ó as Regundas côrte é que o hão de de
clarar, e no entanto que ellas se não celebram, tem S. M. o dever
cm consciencia de govel'llar-nos tomando por bases do seu govbrno
a independencia da naçiio brazileira, integ1'idade elo impel'io, sys
tema constitucional, segtL1'ança indiuicltLal, prospm'idade, e im1nuni
dade da casa do cidadão, como diz o mesmo senhor nas suas pro
clamações de 10 de Julho e No\'embro do anno passado,

A obediencia consti~ucional, unica qne nós jurámos, e que es
tamos obrigados a prestar, tem seus limites, como S, M. mesmo COlh
fessa na sua portaria de 8 de Abril de 1823, Esta exclue as ordens,
decretos, leis, avisos e mais determinações, que manifestamente tra
7.el~ comsigo damno, ruina c destruição tla sociedade, como ,esta
el61ção do morgado, cnjos damllos não são pnramente theoncos,

,
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sim de experienúia <le mais de anno <lo sen governo rnsAndo ; e por
isso nITo estamos obrigados á obedecer cegamente, sim pelo direito
de petição. que é d~reJto conRtitllcional, devemos COIU todo respeito
e mais profundo acatamento representar a S. M. os damnos, que
se nos segue desta nomeação, para S. M. prover neste negocio,
como já fizemos, embora diga a proclamação, '-lne ainda não chega
ram á presença de S. M. as reclamações, de que faliam os papeis
publicos.

JámaiB Be pode dar credito a esta asserção.
E' inconcebivel o não haverem ainda chegado á presença de

S. 1\1. aa reclamações da provincia sobre a presidencia do mor
gado.

Segundo a relação do official maior da secretaria deste govemo,
que fica em nosso poder, as embarcações, que levaram ao ministe·
rio OB ofticios deste govemo, entre os quaes se mandaram as recla
mações sobre o négocio do morgado, foram sumaca Oa7'olina, a
] 2 de Janeiro deste anno, galera Mine7'vCt, em ]!l, uma fragata
ingleza, a 6 de Fevereiro, brigue Triumpho da Inveja, a 4 d6 Mar
ço, sumaca Oonceiçõo, e S. Antonio, a 18, brigue Solon, em 27 do
mesmo. Em todas essas occasiões o governo tem dado conta elos
succeS80S da provincia, a proporção que elles foram apparecenelo:
Tem chegado á presença de S. M. os papeis dos ontros negocios, e
só não chegaram as ?'eclamaqões! Os ofticiaes dos correio. el'aqui,
e do Rio tirariam ar, ?'eclamações? Ou os portadol'es abririam as
malas?

Si não chegaram á presença de S. M. é unicamente porque
08 ministros, que as receberam,e tinham em tenção fazer-nos esta,
não as entreg:1ram a S. M. ; por quanto como previam, que S. 1\1.
conhecendo ser um direito inauferivel dos povos o de petição, e ato
tf\ndendo ájustiça, que nos assiste, havia deferir-nos, não lhe deram
a conhecer os successos de Pernambuco e tingiram. se desentendi·
dos, a fim de que esta medida não parecesse arbitrltria, caprichosa e
c1espotica.

Consta-nos, que esta não é a primeira vez, que se tem este pro·
<rediOlento com OR povos. Ha pouco succedeu o mesmo com a reprc:
sentação da cam ara de Itú, na provincia de S. Paulo, do que fOI

abafada a acta sobre o projecto da constituição, porque ia de cn·
contro com os assentos do senado do Rio.

Ora, como S. lYL sem.p7·e attende7'á ao direito de pet'ição elos
povos, sendo cli7'igic20 pelos principios da justiça e da ?'azão, como
felizmente estão as nossas 7'eclamações, devemos confiar e esperar
da justiça e constitucionalidade de S, M. que nos attenda, não
queira ver nosso sangue derramado, nossa patria desolada;. por
isso 'julgamos necessurio, que se mandem segu?das vias, e tercc~ra9,

e por um procurador, afim de que não levem o lUculcado descammho
das primeiras ; e se não trate entretanto do empossamento do mor
gado, por quanto como já não é problematico o mal, que nos vem
deste successo em uma só hol'3, aconselha a razão, a justiça, a tran
quil1idade dos povos, a salvação da patria, que se previnam antes
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os males, do que se curem depois de Bucced idos.
lIa muito que já esperavamos por esta atrocidade, egunclc

nos participaram do Rio de Janeiro; e pelo priucipio, que o 110

gocio leva, clamos todo credito :IS noticias qne 1iinhamos.
Ns Rio se abe, que o ministerio mandava ir presos pa,ra lá o

Exm. Carvalho e mais nos trinta e tantos elos mais resolutos Per
nambncanos, em cujo numero nos clas!'lificavam. Em ,erdade, em
nossa consciencia, não nos achamos dignos de tant'l honra; mas
que se ha de fazer, si o despotismo do ministerio pôz os pés na gar
ganta á razão, á jn. tiça e á constitucionalidade?

Conta-se, que, depois desta pI'imeira barcada, irá segunda do!!
officiaes dos corpos, para serem substituidos por officiaes portu·
guezes ou brazileiros da facção unitaria, para aqui sustentarem o
plano do partido portuguez, qne espera dar o nltimo golpe na
nossa indepenoencia, e em todo norte do imperio, I'endo Pernam
buco desolado; e :abe-8e, que foi escolhido o morgado para instru
mento desta atrocidade, por ter lindo a amostra do panllo com a
pri&[o do Bara ta e J oito Mendes.

Isso pen. a, falia e esereve o povo do Rio de Janeiro j e, por
nossa clesgraça, já começa a veri ficar-se o vore l1OPt/li, 'vox Dei.

Que injustiça mais escandalosa!
Porque razão devemos de ser bloqueados?
Somos criminosos, somos rebelde8?
Qnaes tem sido as ordens exequiveis do Rio, que não rece

becem O mais exacto cumprimento? E aquellas, que cruzavam os
interesses da patria, com que respeito não foram slIspensas? An
tes o actual governo tcm dn.do execução a llIuitas, que l!stavam Da
secrctaria paradas e cobertas de poeira.

Quem obra assim, merece bloqueio ?
Qual é a provincia que tem merecido mais a S. M., 00 'lue

Pel'l1ambuco '?
.r ós temos feito tudo, que hão feito as outras !.Iro\·incia., lima

vez que não tl'aJlseliram o termos elajustiça, (la liberdade nacional
e da honra do Brazil. Baixezas, vilanias, servili mos, indignidades,
nem se devem exigir de ninguem, nem são cousas imitaveis, nem
se ach \lm no caracter pernambucano.

Si em nós tem havicl0 algnma demora em algum:Ls cansas, isto
é procedido do nosso apartamento d'aquella côrte, do peso, que a.
prudencia acouselba se tome no negocios,] rincipalmente os de
maior monta, (, por isso que a marcha pouco franca e arteira. do mi·
nisterio passado nos cansava desconfianças; e por isso mesmo, que
custamos mais a decidir-nos, quando o fazemos, .omos constantes
e obstinados, e si nlío mais capaze do que qualq ncl' outra provincia
elo imperio, ao menos a nenhuma inferiores em defendermos os direi·
tos nacionaes, os de S. M., e procurar a sua. gloria, tlel'1'amar nosso
sangue no serviço da patria, d'dle, e de todo Brazil. Desde Cayeona
até Montevideo são bem poucos os pontos, em que esgrimindo·se
as armas para sustentar os direitos magestaticos, aprol dcstes
não se umha del'l'amado o sangue pel'11ambucano.
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Quando S. 1\1. 1. e Oonstitucional se dignou ficar no Bruzil, di·
z udo CV1nO é pa}'(t bem de todos, e felicidade gel'al da nr.r,ção,
diga ao povo que ,fico, os Perllaubucano~ existentes n'aquella côrte
foram o primeiros de todo Brazil, que se apresentaram a S. M. 1.
congratnhLndo-se d'aquella resolução, e protestaram em nome de
sua provincia toda adhesão, união, e sacrificio por S. A. R. ; e ain·
da até hc>je esta provincia não fez frustranea a palavra de seus
filhos.

Quaes demonstr'ltivos dos sentimentos pel'l1ambucanos para
com S. 1\1. l. e Constitucioi1:l1, que pôde apontar o ministerio, que
nos faça credores deste tratamento?

O coração nos treme, quando em nossas combinações prevemos
a serie de funestas con:equencias, quc d'ahi se p6dem de hIZil·.

0.130 DE ,'ANTO AGO,'1'INHO.

Ühegallllo a esse f6co de desordens os dous batalhões de som·
bra, animaram de tal maneira o morgado e seu rancho, que no dia
22 instalaram na villa do Oabo o seguinte governo: president~,

o morgado; vice I residente, Luiz Fmncisco de Paula; conselheI
ros, Doutor Bel'l1ardo Luiz Ferreira, Francisco de Paula Oaval
canti e Albuquerque, José Oarlos Mayrink, Doutor Manoel Igna
cio de Oarvalho.

Fizeram uma promoç[o militar, em Que haviam postos de todo
calibre sem haverem soldados; e aos que haviam, assignaram o
soldo de meia pataca, em quanto estivessem fóra da praça, e co
meçaram a dar ordens para as quatro partes elo muudo. Ofliciaram
ao commaudante das armas e com mandantes dos corpo, para que
se unissem ao morgado; bem como ao' com mandantes de reducto
de Porlodegalinhas e ela guerrilha de N azareth, chamando-os:l
. i cOJU as munições de guerra e bocca ; e começaram a dar vistas de
se qnererem fortificar n'aqllelle ponto.

Em quanto, porem, este:; loucos no seu furor bacchanal cRtão
representando neste presepio de sombras, cheio cada um de si pelo
seu accesso, galgos de fome, e com a selIa na barriga, souberam,
que marchavam contra elles os majores AlTuda e Pitanga, levando
com sigo, além dos soldados do primeiro e segundo batalhões, os
bravos Goianistas, cOJUlUandados pelo capitão Francisco Gonçal
ves, a gnerrilha de Itamaracá e parte do batalhão miliciano de
Iguarassú ; e não estanclo por mais nada, cavalgam os ligeiros .grr
phos,.e vão por essas estradas a todo trote, procurando a provlJ1C1a
das Alagoas.

As tropas, que os perseguiam, por mais rapidas que fizess~1l1

suas marchas, jámais os poeleram alcançar; porque, além dos facclO-
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80S levarem de avanço um dia, oito leguas de c::tmiubo, e uma maior
velocidade pela eSI ada do medo, que os picava sobre os rins, ti
veram a lembrança de picar todas as pontes, q!;l6 encontravam uo
caminho, para demorar o inimigo.

O celebre l\Ioureau não [azia retiradas tão seguras, como o
morgado a sua fugirla para o Junco. Para isto não foi elIe tolo. O
mais estupido animal, que se conhecf', é o lhama ; mas este mesmo
tem seu instincto para zelar a sua conservaçlLo: Deus uão desam·
para a uinguem,

Quão inconstantes uão são as cousas humanas!
Quão varias as suas vicissitudes!
Com que rapidez se destruiu acamara optica de governo <.:tl

bistico ?
Foi um governo de rosas. Mal abriu a corolla, logo se desfo·

lharam as petalas ; e podem dizer com o outro. lVos qltuque fio.
ruünlls, secl fios fnit ille caclucus. Flct1111na que ele slipllla nost1'a,
b7'evis que fuit.

Florescemos tambem, mas nossa flor
coitada! não durou,
De paUla foi a chalUma, e o brilho seu
depressa se acabou.

S, M, 1. pelas informações do morgado na cartinha minutada
por Thomaz Xavier, ( que logo faremos publica), esperava, que a
esquael1'(/, invencivel, quando aqui chegasse, acharia a praça em sitio,
e o morgado montado á cavallo com a espada na mão, como Bona
parte na tomada de Abouckir, escumando de raiva. Chega a divisão
naval de cluas fragatas, achou a praça livre, e toda provincia dan
sando a fôfa, e o morgado atolado nos charcos do Junco, como as
rans de Esopete, quando pediram rei a Japiter, e este lhes mandou
uma serpente.

Agora deve S. 1\'I. l. desconfiar do morgado, e assentar firme·
mente, qne lhe falta a veracidade de Epaminondas, que nem por
brinco mentia; e si o visse, com seus proprios olhos é impossivel, que
deixasse do nos dar toda razão em não querel'mos ser governados
por um homem, que tem a habilidade de com palavras quasi portll
guezaB fallar uma giria africana,

Calltef3., união, valor eOIl tante.
Andar assim, é bom andar.

Bo(~ via.gem,
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(QUINTA. l?EIBA, 15 DE ABRIL DE 182,:1:)

Uma nuvem que os ares escur(l(:n,
Sobre nossas cabeças apparecr.,

CAM. OANT. 5.

Quando nos propuzcmos á ajudar os ·nossos compatriotas, em
crise de tanto perigo, com as nossas fracas idéas e mal alinhavados
discursos,nos persuadimos que o publico certo d'aquella maxima,que
trouxemos no nosso numero XIII que a opinião, os boatos e as
vous publicas sáv os elementos dos pel'iodistas, os qttaes estão auto
risadas até a fazm' hypatheses on supposições e deduzi?' corollarios,
não exercitaria sobre n6s a sna censura, por termos personalísado
nossos compatriotas, quando por snas acções se achavam compre
hendidos nos termos daquelle principio verdadeiro, e seguido pelos
mais moderados e honestos varões, que se hão proposto a este gene
1'0 de escripta ; pois que neste caso nem ha detracção, nem calumnia
da parte do cscriptor, que só fez seguir a fama publica.

Como, porem, nos consta, que algumas pessoas, ou por confun
direm os officios de um periodista com os de um magistrado de
justiça, ou talvez por uma demasiada predilecção em graça de algu
mas pessoas, tem qualificado de muito carregada e talvez injusta a
descripção,que n'aquelle mesmo numero fizemos do Padre Francisco
Muniz Tavares; nós em abono da nossa imparcialidade e defeza da
nossa moderação, offerecemos ao publico as seguintes cartas do mes
mo Muniz Tavares, que foram interceptadas no sul, e uma ao EXIll.

presidente Carvalho, afim de que o mesmo publico imparcial nos
faça justiça.

111m. SI'. Lamenha LillS, sargento-mór commandante do primei
ro batalhão de caçadores, estacionado no engenho velho do Cabo.
Amigo e Sr.-Sinto que fossem por emquanto baldados os seus es
forços. A canalha ainda impera; mas quão ephemero será o seu
imperio!
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Eu retiro,lue para o Rio, 'porque já não posso supportar tantos
desv:tlrados.

E' necessario que vossê e o seu illustre co]\ega, o 1'. Seará, fa
çam-me faval' de attesta?' o quanto eu tenho trabalhado, desde que
chl::guei da côrte do Rio de Janeiro, á bem desta provincia, aconse
lhando com esforços a união e rl::speito ao imperador, execução ás
811as ordens, e sustentação da monarchia constitucional, fazendo Yêr
as utilidades, que resultam da adopção do projecto de constituição
offerecido pelo mesmo imperante.

Desejo, que com a mailJr brevidade remettam-me essas attesta
ções, entregando ao morgado, para que logo del'pache o portador á
trazer-me.

N o Rio farei o que está da minha parte, para que o seu nome e
do SI'. Seara, e de toda officialidade appareça com aquelle brilhantis
mo, que merece.

Adeus. Determine-me suas ordens, e conte que sou seu amigo
certo.-Prancisco lJfuniz 1'a'va?·es.

P. S. O Sr. Seara queira receber esta carta como sua. Recife,
20 de Março.

Illm. SI'. Dr. Thomaz Xavier Garcia de Almeida, juiz de fóra
da cidade do Recife etc. Engcnho velho do Cabo.-Illm. amigo e
r.-Já não posso supportar a canalha, tenho determinado partir já

ejá para o Rio de Janeiro, e até para não ser testemunha de vêr es
ses mesmos, que se fingem hoje liberaes, accusando uns am: outros,
e commettendo baixezas e indignidades.

Para partir, julgo que me fará muito á bem, para meus a1'1'an
jas, uma attestação sua, declarando o quanto tenho tmbalhado para
°restahelecimento da ordem de Pernambuco, pregando a sustenta
ção da monarchia constitucional, respeito ao chefe suprl::mo, e ex
ecução ás suas ordens.

Espero merecer-lheeRte favor, e que me remetta com toda a. bre
vidade, determinando-me juntamente o que quer, que cu faça á seu
respeito naquella côrte.

Eu estou por ora occulto.
Adeus. Conte com a sinceridade do seu amigo e vCllerador

f 'ancisco Muniz Tavares.
Recife, 20 de Março.

mm. e Ex:m. SI'. Francisco Paes Barreto, digno IJl'eliidente da
provincia de Pernambuco, Engenho veUlO do Cabo.-Mol'gado ami,
go.-Esta terra está inhabitavel. Eu não pretendo demorar-me n'ella
muitos dias, tenho determinado ir já para o Rio de J 3.ueil'o, e espe
I'o,que vossê com a maior brevidade pos rvel mande·me lima attesta
ção, aflirmando o ter en trabalhado, desde que cheguci a Pernam
buco, para a sustentação da monarchia GODstituciona.l, e relipeito de-

66
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vido ao augusto imperador, não cessando de pt'egar a paz c tran
quillidade.

A canalha estã..agora dominando com impcrio; porém julgo
que esta dominação não durará,

Cartas fidedignas affirmam, que a esquadra está á chegar, tra
zendo comsigo dous batalhões, e quatro ministros ~o Rio de Ja
neiro.

Si vires, que lá pússo se1' util, manda-me dizer, certo de que, si
me não agarrarem, eu hei de ir solapando-os.

Deus queira, que os soldados ahi tenham firmeza, e que as ca
maras deixem de obedecer ao gove1'no Í1lt1''USO, para não ser mais di
lacerada esta pobre provincia, a quem amo de veras.

Adeus.. Recommenda-me a Sra. D. Thereza, teu sogro e mais
família.

O mesmo pedido de attestações faço a Thomaz Xavier, e aos
commandantes dos corpos; e espero que tudo venha quanto antes;
porque amanhãn trato de tirar passaporte.-Teu amigo certo,
Muniz Tavares.

Recife, 20 de Março.

Exm. Sr. Manoel de Carvalho Paes de Andrade, etc.-Exm,
Sr.--Os meus amigos, sabendo da minha proxima partida para o
Rio de Janeiro, aconselharam-me, que não fizesse sem que primeiro,
pelo meu comportamento acertado, desvanecesse a impressão tl'istis
sima, que ali fez a minha viagem ás Alagoas ; porque do contrario
podia soffrer alguma prisão até justificar-me: o que abracei, atten
dendo igualmente ás cartas, que mesmo do Rio escrevem-me, nas
quaes participam-me, que se espera por mim prcso, e a Y. Exc. e a
outros.

N'estes termos, tenho determinado retirar-me por alguns dias
para casa do meu amigo Francisco de Paula Cavalcanti, até ver
em que param estas cousas, que tanto me amarguram.

Participo isto a y. Exc., para ficar certo, que não sigo pa1·tido8j
só quero a ordem e tranquillidade da minha patria.

Sou com toda a considcração de Y. Exc. attento venerador.
Francisco Mzmiz Tava?·es.

S. C., 30 ãe Março.

(Estas cartas se' acham reconhecidas, por proprias do padre
Muniz Tavares, pelo tabellião José Francisco de Souza Magalhãe.s.)

OBSERVAÇÔES ÁS CARTAS ACIMA.

Si acaso n6s dcsscrnoli todo vôo ás nossas reflexões sobrc cstas
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cartas, sem duvida encheriamos dous numeros da nossa folha; por
que o succo das cartinhas está na razão inversa do seu tamanho. São
cartinhas de OUI'O, que d01\ metaes é o que em menor volume tem
maior peso. Porém, tendo muito em vista a paciencia do respeita
vel publico, mormente em cousa tão desagradavel, só nos lembrare
mos daquelles pontos principaes,que dão mais nos olhos de todos.

S~ia, portanto, o primeiro o decoroso tratamento de canalha,
que o ex-deputado l\1uniz dá a todos aquelles que não adheriram a
sedição, que elle formou ebl Pernambuco. Vejamos, porém, qnaes
são estes, e si lhes compete esta qualificação.

São o presidente e todo o ,seu conselbo, o eommandante das
armas, commandante de corpos, e officialidade da primeira e segun
da linhas, a excepção daquelles poucos rapazes, que foram para o
Cabo, o corpo do clero, as camaras, os eleitores de parocbias, os em
pregados publicOEl de todas ás estações, os republicos, e varões pro
bos, em fim todos aquelles.que desde 8 de Janeiro regeitam ao mor
gado, e pugnam pela presidencia do actual presidente. Ora, Exm.
Sr., tire V. Exc. csta gente da província de Pernambuco, e veja o
que fica para não ser canalha: apparent ?'a?'i nantes in gurgíte
vasto.

Apparece V. Exc., mais V. Exc. e outra VbZ V. Exc., o Cocó, o
Ranbeta,o Facada e Frugenio Caveira, e toda essa gente que ouvia
V. Exc., como os peixinhos a Santo Antonio.

E o mais é, que eu nada tenho com que lhe }'etl'uque; porque
me lembro do que disse J uvenal, Satyra xm :

Rm'i quippe bonij numero vim sllnt totidem, qllot
Thebarmn portce, vel divitis ostia Nili.

Raros são os bomens bons, bem como raras
As portas são de Thebas, ou do Nilo
Abundante; e limoso os gOl'gomilos.

A canalha de qualquer lugar é a parte mais infima do povo,
pela sua qualidade, pelas snas occupações, pelos seus vicios, pela
falta de educação bonesta : é a infima plebe dos Latinos,cuja appro
vação detestava Romcio : non ego ventosce, plebis suffragía ve1wr.

N'estas idéas desde a infancia, chamava eu canalha os filhos de
baés, regateiras, scorsos e outras que taes da rua da Madragoa,
9unal de Valadares, etc., que viviam de sordidas chanfanas, sem
ldéas de virtude, satisfeitos de seus vicios, ou aquelles homens, que,
estando fÓl'a destas ciscumstancias, se foram metter nesses deboches.
~ol'éDl a varões' distinctos pela sua origem, sua abundancia pecunia
na, seus talentos, educação, empregos e sentimentos honrosos,. a
tlôr da provincia a final, nunca chamei nem esperei que alguem,
a.lem de S. EKC., chamasse canalha.
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. Vêde lH., PernamhucanoA, corno vos truta o Exm. ]Hllniz !
Nas cartas confessa o EXID, Muni7., que, desde que chegou do

Rio, tem trabalhado,a bem da provincia com esforços,aconselbaudo
a uOlão, respeito ao imperador, execução ás suas ordens, etc. Todos
sabem, que esses conselhos foram dados aos que rompel'am com a
guerra' civil para a presidencia do morgado, e que esses foram mili
tares e parte da força armada; ora, compare-se este succesRo, filho
dos tleU8 conselhos, com o que nos diz o mesmo Exm. Muniz, que
nito é canalha, na sua carta de 14 de Março, inserta na Pemambu
cana, numero 26: Tenho faltado aos que me consultam, declarando
lhesj'U'ntamellte, que afm'ça armadct não deve ter nisto a menorin
gerellcia,

Sí o EXIn. Muniz lhes fallava nessa phrase, e foi a alma de sedi
~1i:o, como os seus alumnos da força armada fizeram o que sabemos?

Ainda se poderia dizer, que, apczar do rompimento dos milita
res, elle não o approvou, si acaso não o villBemos na sua carta ao La
menha dizendo sinto, quefossem por; emquanto baldados os nossos
esforços. I

O Exm.Muniz,que por duas vezes tem sido deputado em côrtes,
deve saber, que não se dirigindo S. !V!. aos chefes de batalhões para
empostlarem ao morgado na presidencia, sim ao governo existente
na provincia e a camara da capital, ninguem, além desta e aqueJle,
tem direito de puuir por a execução dás ordcns imperiaes, muito
principalmente empregando meios tão violentos,como o das armas,e
tüo perigosos, que produzirám a guerra civil. E em verdade são cri
minosos de sedição os que fi7.eram esta desordem; e elIe Muniz o ca
beça, que, segundo as leis do imperio, tcm pena de morte.

Concorda este comportamento do Exm. Muniz com o que elle
disse na assembléa do Rio de Janeiro, na causa do Ped roso, que
odiava c01'dialmente as revoluções,p0l'que amava mnito a Ubcl'dcule'!
( Ses, 21 do Maio) e com o que elle nos respondeu na já citada car
ta lia Pel'nambucanct, querendo defender-se de influidor de desor·
dens?

Reti~·ou.se para Suassuna até ver estas cousas em que pa1'avam,
para certificar ao presidente que não seguía partidos / medida muito
prudente e louvavel, assim fosse ena verdadeim; mas por desgraça
do Exm. Muniz, que não e canalha, na carta ao mm'gado amigo, es
creveu com sua propria. mão, que é pena não ser de um bispo, ~i vi
res que lá posso ser utit, manda-me dizer, certo de que, si me não
aga1'rarern, eu hei de i1' solapando-os.

Então, ExlU. Sr., V, Exc. lião segue partido r E que ia fazer
lá no Cabo, si podesse ser util? A vista disto, poderá alguem di
zer, que V. Exc. segue partido? Parece-me, si V. Exc. não man
dar o contrario, que pode-se dizer, que V. Exc., é não só um grano
de partidario do morgado, como o autor, intluidor do partido, que
por elle se declarou.

V. Exc. nas côrtes do Rio de Janeiro, na clefeza do padre Ve
llancio, disse: Em todo o tempo é licito ao cidadão sllspeitm', 1'tOr

mente quando pm'a isto tem alguns dados; o que não é licíto, iJ con-
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vocal' pa.?,tido com estas suspeitas, afim, de se t9'anstor1tU9' a ordem
publica. Parece que o caso em questão está mais acima do suspeita,
e que desta vez V. Exc. não nos ba de appeIlidar de precipitados,
sem hermeucutica, e acrimoniosos. Ora, como 'o que V. Exc. queria
aqui, e par que tanto trabalhou e deitou a perder :lo tanta gente, é
o mesmo que quer o ministerio do Rio, c para que despachou emis
sarios para a, provincias, julgo que devo dar credito á uma carta
de pessoa muito fidedigna do Rio de Janeiro, datada de 9 de J anei
1'0, a qual diz por estas mesmissima:! palavras: Gm-re aqui 'l/te .JIuniz
Tava.?'es foi ci'aqui comJYrado... cautela com elle !

Com effeito, devemos tel-a, mormente quando S. Exc., que não
é canalha, prote ta ao morga,do amigo, que, si o não agarrarem, 08

hado ir solapando; por tanto o governo que se deixe de indolen
cia e patriotismo mal entendido, cuide mais na segurança publica,
e mande agarrar a S. Exc. para não ir solapando; pois que a guerra
occulta é mais terrivel do que a publica, muito principalmente
quando o inimigo, debaixo de uma cataclura pacilica, palavra" afe
minadas e cheias de doçura, maneiras geometicas, feitas Íl. regoa
e compasso, representa de homem de paz, amante da ordem e in
teressado pelo bem commum, sendo no interior o avesso de tudo
isto.

Lea-se no Virgilio, AEneid. canto 2. v 57 et seq. , os fin
gimentos e as maneiras de 'inon,. para persuadir aos Troianos a
introducção nos seus muros do caval10 recheiado de inimigos, e ve
ja-se si acaso não estamos em caso identico. O Pl'úsequitu'l' pavi
tal/s, etficto pectorefatnr, que disse o poeta daquel1e seductor, pa
recc que foi escripto a vista da pessoa de S. Exc. ; e si acaso se n[o
tomarem medidas energicas ÍL seu reepeiLo, havemos de dizer sem
remedio como os TroianOfl.

Et sifata Deúm, si 1IlellS non lceu(~ftt'isset,

Traja 1WlIC stares, Pl'tamique ara: alta manel'es.

" Si aos decretos Iataes da divindade
" Não 8e unisso dos ho'wens a demencia,
" Existim de Troia alta cidade,
" Onde Priamo teve a preeminencia. "

Parece que ninguem poderá duvidar do patriotismo e amor,
que S. Exc' tem á sua patria, a quem ama deveras, e cujas perturba
ções tanto o amarguram, quando se vê ao dito senhor procurando
mesmo attestações de seus serviços para certos arranjos seus.

OR vcrdadeiros patriotas sacrificam talentos, fazenda e vida
pelo bem do seu paiz, para lhe procurarem a paz, a tranquiILidade,
o augmento }Jhysico e moral, sem mais outro fim que a gloria de
terem assim obrado.
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Fúl':l. deste ponto dc vista, são mercenarios, que obram por
g:l.nancia e para tirar partido.
Ama-se muito pouc,o a pat1'ia, quando pa1'a se-ruil-a se pedem
salarios, i1isse o abbade Mably a M. Adams, plenipotenciario dos
Estados-Unidos na. Hollanda.

Si pedisse S. Exc. as atte8tacões para relevar-se de imputações,
mostrar 8ua cond ucta. regular, justa e illibada, era isto uma cousa
muito propria do homem probo, que se vê calumniado ou infa
mado i porem para procurar certos arranjos, faz o negocio mudar
muito de natureza, e, em lugar de ser um procedimento airoso,
serve de deshonra e descredito, muito principalmente quando corre
de placa, que ainda S. Exc. estava no Rio de J aneiI'o, quando para
aqui escrevia á amigos, que contava com a mitra de Pernambuco,
porque lb'a l:iromettE)ram, rogando-lhes que por emquanto se ca·
lassem.

O certo é que S. Exc. não podia ser despachado nem para as
armas, nem para a magistratura, nem para as lettras, nem quereria,
que seus augustos trabalhos fossem recompensados com vigararias
e conesias, porque, na 8ua opinião, essas minucias e frandulagens
8ão para canalha e moleques rabudos. S. Exc. como varão de tomo,
de alta prosapia, de virtudes altas, foi talhado para seBar seus pa
peis com o annel do peSCCtClO1'-Fiat voluntas tua.

Deus lhe encha os seus desejos.

Cautela, união, valor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa vic~!/c
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(QUINTA FEIRA, 2 DE A..BHIL D8 1824)

Uma nuvem quc os arcs escurecc,
Sobre nossas cabeças apparece.

C.ul. CANT. 5.

PERNAMBUCO

Na luta, em que se achava o commandante da divisão naval
de duas fragatas, surtas no lamarão deste porto, João Taylor, para
fazer empossar ·na presidencta da provincia Francisco Paes Bar
reto, prender o Exm. Carvalho, actual presidente, e outras pessoas;
querendo para esta iniquidade a cooperação do Exm. commandante
das armas, José de Barros Falcão, se julgou que este negocio era
de uma natureza e entidade, propria para nelle ser ouvida toda pro
vincia, visto estar na presidencia o Exm. Carvalho por voto da
mesma pl'ovincia por muitas vezes emittido. Assim o mesmo presi
dente Carvalho fez convocar um grande conselho, composto do
EXID. commandante das armas, camaras da provincia, corpora~ões

civis, militares, eclesiasticas, corpo litterario e homens bons da capi
tal; e para elle sendo convidado o commandante da divisão naval,
para que presenciasse e se desenganasse de que a expulsão do mor
gado da. presidencia nomeada e a conservação do actu'aI pr~sidente

não era effeito de uma facção desorganisadora, como dizia o mor
gado, sem o voto geral de toda a provincia, annuiu o dito comman
dante naval, mandando por seu delegado o capitão de fragata, Luiz
Barroso Pereira.

Teve lugar o conselho no dia apraza.do, 7 do corrente, e rei
nando a paz e a melhor ordem, depois de proposta a materia, dis
cutida, e posta á votação, havendo-se antes lido toda a communica
ção entretida pelo commandante naval e o das armas da provinoia,
por unanimidade de votos, a excepção de um só, decidiu-se: '

Que devia ser conservado o actual presidente Manoel de Car
valho Paes de Andrade, primeiro por ser lima pessoa de publica
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confiança. pelo scn decidido patriotismo e bom govel'l1o, que tem fei
to ; segundo, porque o eleito pOl' S. M. l, pelos passos anarchicos e
subversivos, qne tem dado, promovendo a insnbordinayiío de parte
da tropa, acendendo.a gnerra civil, e derramando sangue pernambu
cano, a despeito das resoluções de mnitos conselhofl,que se esperasse
a resolução de S. M. l, tinha perdido a opinião publica e contrahido
o odio e exeeração geral da provincia, que de neuhulU modo pode
deixar de ser senão desgl'3.çada com o Sel! governo.

Que, vista a declaração do cOlUlllandante da divisão de não ha·
verem chegado á. presença de S, M. 1. as represl:ntações feitas a este
respeito, e as reclamações da provincia a favor Jo mesmo actual
presidente e omnimoda exclusão de Franciseo Paes B'lrreto,se man
da!!se uma deputação de tres membros, civil, militar e ecclesiasticu,
para apresentar aS. M. I. todas as participações desde 13 de De·
zembro do :lnno proximo passado, e ?'oga?'-l/w haja de confirmar em
todo caso o actual presidente, como aquelle que mais merece a con·
fiança puLlica.

Participado este resultado ao cohlmandante naval pelo pre
sidente do conselho, o H.vm. ~r, Padl'e Venancio Henrique de Re
zende, a resposta que teve a provineia da parte do conlman
dante naval, bem fóra de sua expectação, foi declarar·se o pono do
Recife e os de mais adjacentes bloqueados peio seguinte

nlANlFES'fO.

Pernambucanos! Pela proclamação que fiz circular entre vós,
pela correspondencia que entretive com vosso governador das ar
mas, e pelas cartas que escrevi ás eamaras de Olinda, Iguarassú,
Goiana e Limoeiro, conhecereis sem duvida a força dab instruc·
ções, com quP. aqui me apresentei, e os meios de moderação, que em
preguei até hojc, para bem de restituir a tranquillidade á provin
cia, chamar os espiritos exaltados á um centro de unidade e de ra
zão, e fazer respeitar as attribuições e ordens de S. M. o Imperador.
Mas a essa marcha de conducta franca, leal e moderada COrL'6SpOIl
deu o conselho, que hontem teve lugar entre v6s, com o inaudito
aecordão de negar a posse ao presidente nomeado por S, M. 1., e pe
dir a cOllservação do actual, com exclusão de outra qualquer pessoa.

E quem poderá acreditar, que seja voto unanime do povo per
nambucano uma resolução ainda não vista na historia dos povos
civilisados?

Quem acreditará, que um povo, até hoje tão zeloso do seu cre
dito e reputação, faça saber ao Brazil e ao mundo inteiro, que en
tre elle s6 ha um homem capaz de o governar?

Que vergonha! ! !
Que mais poderia fazer o imperador para vos aar uma nota da

sua estima,do que nomear-vos para presidente a um homem que sendo



- 533 --

eleito por vós para membro da junta governativa, passou depoiH a
presidir por tanto tempo a essa me ma junta?

Que mais podia fazer do quc nomear par:!: governador da ar
lUas o mesmo oflicial, a quem vós havieis confiado esse importante
cargo?

Desenganado, pois, de que uma facção revolucionaria e desor
ganisadora tem illudido a nns, e aterrado a ontros com as suas
ameaçaR, eu passo com bastante dôr do meu coração a empregar as
medidas hostis, quc as minhas instrucçõe~ me determinam, asse
gurando-vos que tomando o maior interesse pela prosperidade do
Brazil, minha patria adoptiva, lamento a calamidade, que vai ex
perimentar este bello paiz.

Declaro, portanto, desde já o porto do Recife e todos os mais
adjacentes em estado de perfeito bloqueio, até que o decoro da no
meação de S. M. l. seja respeitado e as suas ordens cumpridas, ou,
para melhor dizer, até que o brioso povo pernambucano sentindo o
preço de sua dignidade offendida, ponha termo a injuria com que se
tem coberto, e deixe de puxar o carro de triumpbo de~se intruso
presidente. Com tudo, por6m, para dar ainda prova decisiva das
intenções que me animam a favor de vós, consentirei na sahida des
-sa embarcação, em que se diz tem de ser enviada á côrte do Rio de
Janeiro a deputação, de que faz menção o accordão do conselho,
sem que por esta excepção se entendam alteradas as medidas hos
tis, que são as necessarias consequencias de um bloqueio.

Permitto tambem, satisfazendo as intenções de S. M.1. de mano
ter a paz com as nações amigas e alliadas, qne todos os navios es
trangeiros, que tiverem começado a carregar antes da publicação
do presente manifesto, possam sahir dentl:o do prazo de oito dias;
depois do qual, só poderão sahir em lastro, ficando com tudo sujei·
tos uns e outros a serem registrados na sahida pelo bloqueio do
meu commando.

Dada a bordo da fragata Nithe1'ohy, surta no lam:1rão de Per
nambuco, em 8 de Abril de 1824.-João Tctylm', capitão de mar e
guerra, commandante de divisão nacional e imperial.

REFLEXÕES AO MANIFESTO ACIMA

Indecisos nos ach:1LUos obre o conceito, que devemos fazer do
caraoter do com mandante da força naval, João Taylo1' j Iorqne
comparando o presente manifesto, seus oflicios a diversas camaras
desta provincia, ao commaudante das armas, ao major Pitanga, com_
a carta de 2 de Fevereiro, que lhe foi deitada a bordo, quando estar
va no Rio de Janeiro, aohamos uma m:1nifest:1 contradicção.

N'aquella carta se dizÍ:1 : FJnt1'e os vossos nacionaes actualmente
67
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em sel'ví,ço n.osso,háveis mm'ecido, PU?' vossa condttcta, pa?'ticu,lar eg

tima e consideração; e se fazia uma grande differença entre M. Tay
lor e os de mais comnn,ndantes, que são pü'atas, E este conceito
feito 110 Rio de J aneií:o, apezar de concordar com o que se diz do
mesmo 'raylor, chamando a sua conducta franca, leal e moderada~'

comtndo padece não pequena falha, comparado com o seu proceder
aqui. 1\1:. Taylor, si obrasse com f1'anqueza, lealdade e mode1'a
ção, devera ter outra conducta, quando em chegando aqui, achou a
provincia fóra d'aqueIlas circnmstanClas, que calumuiosamente se
assoalhavam no Rio de Janeiro; nunca devera usar do engano, se
Jucção, perfidia e injustiça.

Que bôa fé pódc haver da parte de M. Taylor, quando tendo
convindo em mandar um seu delegado ao conselho de 7 deste, furti
vamente despachou emissarios para o sul e norte, com cartas ás ca
maras, nas quaes, alem de querer seduzil-as com argumentos pueris
á obec1iencia cega ás ordens do imperador, chamava a seu bordo ne
putações das camaras, para conferenciar com elIas, assegurando-lhes
que ganhariam mais em uma hora ele conferencia, do que em muitos
dias de correspondencia ; e isto antes que se celebrasse o conse
lho de 7!

Daqui se vê, que essa conferencia não podia versar sobre o di
reito, que tem S. M- para nomear presidentes; porque ninguem du
vida disto, e todos sabem que as côrtes lhe concederam essa attri
buição. A questão é outra, a saber, si recahindo o exercicio d'este
poder sobre pessoa tão manifestamente prejudicial, se deve rece
ber cegamente?

Não se póde comprehender um ataque mais solemne ao syste
ma constitucional, que S, M. tem tão profundamente gravado na
sua alma, do que a aflirmativa deste problema,

Não J~averá forç.a de raciocinio, por maior, que possa convencer
homem algum, a não ser um bronco; pois a todas as luzes é isto
diametralmente opposto á intenção das eôrtes, ájustiça e constitucio
nalidade de S. M., que outro fim, além do bem dos povos, jámais
pode ter,

Excluido, pois, esse fim das conferencias, sobre que versariam
elias? Não lembram outros, que a promessa de algumas fivelas do
Cruzeiro, ou ameaços de reduzirem tudo a pó as forças da divisão
nacional.

E esta conducta será de boa fé e franca?
Depois; o oflicio do Pereira da Cunha, cmissario do sul, ao ma

jor Pitanga, no qual se assegurava o empossalllento do morgado, e
seu reconhecimento por toda provincia; provará boa fé da parte dos
que advogam esta causa?

Nunca o engano e a mentira foram as armas da justiça, Esta
só tem por esteio a verdade, a candura e a franqueza.

Como se póde suppôr boa fé da parte ie um official, que ha
vendo dado sua palavra de honra ao.commandante das armas e ca
mara da capital de esperar pela resulta do grande conselho do dia
7, nesse mesmo dia, antes de saber a resolução do conselho, con-
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tra todo o dircito da~ gentes, cleclaron aos consnles las nações e8
tr:mgeiras, aqui residentes, Qne e achava estc porto em bloqueio?

Esta acção em inglez, francez e outra qualqner lingua do uni
verso chama-se aquillo a qne nós lamos o Ilom"c de pe?,1iclia; poder
Re-ha dizer do homem pedido, que tem boa fé ?

Será boa fé haver o commandante Taylor dito ao morgado,
que apartasse imlllediatamente de si os corpos, que o acompanha
vam, e proclamado aos soldados, que se retiras em para seus qual"
teis, e estar reunindo forças na B:l.rra Grande?

Será justiça da parte de :M. Taylor consel1t.il·, que fosse uma
deputação a S. 1\1. 1. paTticipar-lhe as circumstancias da provincia,
apre entar-Ihe as reclamações de ta, visto não tel' recebido as ou
tra', e estar hostilisando a provincia ?

Está a lide pendente, e estamos em requerimentos; e, antes de
resolução final, já somos punidos, e punidos com um bloqueio?

Nem na jurisprndencia rlC Alger isto deixa de ser injustiça.
Como então alardea o commandallte de conelltcta franca, leal e

moeleraela .'1
Chama M. Tnylor inctJlelito o acc01'dão elo conscl/w em nega?' a

posse ao p?'esidentv nomeado P01' S, J11:, e peeli?' a conse1'1JeLção elo
rrresidente ewtltal, com exclusão ele O'(tt'/'o qltalqtte/'j e eliz que esta ?'e
solução não foi ainda vistet na histm'Í(L elos pO/Jos civilisadol::. Não
esperavamos, que 1\1, Taylor fosse tão ho. pede na historia, mormente
a de nossos dias.

Como nos ehama para factos, eom factos lhe responderemos.
O:; decretos imperiaes de hoje não vem de uma fonte mais legitima
do que os reaes, quando estavamos unidos a Portugal; e tanta obe
diencia se deve ao decreto, que destina um homem para um officio
pequeno, quanto ao que nomea o ontro para general, presidente e
etc. Desde qne Por\.ugal foi monnrchia, sempre se vin em todas re
partições ficarem temporariamente suspensos e muitas vezes sem
etreito muitos decretos e ordens regias, porque não eram applica
veis n.a circumst:mcias ; viram-se mnitos despachados não gozarem
dos seus despacho, e não lhes darem cumprimento. Ag0ra mesmo
no tempo do imperador do Brazil, que al1uvião de factuR desta
qualidade se não encontram?

Na Bahia de Todos os Santos foi preso pelos me mo, que lhe
obedeciam, e deposto do com mando do exercito o general Labatnt,
nomeado e man lado para aquella campanha por S. M., e o governo
nomeou para nustituiI' o seu lugar o coronel Lima. O ministerio
do Rio de Janeiro ardeu com isto, e nomeou para o commando do
exercito o brigadeiro MOI'aes, que chegando a Bahia, reeeben imme
diatamente a posse do commando, ordenada pelo Lima; e já tinha
dado a primeira ordem do dia, quando, por uma representação é10s
commandantes dos corpos da primeira linha, recebeu ordem do go
vemo para entregar ae novo o commando ao Lima; executou a or
dem sem demora, e retirou-se para o Rio de Janeiro, onde se voci·
ferava contra Felisberto Gomes Caldeira, como a.utor de todas essas
desordens. Pouco depois apparece a rnsga contra o Lima, o qnal
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sabendo que havia de ser deposto no aia lZ ele Outubro, previne
este successo, e se demitte do govel'llo das armas; o qual cahiu na~

mãos de Felisberto, E apezar ele que no Rio de J ::Lneiro se soubesse,
que este havia manejado a intriga para estes movimentos, fez o gos
to aos Bahianos ; e foi Felisberto confirmado por S. M. r. no com
mando das armaS.

Em todos esses factos, foram os Bahianos julgados rebeldes?
Esquiparam-se bloqueios contra elles ?
Passaram a s(l:ffrer as hostilidade~, que estamos so:ffrendo?
Serão os Bahianos os Benjamim! do Brazil, e ~ós seremos os

Cn.ins ?
E despachado governador das armas do Ceará o brigadeiro

Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, ehega a Pernambuco,
participa o sen despaeho ú'qnella provincia; esta o regeita, e elle
daqui mesmo volta para sua patria. S. M. sabe da falta de obedi
encia do Ceará ás snas ordens, declarou-os rebeldes?

Mandou·lhes bloqueios, mandou-lhes Taylores, Ypirangas, Ni
therohys?

Si não quizessemos ser breves, podiamos citar outros muitos
factos desta natureza, dos quaes se prova, que o presente oaso do
morgado não é mais do que um pretexto, que o ministro procurou
para encobrir a má vontade,que ha muito nutre contra Pernambuco.

E' miseravel o argumento, de que usa o Taylor, para nos fazer
aceitar o morgado, e fiearmos muito obrigados a S. M. 1., a saber,
por ser o morgado aquelle que já foi eleito por nós para membro da
junta passada, e ao depois foi pro-presidente. Si a nossa eleição
passada, feita só pelos eleitores, antes do homem dar·se a conhecer,
tem algum peso, maior deve dar-se a actual repulsa e exclusão; por
que é feita por eleitores, procuradores de camaras, conselhos milita
res, clero, corpo litterario, repLlblicos e cidadi10s bons por muitas
vezes; e isto depois d'elle dar-se a conheeer em um anno de gover
no como membro, e pro-presidente.

Não faz mais honra ao Sr, Taylor o outro argumento, com que
nos quer excitar a revolta, tocando-nos pelo lado da honra, por pe
dirmos a conservação do actual prcsidente com exclusão de outro
qualquer.

Primeiramente note-se, que parece não ser a mesma cousa pe
dir a S. M. a c0l1ji1'mação do actnal p1'esidente em toclo o caso j e
pedir fi mesma confirmação com exclusão de OUt1'(t qualque1' pessoa,

Depois, que rebeldia ha em pedir-se, a quem pMe dar, cousas
inda mesmo injustas? ,

O pedi?' e muito diverso do estatni?' : si nós tivessemos estatwido
ou decreta.do não querer, ou não aceitar outro qualquer, que não
fosse o EXill. Carvalho, isto era outra cousa. Nós porém pedimos,
que se nos confirme aquelle presidente. .

Em terceiro lugar, que vergonha nos pàde resultar daqm ?
Queremos dizer com esta. nossa petição,que não ha outras pes

soas que nos governem bem,além do Canalho? Esta logica. é nova,
llem duvida é da mesma escola, que Clll'SOU o Pitada? Os deputa-
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dos elas camal'aS no conselho de 21 de F verei 1'0 d 'sLe a,nuo li se
ram, que o actua,llJ]'esielente foi eleito na sessão extraoi'dinw'ia de
13 ele Dezemb]'o passctClo, Gomo uma elas pessoas, que mel1w7' lJoelia.
defende7' os clt7'eito ela lJ7'oviJwict, tão g1'avemente ameaçados, Já
daqui se vê, que na provincia, se acham muitas pessoas capazes de
governar; e como o actual presidente e uma dessas capazes, tem
confirmado a no, sa esperança, não ha razão para que se nã·) con
firme; por quanto a mudança para ontra tambem capaz não passa-'
ria de uma puerilidade ou capricho, como tambem porque mostra a
experiencia, que a mudança amiudada los governantes sempre atra
za o andamento da machina social j pois que é quasi impossivel,que
o successol' siga o plano do succedido,

Depois, ajfronta e injur'ict nos faz o Sr, Taylor, quando diz, que
não recollheee, nem reconhecerá nesta 1Jl'ovincia outro pl'esielente,
que não seja JiTrancisco Paes Ba7"reto.

Então 11a só na provincia Francisco Paes Barreto?
Ainda antes de êe eHe dar a conhecer, quem avançasse esta

proposição, não deixava de merecer a qualificação de um louco rema
tado, quanto mais depois de estarem todos ao facto eh sua capaci
dade pela experiencia !

E não é nada este protesto do Sr. Taylor!
DeveIJ?cs estar-lhe bem obrigado.

(Continuar-se-ha. )

Cautela, unii1o, valor constante.
Andar assim é bom andar.

Boa viagem.



XVIII (*)

(QUIN'l'A FEIRA 13 DE MAIO DE 1824.)

Orna nuvem qne os arcs escurece,
'obre nos 'ns caheças apparece.

CAM. OA~l'. 5.'

o principio deste seculo tem sido empregado em politica:
constituições, e seus projectos occupam todos os espiritos.

Não ba qüem n[o queira dar suas rajadas sobre formas ele go·
vernos, suas vantagens e seus damnos.

Ha poucos dias lemos uma carta de certo cattl1'rCt, que pelo
nome não perca, na qual extranbava eUe ú um oflicial de grande pa·
tente desta praça não ter o official e outros Pernambucanos adop·
tado o projecto de constituição otferecido pelo imperador; e dando
por causal deste procedimento não haverem esses Pernambucanos
lido e entendido o projecto, metteu-se o tal semisca?'tmfio da carta
a mostrar o projecto a cousa mais util e decorosa ao BraziL Corno
conheciamos de perto esse fidalgo, seus talentos, su:J, applicação,
não podemos uspender o fl'OUXO de riso; e veio-nos á memoria a
anedocta ele certo marinheiro, que pedindo a um ministro de
Goiana provisão para advogar naquella villa, deu por sua suillcien
cia juridica o ter momelo em Lisboa elefronte ele mn lettmclo. O
nosso homem, COntO veto elo Rio ele Janei?'o, onde sefez oprojecto,
t.inha quanto bastava para s6 eUe entendei-o, e penetrar sua bon
dade com vista mais aguda, do que a de lynce.

Desgraçada humanidade, que não poosas deixar de sotft'er estes
inhames !

Deixemos, porém, esse pobre moço, perdoemos-lhe esta fanfar·

(*) Na collecção deste periodico faltava o n. XVII, que vne omittido
nesta secção por nii:o ter-me sido possivel preencher essalacllna. Esta falta
é originaria, e não consequente de posterior descamill1Jo; visto que acha
vam-se brochurados todos os numeros, aqui iosertos, sem indicios ele sub
tracção ou algum descaminho.

(Nota do Revisor)
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rice de politico, bem como outros lhe perdoaram a vil e negra in
gratidão, com que atacou de malvados, rebeldes e indignos a seus
bemfeitores, que formaram, e lhe remetteram uma ubscripção de
sete mil e tantos cruz:ldos, para acommodarem 'os seus destemperos
e loucuras; vamos ao que mais importa,

Essas novas legislaçõe. , qne correm por todo mundo, endou
decendo os homens, tem padecido di versa fortuna e fado.

Umas, como a da republica de Oolombia, vão engrossando rai
zes, produzindo saborosos fructo , e dando esperanças de que em
breve tcmpo virão seus povos a hombrear com os E. tados Unidos,

Outras, Jlodada de dia em dia, estão arvores do estio, de fo
lbadas e seccas,qual a de França nas mãos do agricultor Luiz XVTII;
que, aconselhado por tres ministros, por decreto de 3 ue Novembro
do anno passado dissolveu a camara dos deputados, com sensação
não pequena c desordens de todo reino.

Outra, por fim, depois de juradas, rejuradas por seus res
pectivos reis, e perjuradas, lançadas por terra, estão nas boticas e
lojas de especiarias embrulhando cominhos, caparrosa, cevada, etc,

Que desgraça!
N[o tem sido mais fortunosos os projectos de constituição do

Brazil.
O dos Andradas, depois de tres mezes na fOljas de Lemno. ,

sahiu com muito caputmol'tuwn; mettido no laboratorio da assem·
bléa, ainda não havia soffrido a primeira trituração, quando abra
zando-se a atmosphera, rebombando em trovões, e desfechando raios,
veio um, que pôz em cacos cupelas, tubos-j'el'I'wminatol'ios, balan
ças, te,qulas-docemasticas, júl'nalhas, e escangalhando tudo, deixou
os i::ltalhios, Bergmans, agios e Froucrois mai estupefactos e ater
rado , do que os frades do compadre JHatheus, espancados pelo
Padre João ue Donfort.

O do evoriano, como mais delicado, e por iSRo mais fTagil, não
deve de vassar pela wpul(~ção, de medo que o bismutho vitriscivel
dos debates da assembléa (;on. titnillte não rednza (~ escorias os
metacs EU periores e infcl'Íore~ daquella mi tu ra; por i. w anda por
certas JDttOS delicadas, querendo- e que os povos o abracem, jurando
na fé dos 1adrinho , isto 6, do senado muito leal e heroico,

Por ,)ra ainua não sabemo cm qne virão parar as a!coviLices
dos adelos, porque no norte do Braúl, que é maior e Jll::lis povoado
do que o sul, ainda não foi aceito; e o espirito geral das camaras,
6 o me mo da de S. José de l\Iipibú, que declarou, ql~e '/LO pro,jecto,
(~ excepção de poucos al'tigos, todos os demais são de encontro com
os p1'lncipios adoptados, ePOI' isso n(td(~ delle executa1'iam ; c no sul
do imperio estc negocio está tiLo de cozido, que o G'rito da Rúzão,
11. 18, todo illtere. sado na sua adopção, diz, que qnasi todo sul o
tem adoptado.

Parece-nos, que temos aqui os desposorios de Peleo e de The
tis, em que a discordia, por não ser convidada para aquelle brodio,
lançou entre as deosas o pomo de omo com a il1scripyão p16lchl'iori,
para a mais formosa,
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o Rio quiz ser a ,]lais linda das provincia, arrebatando logo
o pomo do projecto, engaunc1a sem duvida pela formosura do fi:on
tespicio, e sem lhe occorrer, que podia muito bem ser, como as
maçães da Pentapole, encantos dos olhos por fóra, e cheias de
cinza por dentro. As pLOvincias do norte não querendo ser juizes
em causa propria, reclamam fortemente nm Páris, isto é, Uilln as
sembléa constituinte.

Em quanto ellas vão bradando vigorosamente, nós persuadidos
de qne os Pernambucanos mais racionaes, do que os Hebreos, que
comendo no deserto o maná celeste, choravam pelas paneladas de
carne do Egypto, não hão de deixar o presente systema constitu
cional por democracias, que já abandonaram, e igualmente para
fazer a vontade a muitas pessoas, que ouvindo faHar, nunca viram,
offereeemos 6 seguinte

PROJECTO DA LEI ORGANICA, QUE DEVERIA

REGER PROVISORIAJlfENTE A REPUBLICA PERNAMBUCANA, PRO

CLAJlIADA A 8 DE MARÇO DE 1817, EM QUANTO SE NÃO

FORMASSE A SUA CONSTITUIÇÃO

o governo provisorio da republica de Pernambuco, revestido
da soberania pelo povo, em quem eHa só reside, desejando corres
ponder a confiçnça do dito povo, e conhecendo que sem formas e
regras fixas e distinctas o exercicio das fnncções, que lhe são at
tribuidas, por vago, inexacto e confuso, nã.o póde deixar de produ
zir choques e dissençães, sempre nocivas ao bem geral e assustado
ras da segurança individual, fim e alvo dos sacrificios sociaes, de
creta e tem decretado:

1.' Os poderes de execução e legislatura estão concentrados
no governo provisorio, em quanto se não conclue a constituição do
estado, determinada pela assembléa constituinte,que será convocada
assim que se encorporarem as comarcas, que formavam a antiga ca
pitania, e ainda não tem abraçado os principios da independencia.

2.' Para o exercicio da legislatUI'a haverá um conselho l)er
manente,composto de seis membros escolhidos pelo governo d'entre
os patriotas de mais probidade e luzes em materias de adminis
tração publica, e que não sejam parentes entre si, até segundo gráo
canonico.

3.' O govemo e conselho assim reunidos formarão a legisla
tura propriamente dita, e a decisão da pluralidade dará cxistencia
aos actos de legislatlll'a, ou decretos, que serão assignados pelo go
verno SÓl sendo porém passados em conselho á pluralidade; o
que se declara, peDa de insanavel nullidade, e ninguem dever-lhe
dar a devida execução.

4.' As sessões da legislatura continuarão todos os dias, á ex
cepção dos consagrados ao culto divino. Ellas começàrão as seis
horas da tarde, c duraruo por todo o teru{ o, que a discussão e con-
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clllSão dos negocios propostos o exigir. Serão presididos pelos
cinco membros do governo, um cada semana; o qual mal se assen
tar, guardar·se-ha o mais inviolavel silencio, estando todos attentos
ao que se proprõe e opina, não interrompendo uns aos outros, mas
oppondo-se, mal findar algum de fallar, as objecções, que se tiver
contra a opinião emittida. N as ditas sessões escreverá as delibe
rações o secretario do interior ....

5.' Os projectos de lei,depois de propostos, ficarão sobre a mesa
pelo espaço de seis dias, para dar tempo a que os membros os me
ditem, e se apromptem para a discussão; para cujo fim em traba·
lhando a imprensa, serão impressos e distribuidos por cada membro.

6.' Cada membro opinará com plena liberdade e igualdade, e
pela opinião, que emittil' em conselho, ninguem será. increpado, e
menos perseguido.

7.' Serão membros do con8elho, além dos seis, de que eUe se
compõe, os secretarios do governo, o inspector do erario, e o bispo
de Pernambuco, c na sua falta o deão.

8.' Para o exercicio do poder executivo cream-se duas secreta·
rias, uma para o expediente dos negocios do interior, graça, policia,
jll tiça e culto, outra para o expediente dos negocios da guerra,
fazenda, marinha e negocios estrangeiros, Os patriotas, nomeados
para estes empregos, nomearão os ofticiaes, que carecerem, e farão
subir ao governo para sua approvação.

!l.' O despacho dos negocios, pertencentes ás duas secretarias,
far-se-ha todos os dias das nove horas da manhã em diante, e duo
rará o tempo preciso para sua ultimação.

la. Parecendo ao governo ouvir o conselho sobre medidas, que
deva tomar na parte executiva, convocal-o-ha; e as sessões neRte
caso se farão fóra do alcance dos ouvidos curiosos, para não aborta
rem negocios, que dependem de segredo.

11.' Pelos actos do governo, que minem a soberania do povo
e os direitos dos homens, e que produzam desharmonia entre os
differentes membros da republica, serão re ponsaveis os governa
dores, que os assignarem, e os seoretarios, por cuja secretaria forem
pas ados; e não devcm por esse motivo ter execução sem a previa
assignatura do secretario respectivo. Os seoretarios pódem ser
logo aocusados; os governadores, porém, só findo o seu tempo de
serviço,

12.' Para a boa administração, arreoadação e oomptabilidade
elas rendas publioas, orea-se um inspector do 8)'ario, a quem é su
geita toda a repartição, e que s6 depende do governo, de quem re
cebe ordens, pela seoretaria de fazenda, E ordena-se que a receita
e despeza das rendas se publique oada anno por via da imprensa.

13.' A administração da justiça na primeira instanoia fica a
cargo de dons juizes ordinarios, que serão eleitos, em cada oidade
e vil1a, pelo povo do seu destrioto na forma estabelecida; e as elei
çõefl serão remettidas ao oollegio. da justiça, de que abaixo se faz
menção, para approvação das pautas. A UIll delJes pertencerá o
expediente crime e de policia, ao Outl'0 o dal-l oontendas civeis, e

68

.. .
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bom regimen dos orphiíos e engeitados. Não terão salario algum
do publico, nem cousa alguma das partes pelo desempenho de suas
i'uncções, contentando-se com o respeito, que lhes resulta do exer
cieio dos seus cargos. Delles se aggravará e appellará em direitura
para o collegio de justiça. Serão os inquiridores, distribuidores
e conta(lores do seu juizo, tudo gratuitamente.

14.' São extinctos os ouvidores e corregedores das comarcas, e
igualmente os juizes de orphãos nas villas aonde os ha, por serem
commettidas suas âttribuições aos juizes ordinarios

15.' Crea·se na capital do governo um collegio supremo de jus.
tiça,para decidir em ultima instancia as causas civeis e crimes. Será
composto o Jito collegio de cinco membros litterados, de bons cos
tnmes, prudentes e zelosos do bem publico.

16.' Serão pagos os membros do collegio pelo erario, sendo·lhes
vedado receber salario algum, aS8ignaturas ou próes das partes,
que perante elles requererem, afim àe evitar as concussões.

17.' Farão cada anno dous membros do collegio supremo de
justiça a visita dos julgados do estado, e conhecerão das omissões
e cOl1lmissões dos juizes ordinarios, pa,ra se lhes dar a devida pena.
Terão estes juizes ordinarios uma ajuda de custo do governo, além
do salario e aposentados á custa das comarcas ou municipalidades.

18.' Os magistrados, uma vez empregados, não pódem mais scr
]emovidos, senão por sentença, cm pena de suas prevaricações.

19.' O collegio de justiça deverá apresentar ao governo, pela
secretaria da justiça, os planos tendentes ao melhoramento desta
repartição e reforma dos abusos nella introduzidos.

20.' Para decisão dOR crimes dos militares eijl ultima instancia
cnm-se uma commissão militar, composta dc quatro membros, dous
1I0 collegio de justiça e dous ofticiaes generaes, e na sua falta co
roneis. A commissão será presidida pelo general das armas.

21.' As leis até agora em vigor, e que não estão ou forem abro
gadas, continuarão a ter a mesma autoridade, emquanto lhes não
for subrogado um cocligo nacional, e apropriado ás nossas cir
cumstancias e precisões.

22.' A administração das comarcas, ou municipalidades conti
núa no pé antigo.

23.' A religião do estado é a catLolica romana. Todas as mais
!>eitas christãs de qualquer denominação são toleradas. E'·lheR, po·
rém, vedado o invectivar em pulpito e publicamente umas tontra
as outras, pena de serem, os que o fizerem, perseguidos como per
turbadores do socego publico. E' prohibido a todos os patriotas o
inquietar e perseguir a alguem por motivo de consciencia. .

24.' Os ministros da communhão catholica são assa1:.U'Iados
pelo governo, os das outras communbões, porém, só o podem ser
pelos individuos da sua communhão. E basta que haja de cada
communhão vinte familias n'uma povoação, para o governo couce·
der-lhe á sua illt;tuncia a erecção dos lugares publicos de adoração
e cul to de sua l' specLiva seita.

25.' A liberdade de imprensa 6 proulamacb, ficando porém o.
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autor de qualquer obra, e seu impressor sugeito a responder pelos
ataques feitos á religião, :í constituição, bons costumes e caracter
dos individuos, na maneira determinada pelas leis em vigor.

26.' Os Europeus entre nós naturalisados' e estabelecidos, que
derem prova de adhesão ao partido da regeneraçíio e liberdade, são
nossos patriotas, e ficam habilitados para entrar nos empregos da
republica, para que forem babeis e capazes.

27.' Os estrangeiros, de qualquer paiz e communhão christã
que sejam, pódem ser entre nós naturalisados por actoa do governo,
e ficam habeis para exercer todos os cargos da republica, uma vez
assim naturalisados.

28.' O presente go\'erno e suas formas durarão sómente em
quanto se não ultimar a constituição do estado. E como póde succe
der,o que não é de esperar,e Deus não permitta, que o governo para
coneervar o pod'lr, de que se acha g,possado, frustre a justa espe
mnça do povo; não se achando concluida a constituição no espaço
de tres annos, fica cessando de facto o dito governo, e entra o povo
no exercicio da soberania, para o delegar a quem melhor cumpra os
fins da sua delegação. . .. "

Parece-nos que este projecto está truncado, ainda que em pau·
cas cousas.

Até aqui se entendia o manuscripto, que nos foi commllnicado,
e parava em mão de uma pessoa de lettras; si podermos desco
brir o que suppomos faltar-lhe, por termos algumas especies do
que lemos em 1817, não deixaremos em silencio.

Cautela, uniã.o, valor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa via.gem.



XIX

(QUINTA FEIRA, 27 DE MAIO DE 182(1)

Uma nuvem que os ares escurocl',
SoLre nossàs cabeças appal'eee,

CAM. OANT. 5.

A nenhum dos nossos numeras foi mais apropriada a nossa
epigraphe, do que á este. Por toda parte vemos cerrações, nevoei·
ros e tempestades, que nos mettem medo.

. O Rio de Janeiro é a Ilipar'a do nosso tempo, donde sahindo os
furiosos ventos, tem suscitado tempestades em todo o Brazil. Des
de a foz do Rio da Prata até o Amazonas, não se vê mais que dis
senções, ehoqnes entre o absolutir,mo fluminense e a liberdade bra
zilica ; e os papeis ministeriaes do Rio a dizerem a todo mundo, que
tudo está em paz, e que n110 ha novidade !

O .i1rgos de Buenos Ayres,de'31 de Janeiro deste anno, numero
5, disse, que o impe7'Cldor' do Br'azil começava a bambulear' com
alguma seriedade, s6 pela falsa noticia de que Pernambuco e Bahia
se haviam separado do Rio de J aneil'o, e pelo grande effeito, que no
Rio de Janeiro, apezar do zelo redobrado l que despregava n. policia,
produziu o proclama mal1uscripto, que ali circulon em nome do ge·
Deral da Bahia ; que dirá boje se lançar suas vistas agudas desde S.
Paulo até o Ceará Grande ?

O Barata, das prisões de Santa Cruz, e José BOnUacio, do mar
de Vigo, estão vendo cumprirem-se as suas dolorosas prophecias.

Depois da dissolução da soberana assembléa constituinte do
Brazil, que até o Oonstitw:íonal de França chama ar'bitr'ar'ia, tem
apparecido por toda parte o espirito republicano,que,sendo da indole
dos Brazileiros, se acommodaria, si acaso vissem estabelecer-se I>

governo constitucional. Mas como se tem querido plantar o abso
lutismo por meio de estratagemas e de terror, os povo:; conhecendo
o engano,e ciosos de sua liberdade, vão apresentaudo por toda parte
aquella opposição, que é pl'opria de suas circumstancias.

S. Paulo, vendo os seus filhos mais respeitaveis al'l'ancados d?
sei,o de suas famílias, deportados para o Rio de J aneire, e que o mI-
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niHtro Severiano declarou ao padre Feij6, que S. M. receava a sua
presença na sua patria pela grande influencia que lograva, sobre
aqueHa pl.'ovincia, se mostra inquieto e perturbado; c apezar do jura
mento do projecto do Rio,cstá com os olhos fito"s,dizem cartas de pes
soas respeitaveis, naquella provincia, que arvorar o pavilhão das es
trellas sem corô!l, para fazer outro tanto.

N ada obstante as perturbações e e:;trictas ordens da presiden
cia, Minas Geraes conhecendo, qne era um pretexto, para se não at
tender á dissolução da assembléa e di verti r os animos, a inculca oue
se fazia de uma expedição do impotente Portugal contra o BraZiJ,
recusa tirar dos seus penosos trabalhos 06 tres mil braços, que o
ministerio pedia para consumir·lhes :1S forças nas fachinas de Sepiti
ba; e a sua é tal, que o Rio levanta contra el1as uma bateria, como
as grandes muralhas da China contra os 'fartaros : e o alto preço a
que estão elevados todos os generos de primeira necessidade naquella
côrte, enteudem todos um effeito do bloqueio, que tem interposto
as provincias do interior.

O quadro do Rio de Janeiro, traçado pelo A?'gos de Buenos
Ayres até 17 de Março, pelo Oonstittwional de França, Estrellcl
B?'azilei?'({ e a Pe?'llambucanu, e muitas cartas particulares, é o mais
medonho passiveI j e justifica a ligeira pincelada,que demos no nos
so numero VIL

A desapprovação universal do povo fluminense a respeito da dis
solução da assembléa soberana, se vê na Pernambucana, numero
23; as desordens e o espirito,que appareceu depois deste facto horro·
roso, nos refere o Á?'gos, numero 5. ; o qual, alem do que já citamos,
diz: Um club com infinitas ?'Mnificações, que cintilam o mesmo
imperado?', tmbalha activamente pam p?'eparm- de ?L'ln modo seguro
a deposição de S. M.

Este escriptor sustenta as suas asserções, não s6 com cartas par
ticulares de pessoas de toda respeitabilidade, como com o que diz
a Est?'ella B?'azilei?'a,numero 30, tão empenhada em mostrar regular
e ereador o goverllo de S. M. 1., e que tudo gosa de paz, a saber-"as
a'ctuaes circumstancias não são, nem desesperadas, nem ateITl1ntes ;
porém süo graves, Chegou o momento, em que o homem de bem,
o pai de familia digno deste nome não póde envolver-se na capa do
'egoismo e da indiff'erença,e em que deve em consciencia cumprir com
todos os deveres que lhe impõe Slla posiçi1o na sociedade. O bem
dos negocios publicos, a conservação da ordem, o sllstentaculo do
throno, que nos protege, e n. salvação da patria assim o exige."

Que o espirito,que ali n.pparece,é o republicallo,se manifesta dos
esforços dos escriptores, que naquella côrte tmbalham debaixo dos
auspicios e influencias do ministro,

A Est'rella Brazilei?'a sua camisa em desacreditar e ilJfamal' de
rel?ublic'ano o governo de Pernambuco, e ameaça grandes males e
rumas aOE; lugares, que se deixarem illudir dessas idéas, O nim'io
do Governo está em continuas declamações contra o systema demo
cratico; inculca as memorias de lVIr. Ferrieres, Mad, Roland,' :MI'.
Riousse, que mostram os horrores das revoluções politicas, as insti-
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tuicõm; de direito por M. l\hsabian, nas quaes se most,'a (t impossi
bilülade elos estabelecimentos ?'epltblicanos, atten,dída (t civilisação
dos povos, nada obstante ter á vista os Estados Unidos na America
do Norte, os novos governos da elo sul, Cantões Suissos; e finalmen
te com os cscriptos d'aquelIa mesma côrte, em nm dos qnaeB se diz:
E' op~l1iãominha, que no B1'azil não ha meio termo ent?'e o absolu
tismo e o republicanismo. E como este se acha estabelecido e arran
jado nas elttas A11w1'icas, tenha pa1'a mim, que o Brazil haele segni1'
PO?' !01'ya natu1'al a ?lut?'clw do sel! continente i visto que o gOVel'Il0
elesvai?'ou elo caminho encetctClo em 23 de lI1'aio, e 3 ele Junho ele 1822.

Apparecen o projecto elado por S. M., e os constitucionaes pa
t1'iotas, correspondentes do Argos, venelo as maneiras, quc se em
pregaram para ser appl'ovado, e pedido o projecto para qne se jure,
contando-se de duas a tres milas signaturas, por maioria do povo da·
queIJa cidadc,que se compõe de cento cincoenta mil habitantes, o de
ram por insubsistente i e na sua correspondencia ao Ag?'os, em que
tratavam dos successos das constituições ela Europa e America, per
guntam ao seu correspondente,que lugar terá esta constituição proje
ctada pelo imperador no naufragio das constituições? E o .I1rgos,
remettendo-os para o artigo Bmzil do mesmo numero, responde:
"O dia 9 de Janeiro foi o dia, em que o presidente do illustre senado
ela camara da capital se appresentou em deputação ao imperador a
pedir-lhe,que promulgasse sua constituição como lei fundamental do
Brazi1.

" O IJiario do Govel'no, de la de Janeiro, traz as harengas elo
presidente e um detalhe das grandes demonstrações, que em conse
quencia se fizeram em dita capital; porém podemos assegurar, que
quantas cartas havemos visto d'aquelle lugar estão conformes, em
que aquelle dia foi o de maior luto para o J aneÍl'o, pois em uma po
voação tão dilatada, apenas houve reuni1io por curiosida<1e, no lugar
publico da ceremonia, de quatrocentas a seiscentas almas, nenhuma
das quaes pronunciou um só viva.

, " As demonstrações estiveram reduzidaa á compa1'ça cm'tezan, e
a fogos das baterias, que semprc se fazem por ordem da praça,

" O J aneÍl'o está em um alarma, que promctte fataes conse
quencias."

E mostra este perigo pelas violentas medidas, qn.e tem tomado
a mesma côrte, constantes dos sens IJiarios,

Chega o dia fatal de 25 de Março, assignado para o jurament?
do pl'ojecto,e a desapprovação á manifesta da maneira a mais decidi
da e perigosa.

Os Fluminenses vendo posta em pratica a doutrina do agente
do Brazil, Om'reia clct OCl17la1'a, em Buenos Ayres, que em 1823 pre
gava naR companhias, que o 17UtiS solido e7'Ct, qtte um ty,'anno com
uma constituição feita p01' elle mesmo em uma mão, e a espada núrt
na 0'~t1'a, se oife?'eça pa1'a manda1' Ct ~tm pO'vo, que qUe?' leis e libm'
dade, concebem <> pensamento ele atacar fogo ao tbeatl'o, tentando
contra a pessoa de S, M.; e apezar das providencias e cautelas, que
se tomaram, em consequencia das denuncias no momento,apezar do
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trabaIJlos das tripolagens de duas fragatas francezas com suas bom
bas, apparecem por todo edificio chammas tão devoradoras, que em
menos de duas horas reduzem tudo a cinzas, como refere o mesmo
Dim'io elo Gove?'no, numero 68; e repetiram os Fluminenses a des
esperada resolução dos Russos contra Bonaparte no incendio ele
Moscow.

O aspecto da Bahia de Todos os Santos não é nada lisongeiro
para os imperiaes, e se aproxima o mais pos::;ivel á uma revolta com
pleta.

N a gazeta franceza o Oonstituoi'Jnctl, de 15 de Março d'este
anno, se lê o seguinte artigo: "O governo da Babia enviou dous
commissarios ao imperador,para lhe fazer conhecer quanto se deplo
rava na Bahia a necessidade, em que se achou S. M., de dissolver a
assembléa legislativa, e para lhe communicar ao mesmo tempo, que
esse govemo lhe Bel'ict.tiel em quanto S. M. fosse oonst'ituoional. Es
tabeleceu-se uma policia na Bahia, e as classes baixas estão geral
mente mais tral1quillas. Apparece, entre tanto, segundo cartas par
ticulares, que a opinião publioa se tem muito pronunoiado cont?'a o
imperado?'. "

Este espirito, apezar de se ter querido suffocar pelo partido ab
soluto, como já fizemos vêr no nosso Jlumero X, com tudo elie tem
apparecido sempre que se ofIereceu occasião, como já notamos no
supplemento ao nosso numero XV, e agora. tem tomado maior
cousísteneia e merece mais attenção. Chegando á este porto no dia
15 deste a fragata franceza Magicien, espalhou-se a noticia de que,
querendo o governo da Bahia embarcar na fragata brazi!eira YjJ'i
?'ctnga tropas para fazer aqui um desembarque, as tropas se levanta
ram, recusaram embarcar, desobedeceram ao governo; e ficava a
cidade em uma completa anarchia, muito principalmente pelas noti
cias, que chegaram dos mO'vimentos inesperados de Sergipe d'eIRei,
de não obedecerem as ordens miuisteriaes, que se dirigiram sobre
remessas para o Riu das sobra. do erario e lo embarque das tropas
disponiveis contra Pernambuco.

1\. provincia das Alagou', antiga parte da proviucia de Per
nambuco, unida com elle nas mais estreitas relações de parentesco
de sens babítantes,e educada no mesmo sen.únario episcopal de Oliu
da a sua mocidade, é f6ra da natureza que deixe de ter os mesmos
costumes, os mesmos usos e os mesmos sentimentolS liberaes, que
Pel'Dambuco, Escravisada, porém, pelos Mendonças, pequenos ba
chás e feitores elo partido portugucz, tem sido o divertimonto destes
espnrios, que a seu bel prazer conduziam os governos para onde
queriam.

O actual provisorio abriu uma perseguição encarniçada a todas
as pessoas liberues, e protegendo e acolhendo a quantos Portuguezes
eram expulsos l1as outras provincias ; consontiu, que em seu territo
rio o morgado do C:1bo em suas proclamações dósse vivas a união
ela antig ~ familia PO?·tu.guez(6)·e tomou aLtitude de seguir cegamente
as ordens luinisteriaes, ~acrificando os povos ao absolutismo dos
mandões du rei,
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li: qual é o seu estauo ?
O ruais uesgraçado,o da anarchia e guerra ci vil. Batida por to·

Jos aI:! lados de suas mesmas tropas e de alheias, apresenta uma
campanha dolorosa :ia homem sem,ivel, e de terror para os impe.
tiaes, contra quem se dirigem todas aquellas machinas, como iute
rcssados em que se plante ali o absolutismo, e se adopte o projecto
uc constituiçii:o, planta que nascida na Europa, já mais se poderá
clilllatisar no Brazil.

Pel'llambuco, o }Jovo mais energico e livre de toda a America
P01'tugMeza, no conceito do A1'gos de Buenos Ayres, defens01'es da
liberdade bmzileü'a, na expressão do imperador, não tem decahido
dos juramentos prei:>tados á face de Deus e dos homens de derrama
rem a ultima gota de sangue antes que arrastem novos grilhões do
captiveirú, .

Conhecendo no monstruoso projecto do everiano o laço
mais astucioso contra a credulidade brazilica, e uma carta mais af·
frontosa do que aquelJa, que Carlos VIII de França apresentou aos
Florentinos em 1494, e que teve o desgosto de vêl·a despedaçar
pclo valoroso patriota Pedro Caponi, expulsa de si o morgado, sate·
lite do ministerio; está com as armas na mão, defendendo a flua
liberdade, e soccorrendo aos seus irmãos Alagoanses e Parahibanos,
quc pugnam pela Bua, sem se importar com as bravatas do pirata
Taylor, commandante da divisão naval de uma fragata velha e re
mendada,

Pamhiba, vendo nos primeiros p~ssos do apostolo da escravi·
dão, Felippe Nel'Y Ferreira, o fim a que se encaminhava este impe.
rial, interceptando a communicação com Pernambuco, soccorrendo
ao pirata João Taylor,não cspera que adiante a marcha, em que ia j
toma as armas,

Quatro villas no interior elegem um novo governo de sua con
fiança, e marcham contra o apostolo.

Na cidade um conselho militar o depõe do gove'!.'no politico, e
obriga a trocar a bengala de presidente pela Bacola de guardião se·
rafico. Sem duvida si nos arroubamentos de seu espirito não subi..
ao qnarto céo,como Paulo,sahirá daquelle averno com novas chagas
feitas a ferro e fogo,

Rio Grande, com quanto pouco volumoso que seja esse ponto
no mappa geographico do Brazil, o espirito dos seus habita.ntes
não desdiz do caracter liberal e valoroso dos povo;:; seus conterra
neos ; e quanto maior é o desfavor das suas circumstancias, mais
excelsa é a sua coragem, e ardente o amor pela liberdade,

Já não podemos dizer, como antigamente, que de Naza1'eth não
sahe cousa boa.

Quando o mariola Agostinho Leitão· de Almeida, secreta
rio daqueUe governo, seduzindo a camara da c';l.pital,fal-a ~e

guir do modo mais indigno as pegadas do servil senado do RlO,
affixando o mesmo edital deste, e como eUe adoptando a carta abso
luta do projocto ministerial, as camaras do interior, tendo na sua
vanguarda a ele S. José dú Mipibú, oflcrecem uma barreira. imper-
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I.rausivel á enxurrada do absolutismo; declaram altamente, que, a
excepção de alguns artigos do projecto, todos os de mais são de en·
contra aos principios cOllstitucionaes adoptados, e que portanto nada
delle executariam; separam-se em sentimentos'da da capital; ornci-
am as de Olinda e Recife, requisitando os seus votos nesse negocio, ~ •
e protestando seguir a sode de Pernambuco na paz e na guerra, e
fazem estagnar os projecto dos servis em quererem interceptar a
correspondencia com Pernambuco, e romper os laços, com que sem-
pre f\stiveram estreitamente unidas,

Ceará, talvez não tenha havido entre as pl'Ovincias do imperio
do Brazil uma que tanto se chocasse com o aborto politico da dis·
solução da assembléa soberana, quanto a do Ceará Grande.

A camara de Campomaior 50bre o rio Quixeramobim foi a
que deu o alarma para defeza da liberdade,e todas as de mais, como
a do Aracaty, rcó, Crato, Montemor, etc., e a mesma junta do go
verno, foram concordes em resistirem aos esforços do ministerio do
Rio para plantar o absolutismo; e com muita pequena diil'erença
assentaram todas no mesmo que a de Quixeramobim, que decla
rou ter o imperador decahido do throno do Brazil, em proclamarem
uma rópublica, si alie não convocasse já novas côrtes constituintes,
em lugar tudo fóra do Rio de Janeiro: declararam a sua união in
dis80luvel com Pernambuco e mais provincias do norte, para resta
belecerem o systema constitucional abandonado pelo imperador,

Tendo noticias, que fôra escolhido para presidente daquella
provincia. Pedro José da Costa Banas, aquelle de quem se disse do
Rio de Janeiro, que se?'viu de páo de cabellei1'ct, quanclo se a?'mOl' a
tramoia pm'a o imperado?' não presta?' o iU1'amento previo, antes de
acclamadú imperado?'; e que dos P?'8S0S da búnifaciana elle m,ais
outru fomm os unicos, que logo tiveram a cidade por homenagem,
c ia sempre ás palestras do Apostolado, onde jU?'OU sac'rifica?' seus
paes, mulher efilhos, ~ tudo em bem do seu Olwisto e seus apostolos,
o tiveram por um emissario do ministerio,e se dispozeram logo para
se descartarem deHe, uma vez que }Jozesse em pratica aquilIa que
se di7.ia.

Não se enganaram em seus pensamentos, Dem enganaram aos
outros com suas palavras; pois que chegando esse apostolo e prin
cipiando logo com as suas pregações, nas quaes ousou avançar, que
o impemd01' é a fonte de todo podm', elles fecharam os ouvidos a
ellas, como os J udeos ás de Santo Estevão, e derrocaram o monstro
da cadeira da presidencia, formando um governo tempararia, de
baixo da presidencia de Tristão Gonçalves' de Alencar Araripe; e
se dispõem para resistirem a toda e qualquer aggressão da parte do
ministerio do Rio, protestando seguirem a sorte de Pernambuco,
quer no bem, quer no mal. ~

Deste gol pe geral de vista, sustentado por factos constantes de
impressos e manuscriptos de pessoas da maior respeitabilidade, se
conhece, que a tendencia do Brazil é para o govel'110 democratico; 3.

qual seria sopitada, si em cambio !:ie lhe désse o regimen constitu
cional representativo; que esse espirita é ind<>mavel, nos mostra a

69
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hisLoria, e uem a seu pezar o experimentou Frederico Barba Ruiva,
apezar dos sens grandes esforços contra a Lombardia; qne o Brazil
cam os olhos aberLos está firme em que a soberania reside na naçiío
e não no imperador, 'que é creatura flua.

r O espirito do Brazil e seus sentimentos são oppostos inteiramen-
te ao projecto offerecido pelo imperador. Logo não é dito livremente,
que a maioria da nação bl'azileira tenha adoptado e pedido o famoso
projecto do Severianoj e por tanto não estava em tempo de ser jurado

E si o ministerio de S. M. teimar em qnerer a força, que se jure
semelhante carta constitucional, arrisca aS. M. a perder sem fallen
cia o imperia do Brazil j porque não só as províncias do norte, que'
não são de menos consideração do que as do sul, estão resolutas até
a effusào do seu sangue a não armstarem vergonhosos grilhões, pro
curados por sua mesma escolha, como que as mesmas do sul estão
por instantes a declarar-se, apezar do juramento delle por . M., e
umas pqncas de pessoas no Rio e na Bahia, muito principalmente
quando se vê com o maior e~candalo, que S. M. no jnramenLo, que
prestou, não fcz menção da independencia do Brazil, desta maneira:
" Juro manLer a religião ca.tbolica apostolica romana, a integrida
de c indivisibilidade do imperio j observar e fazer observar como
constituição politica da nn.ção brazileira o presente projecto da
constituição, que offercci, e a mesma nação aceiton, e pediu qne fos
se desde logo jurado como constituição do imperio j jnro guardar, e
fazer guardar todas as leis do imperio, e prover ao bem geral do
Br:lzil, quanto em mim couber."

Cautela, união, vn.lor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viagem.
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( QUfN'J'A FEfIlA, 3 DE ,JUNHO DE 1824. )

Uma nuvem que os ures escurece,
Sobre na sas cabeças appllrece.

CAM. CANT. ti,'

Quanua o celebre J ncques Cook, sahilldo de Detforc1 a 30 de
Julho de 1768, no navio Jj)nàeavolt?', para correr pela primeira vez
o tnullUO, e observa?' a passagem ela Venus sobre o eliseo elo sol, che
gou ao Rio de Janeiro; e achou governando aque\la provincia nm
homem de taes conhecimentos, que não entendendo esta observa,
ç[o, den conta para a côrte, que o Cook fora observar a estrella elo
?tQ?'te ao t?'avez do palo du meio dia..

Esta anecdota, que deu aos Inglezes e a toda Europa motivo
pam grandes gargalhadas c chincalhação do governo portuguez,
que punha nas conquistas goveruadores dessa estofa, parece-nos
que explica de alguma sorte o estado, em que nos achamos,

N6s queremos uma cousa natural e racional, como a passagem
ele finas pelo disco do sol; e o ministerio fluminense quer de n6s
I1ma inintelligivel, irmcional c impossivel, como a est?'ella elo 1W?'te
ao trctvez do palo ~lo meio dia.

Nos queremos um imperio constitucional j e o ministerio um
absoluto.

Nós queremos uma constituição feita pela naçílo soberana; o
ministel'io um pl'Ojecto feito por elle, que lião tem soberania.

Nós queremos côrtes, que nos constituam, como é da natureza
das cousas, e S. M. confessou, apnuíu e jurou i o ministerio nos
quer constituir sem côrtes, contra a natureza do systema adoptado
e jurado, c contra os sentimentos, confissão e juramentos de S. M.

N6s, corno racionaes, queremos jnrar uma constituição, com
conhecimento do que juramo!!, livremente, sem coacção, para o ju
ramento poder ligar-nos; o ministerio quer que abjuremos a razão,
o dom mais precioso, que rccebemos do Creador) e que 110S difl"e
rença dos demais animaes, tlue a natureza creou propensol> para a
terra c sugeitos aos appetites do ventre; e que juremos o projecto,
porque o senado do Rio o qualificou de obra prima em politica, e

-
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que o juremos com um bloqneio na bana, fazendo-nos toélas as
hostilidades.

Nós queremos dar um juramento, que nos una indissoluvel e
eternamente com o 1l0SSO chefe supremo, por um dever de conscien
cia; o ministerio quer que juremos com os labias, obrigados da
fome, da miseria, e com o medo das baionetas do Rio e boccas de
fogo de João Taylor; e que, quando cessar a oppressão, declaremos,
que nada fazemos do que jurámos, porque o juramento dado por
uma coacção tão escandalosa, revoltante e deshonrosa á dignidade
de S. M. 1. não nos obriga, e nem S. M. tem direito algum de nos
chamar á sua observancia; pois estamos em caso identico ao do
viandante atacado pelo salteador, que, pondo-lhe a faca aos peitos,
diz Olt a bolsa ou a vída.

Nós fiados na boa fé, que em 1822 inculcava o Rio de Janeiro,
nos unimos com eUe e demais provincias, fara formarmos um imo.
perio, e termos uma constituição formada em nossas côrtes sobera
nas. Mas sendo nós enganados do modo mais indigno, nos vimos
sem representação nacional j e agora apparece este despotismo de
se querer, que juremos um projecto, que não foi feito nem aceito
p~la nação soberana em suas côrtes constituintes, e isto fechan
do-se-nos a bai'ra com um bloqueio, e estragando-ae-nos com a fome!

Eis um caso identico ao dos Carthaginezes, que, enganados
pelos consules Marcia e Manilio, se desarmaram; porque Roma, di
ziam os consules, se enCa1"rega da vossa defeza; obedecei. Aó de
pois appareceu a perfidia dos Romanos declarando-lhes, que Cal"
thago devia de ser destruida. A desesperação reanima aos Cartha
ginezes, e lhes dá valor. Matam cruelmente os senadores, que acon
selharam a entrega daa armas; a prata, o ouro, as estatuas, os vasos
substituem o lugar do feno e do cobre: as mulheres cortam seus
cabellos para cordas das machinas. Os Romanos são rechassados,
e sua frota reduzida á cinzas por meio dos burlotes.

Nós, si não tivessemos o interior da provincia dcsembaraçado,
que jámais nunca poderemos estar nas circumstancias de Samaria,
cercada por Benadab, onde as mães comeram seus proprios filhos,
nem de Turin, cercada }leio conde de Arcout em 1640, que foi vi
tualisada pelo engenheiro Be1·gamr.wqua, por meio das bombas,
qne eheias de farinha lançava dentro da cidade por cima do campo
do conde, nem finalmente nas de Manteia, cercada pelos Francezes
em 1797, onde a guarnição comeu todos os cavaUos da caval1aria,
já estamos acostumados a soffrer privações, perdas de fazenda, e es
tragos pela dôce liberdade.

Na guerra com o Hollandez, além de outros muitos incommo
dos, perdimentos, estanco do commercio e fomes, os mesmos Per
nambucanos tocaram fogo nos seus cannaviaes, para tirar ao ini
I)ligo a esperança do despojo; e no seculo passado este Recife, ccr
c~do tres mezes pelo interior, com um exercito poderosissimo, che
gou a fome a tanto, que se comia mariscos com assnca!'; e não se
rendeu.
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E a historia está che"ía de exemplaR dos effeitos deRastrosos Ja
desesperação!

Nós queremos uma constituição, que afiance e sustente a nos~a

independencia, a união das provil?cias, a integJ'jdade do imperio, a
liberdade politica, a igualdade civil, e todos os direitos inaliena
veis do homem em sociedade; o ministerio quer, que á força de ar
mas aceitemos um phantasma illusorio e irrisorio da no a segu
rança e felicidade, e mesmo indecoroso ao Brazil, como no!' "ae
mostrar o A?'gos de Pe?'nambllco,

Para se plantar esta arvore da escravidão, é que se tem esco
lhido á dedo os presidentes das provincias do Brazil, muito princi
palmente de Pernambuco, e se tem empregado os meios mais a tu
ciosos e estrllgadores da publica felicidade, e feito com nosco o
que dos Tartaros disse um sabio escriptor: "Foi necessario servir-se
da força militar })al'a violentar, ou dos baixos meios da cOTl'upção
para comprar a obrigação, que o Tal taro contrata com o seu prin
cipe, promettendo ir onde lhe ordena, vir quando o chamasse, matar
todo aquelle que lhe fosse indicado, e conduzir-se como uma es
pada, "

O meio, de que se tem valido o ministerio para subjugar as
provincias, mormente Pernambuco, tem ~ido introduzir a discordia,
e conservar os partidos, trazer os animos e os sentimentos sempre
em divisão e choque,

Desde a expulsão de Luiz do Rego Barreto, em tantas discor
dias, que hão apparecido em Pernambuco, ou não tem declarado
de que parte estava a razão, e castigado os criminosos, como, con
servando no seu enthusiaslllo gervazistas, pedrosistas, affonsinos,
morgadistas, carvalhistas, tem esteiado as discordias e divisões dos
cidadãos, ou, quando se tem abalançado a dizer alguma cousa, é tão
precaria e ambiguamente e com contradicção tão palmar, que ficam
os espiritos vacillantes, e quando se decidem á alguma cousa posi
tiva, vão sempre esbarrar-se com outras expressões e declarações do
ministerio, que com qualquer quid qllOcZ Otl quod quid qualifica de
crime o que antes havia louvado como justo,

Entre outros muitos· argumentos desta verdade, escolhemos os
seguintes:

Primeiro a portaria do ministro da guerra,Luiz Pereira da No
brega de Souza Coutinho,de 24 de Setembro de 1822,na qual diz o mi
niBterio,que S, A. R, louva a espontanea ?'esol'Uf)ão eji?-rneza, com que
o brioso povo e bmva corno r;ene?'osa tII'opu, da boa provincia de
Pe?'nambuco, animados dos exaltados sentime?ltos de patriotismo,
fidelidade e nob?'eza d'alma,jize?'am pór em exec'ução o decreto de 3
de .[unho daquelle anno sob?'e a corlvocação da assembléa constiruinte
do B?'azil, como o primeü'o passo glO?'íoso ela independe?wia e libe?'
berdade constittlcional; mandando á junta provisoria fizesse cons
tar ao povo e tropa o sett ?'eal ag?'adecirnento, assegurando-lhes que
S, A, R. app?'ova?'á sernp?'e todos os actos que se pl'aticar tendentes
afirmar e ape?'ta?° em indissoluvellaço a g?'Ctnde união bl'azileira e
a slta indepel/dencia constitucional, .
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Outro Reja o decreto de 24 de Abril deste anno, pelo qual
'. M, l. nomea para presidente desta provincia a .Tosé Carlos May

I'ink da Silva Fenão, lJ07' tm' chegado á sua impe7'ial p1'esença a bem
deC1'dida existencia dos dous pa7,ticlos ela capital da p1'ovincia, que
l/itavam e'1t1'e si sob7'e (6 presidencic6 elo mm'gado e do Exm, Oar
valho, antorisando,além do eleito e autoridades competentes, a todos
e quaesqlle'l' pCt1'ticulm'es, pa1'Ct que coope7'em para exeCllgão destas
suas ultimas onZens, lJ1'omettendo amnist·ia pe7feita, e total esque
cimento do l)(tssado aos que assim se conduzissem, e aos qlle adlte
1'i1'em á causa da 7:ndepe7/dencia e integ7iclade do impe7·ío.

Na portaria diz o ministro, que S. M, louva ao povo e tropa o
terem por seu patriotismo, fidelidade e nobreza d'alma feito pôr om
execução o decreto de 3 de Junho pam a convocaçilo da assembléa
constituinte do Brazil. O ministro Francisco VileJla Barboza, em
11 de N 0\7embro do ::mno passado, disse a assembléa constituinte,
q'le S. M. declarou a tropa do Rio, que eJla era inteiramente paR
,;iya, e que não devia ter influencia alguma nos negocios politieos;
e S. M., na procInmação de Agosto do mesmo anno, qualificou
/le :lbSllrdo a~ deliberações que tomou a tropa de Portoalegre so
bre o yeto absoluto. Na portaria acima diz o ministl'O, que S, M.
approv:l1'lt touos os :lctos, que tenderem ú independencia consti
tucional do Bmzil; no decreto se promette amnistia perfeita e
total esquecimento do passado aos Pernambllcanos, que nada tem
feito, que não se dirija a sustentar a independencia e liberdade con
stitucional, como se p6de provar a todas as luzes.

Seríamos infinitos, si tomassemos á peito mostrar as contradic
ções dos papeis ministeriaes, que tem feito os povos andarem sem
pre v:\cíllantes, inqnietos e sem principias fixos para obrar, tendo
por justiça hoje a mesma cousa, que amanhfi se declara vicio; mas
no entanto sobre o decreto de 24 acima diremos duas palavras ao
nosso leitor.

Esse decreto tem algum fim secundario, que não p6de deixar
de ser util ao ministerio, e por consequencia de encontro ao bem e
paz da provincia; porque tendo vindo ao eleito ulDa carta imperial,
em que elle é nomeado presidente, e outro ao go\'erno eXIstente
para lhe dar a posse, é contra o estylo vil' mais esse decI'eto ao
povo.

O decreto sustenta selD,pre a igllorancia ficticia, em que está
S. M. dos factos de Pernambuco, que se lhe communicaram compe
tentemente, em duvida pam metter no esquecimento o objecto prin
cipal da representação do collegio eleitoral de 8 de Janeiro, a saber,
o reEtabelecimento da absembléa constituinte; suppõe dous parti
dos chocando-se na capital da provincia, quando o negocio é de toda
provincia, como já se tem feito ver.

O decreto abre uma porta franca para todos os crimes e atten
tadOf~, quando convidando :\ todos e quaesquer particulares para
collaborarem ua execução das ordens imperiaes, não lhes marca os
meios, deixando aos malvados e ambiciosos as occasiões de enco
brirem eu!:' odios e vinganç:ls c interesses particulares com a capa
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da cansa publica, como desde 1817 se tem visto em todo Brazil, nào
exceptuando mesmo Pernambuco.

O decreto qne se dirige unicamente ao ca~o particular da pr .
sidencia de um homem, confunde e vislumbra os entendimentol:l
com a cau,s~ pnblica da independencia e integridade do imperio.

E sera Isto sem algum fim ?
Até o dia 25 de Março todos os papeis de S. M., proclamaçõe~,

decretos, manifestos, juramentoR, a pl'imeira eousa, que apresenta
vam á nação, era a independencia do imperio do Brazil; no dia 25
dito não apparece a indcpendeneia no juramento, que deu S. 1\1., ao
projecto; e os emissarios de S. lU. como J oito Taylor só nos mettem
ÍL cara ílltefJ1'idade do Brazil, e nada de independencia. E desta mu·
neira andamos sem saber a quantas, vendo sómente o constante
afinco do ministerio em querer-nos fazer esquecer o pouto principal
do nesso pleito, a independencia, como .lá. fizeram com as segunrlas
côrtes constituintes, que tautas voltas deram ao exame do projecto,
que, só pelo voto do senado do Rio em o adoptar, se mandou sus
pender a eleição dos deputados.

N o meio de todo este baruiho apparcce um novo estJ':1tagema
do ministerio, para mais dividir-nos, e pôr-nos discordes uns dos
ontros.

Apparece em 13 de Dezembro passadQ o projecto )Jromettido
por S. M. l. ; e por portaria de 17 é remettido a camara do H.io
para o examinar e propor ao povo; e com a mesma data vão por
tarias a outras camaras, e a outras provincias. Mandam a Bahia de
Todos os Santos, e como Pernambuco· havia declarado pelo seu colo
legio eleitoral de 8 de Janeiro, " que não elegiam novos deputados
para a nova as embléa cou tituinte, porque tendo já eleito aquelles,
que deviam fazer e firmal' o pacto social e a legislatura nacional, e
não haveudo estes concluido esta soberana C0Il1111issão, nem proso
tituiclo o seu caraeter, era contrario ti. dignidade e decoro da pro
vincia uomcar outros, e mesmo contl':l.rio :í. direito, porque os pro
curadores, depois dc se fazerem senhores do negocio, uilo podiam
ser expulsos senão por prevaricação on suspeiç1ío; e porque tam·
bem o facto da dissolução da assembléa não era dissolutivo dos di
reitos dos povos, protestando altamente resistir corajosamente ao
antigo e sempre detestavel despotismo, que receavam se queria dc
novo restabelecer ", saltaram por Pel'llambuco, e foram ao Rio
Grande do Norte, qnerendo com este artificio obter a aceitação de
provincias de pouca monta, para ao depois com a supposta maioria
dcllas opprimir Pernambuco.

Agor'l., porém, depois do Rio e Bahia haver jurado o projecto,
recebem as camaras do Recife, Olilll]a e Gaiana as segundas vias
ela portaria de 17 de Dezembro, para se discutir o projecto, e ao
mesmo tempo o decreto de 11 de Março para se jurai'; porque a
maior 1arte das provincias o Linham auoptado c I edillo.

Que homem por mais simples, a uão ser o servil Independente
Constitucional da Bahia, deixa de Vei' a doblez, o eslrata clHa e a
má fé elo minililerio flumincusc '?
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.c uoca se dirigiu a Pemambuco sobre este objecto, e como o
quer obrigar a jurar o prqjecto, para que o escandalo nã.o seja maior
1I0 que já é, manda ll;S segundas vias da portaria.

E que pretende o ministerio ?
Si acaso se deve discutir o projecto, para ser adoptado ou não,

visto ainda não se haver tratado deste negocio, que vem fazer o
decreto, que o maudajurar? E si acaso, em virtude do decreto, se
deve jlll"ar sem fallencia, como se manda discutir e offerecer ao ar
bitrio dos povos?

Não se vê, que isto é o mesmo que pedir-se uma esmola, pon
do-se uma pistola aos peitos do esmoler ?

Porque razão se não havia mandar a Pernambuco discuti,' esLe
ponto em tempo habil, como as demais provincias ?

Ainda que Pernambuco fosse menor, do que Sergipe d'el-Rei,
uma vez que não foi convidado em tempo habil ao exame dl~ materia
do pacto social, assentem no que quizerem as outras províncias,
Pernambuco não adquire por isso obrigação alguma j pois é bem sa
bido aquelle proloquio de direito quod omnes tangit, clebit ab orrtlli
bus cepp1"obct1i, o que a todos toca, todos o devem approvar.

E nessas cousas basta não ser convidado um só individuo, que
tem direito a uma r:.scolha ou assento, para este ficar nullo ipso facto j
e si houvesse alguma razão, para que Pernambuco nã.o fosse chamado
competentemente para este negocio, seria preciso sob nllllidade iusa
navel,que precedesse uma accusação, uma defeza e uma sentença con
demnatoriaj pois que é de um direito natural inalienavel, impres
ériptivel, que, como se explica o cardeal Maury, o uUimo dos cida
dãos,?'ecolhido a sua hlemilde choulJana,não deve de ser lançado fó?'a
della sem um juizo legal,

Eis aqui o que nós queremos, a saber,apassagernde Venuspelo
disco do sol, quando o ministerio quer a est?'ella do ?w?'te ao t1"avez
elo palo do meio dia,

PARAHIBA DO NORTE

Já principiaram nessa província as hostilidades entre os seus
proprios filhos pelo bispado do apostolo Felippe N ery Ferreira,

O dia 24 do passado abriu o amphitheatro ao!\ combatentes.
O corpo de tropas,que o Nery tinha em vi11a do Pilar, composto

de soldados da primeira linha, milicias, ordenanças e quantos assas
sinos, ladrõea e malfeitores haviam nas cadeias da cidade, que todos
podiam chegar a quinhentas pessoas, prr:.cedidos de duas peças de
artilheria, debaixo do commando do moço corooel Estevão José
Carneiro, amanheceu nll.S immediações de Itabaiana, onde se
achava o governo temporario da provincia, eleito pelas viUas do in
terior, defcndido por mais de mil e quinhentas pessoas ele guerra.
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Ao aspecto dos Nerys ou servis, os liberaes tomaram aquellas

posições, que julgaram convenientes; e depois de alguns tiros da ar
tilheria inimiga sem effeito, rompeu o fogo de .uma e outra parte ás
lJove horas da manhã com o maior encarniçamento de ambos os la
dos. Os servis conhecendo, que eram estragados em todos os seus
pontos, e que asna artilheria de pouco lhes prestava, fizeram uma
suspensão de armas; e, acenando com lenços brancos, gritaram paz,
paz, paz!

Suspendeu-se tambem o fogo nas linhas dos liberaes, e d'ambas
as partes entraram a abraçar-se amigos e parentes.

O capitão França dos servis procurou ao tenente Manoel Vir
gínio da Silva, e abraçando-se com elIe amigavelmente, o levou aos
seus, onde foi aleivosamente morto com um tiro de pistola.

Esta perndia foi o alarma para os liberaes, que avançando ao
inimigo,o obrigou pelas qnatro horas da tarde a retirar-se em grande
confusão, deixando uma peça de artilheria, que foi desprezada pelos
liberaes, e o campo cheio de cadaveres. Ao outro dia desamparou
a villa do Pilar, e retirou-se para a cidade, levando quatorze redes
de enfermos, que devem ser pessoas principaes, e causando por toda
ribeira ronhos, am'ontas e insultos de toda a especie.

A perda de ambas as partes foi de cento e treze mortos, sendo
dos liberaes vinte e tres homens, entre os quaes são de eterna sau
dade o tenente Manoel Virginio, joven de t,oda confiança e de valor
experimentado nas campauhas da Bahia, e o tenente Fabricio, da se
gunda linha, de uma coragem temeraria.

A perda do inimigo foi a maior parte de caçadores da primeira
linha.

Os liberaes,além desta perda, som'eram o saque de uma parte de
Itabaiana, que com toda a barbaridade lhe deu, em quanto os ou
tros estavam entretidos nas armas, o corpo de ordenanças comman
dado por João Baptista Rego, pae do famoso Manoel Clemente.

Quem nasceu para homem de bem, o ha de ser por força; por
que cada um segue a força <1a sua estrelIa.

Cautela, união, valor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viagem.

70
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(Q.UINTA FEIRA, 10 DE JUNHO DE 1824)

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece.

CAM. OANT. 5.

PÉRNAl\1BUCO

Le monde va de pis en pis, o mundo vai de mal á peior, disse
ram os Francezes,quando, lançados f6ra do Rio de Janeiro por Mem
de Sá, governador da Babia, no principio do anno de 1567, vieram
com quatro náos sobre Pernambuco, e apoderando-se do Recife, fo
ram batidos e expulsos daqui por Duarte Coelho de Albuquerque.

Outro tanto podem dizer os fautores do projecto ministerial,
com que se pt'etende constituir o imperio do BraziL

Ate agora bem poucas pessoas,mormente de Pernambuco,conhe
ciam os artificies do ministerio,para se adoptar, pedir e jurar o pro
jecto como constituição do imperio; de presellte tudo é pelo avêsso.

Sabe-se quaes, e quantas são as camaras do sul, que cabiram
no laço; e quaes as que sustentam os direitos de seus povos, e a
dignidade da patria. Sabem-se os meios, que se tem empregado
para se illudh'em os povos; e que um d'esses é a falsa e sophistica
causal,que dá o decreto de 11 de Março d'este anno para se jurar o
projecto, a saber,po?' tm' subido á imperial p'esença 1'ep1'esm~tações

de tantas cama1'as do impe1'io, que formam já a maiorict do povo
brazilei?'o.

Couhecem todos, que esse decreto foi exarado nesta forma, p:1ra
que indo ao sul, as suas provincias julgassem, que esse numero de
camaras, que formam a maioria do povo brazileh'o, é composto das
camaras do norte com algumas do sul; e no norte do imperio, se
julgasse, que essa maioria resultava de todo o sul do imperio, e
da camara da cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, unica
desse lado, que seguiu em tudo os passos da camara muito leal
e hm'oica.

Conhecem todos esse artificio do ministerio, porém já ~nguem

(
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se cleixn nlbal'Cl:1I', pOl'qu~ não havendo no norte Jllais que uma só
camara, que, illudida pelas diligencias do celebre secretario do go
verno do Rio Gl'allde,que.segundo dizem,já de lá fugiu,não fez mais
que ser o echo do senado muito leal e he?'oíco'/ e no sul, tendo-se
pronunciado contra o projecto muitas camaras de Minas Gemes, de
S, Paulo e de outras provincias, como é que a maioria do povo bra
zileiro tem adoptado e pedido o projecto ministerial por constitui
ção do imperio ?

Isto vêem Of:: caroaveis do pl:ojecto,e dizem lá com seus botões:
Le monele va ele pis en pis, Irm! O munelo vai ele mal a peío?' ;
nós esper'avamos, que mmcCt se desse pela tmmoict, qtte tuelo estivesse
em silencioso sef/?'eelo, e qtte quanelo Ct scena chegasse a pe?'ipecía, ap
pm'ecesse o cO?'·vo estupefacto, e a ZO?TCt ela ?'aposa clesfructanelo o
manteiguento queijo/ pO?'ém os malvados l'ibemes foram tão activos
efurões, que tudo sOttbemm, e se fO?"l'a?'am elos males, II'1'a! O
mundo vai ele mal apeiO?' ! .

A causal é sophistica, por quanto pretende estabelecer, que
ainda sendo verdadeira a maioria do povo brazileiro, que adoptou,
e pediu o projecto, o resto do Brazil deve sugeitar-se ao voto
da maioria,

Esta proposi~ão não é verdadeira absolutamente, e no nosso
caso é falsa.

A maioria dos votos de uma sociedade obriga aos restantes,
quando a sociedade está formada, estabelecida, e já tem uma lei,
que a regula; e não quantIo os homens, sendo convidados para for
mar uma sociedade, estão em debates sobre este artigo, porque nes
te caso, ainda que o maior numero assentem em uma cousa, o res
tante, qne repugnam, e não se ajustam, retiram-se, e não são obriga
dos a sugeitar-se á opinião da maioria, porqne não são socios da
qnella sociedade,

N6s estamos sim independentes, mas não constituidos, Ainda
não formamos sociedade im perial, senão no nome; por iSl:lo ainda
que a maior parte da~ provincias de facto tivesse pedido jurar e ju
rasse o projecto, daqui senão seguia, que as out1'3S, uma que fosse, e
essa a mais pequena, se devia sugeitar ao voto da maioria; porque
ainda não estava no circulo da sociedade imperial.

O Brazil só pelo facto da sua separação de Portugal, e procla
mação da sua independencia, ficou de facto independente, não s6 no
todo, como em cada uma de suas partes ou províncias; e estas in
dependentes umas das outras.

Ficou o Brazil sobC?'ano, não só no todo, como em cada uma
das snas partes ou províncias.

Uma provincia não tí'nha direito de obrigar a outra província a
cousa álguma, por menor que fosse; nem provincia alguma, por
mais pequena e mais fraca, carregava com o dever de obedeeer a
outra qualquer por maior e mais potentada. Portanto podia cada
uma seguir a estrada, que bem lhe parecesse; escolher a forma de
governo, que julgasse mais apropriada ás suas circumstancias ; e
constituir-se da maneira mais conducente á sua felicidade.

)
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Quando aquelles sugeitoR do sitio do Ypi1'allga,no seu exaltado
entbusiasmo,acclamaram a S. M. 1, e foram imitados pelos aferven·
tados Fluminenses, Bahia podia constituir-se ?'ep'ltblica ; Alagoas,
Pernambuco, ParaIiiba, Rio Grande, Ceará e Piauhy federa
ção; Sergipe d'elRei ?'eino; Maranhão e Pará mOIla?'chia cunsti·
tucional ; Rio Grande do Sul estado despotico.

No meio d'essas possibilidades, o Rio pelo poder soberano, que
tinha no seu tel'1'itorio, acúlamou a S, M. imperador constitucional;
a então S. M. não ficou mais do que imperador do Rio de Janeiro,
As outras provincias, ou seduzidas pelos emiss:ll'ios do Rio, ou por
seu mesmo conbecimento,esperando que nesta forma de governo po
diam achar a felicidade, a que aspiravam, foram-se chegando muito
de sua vontade aos negocios do Rio, acclam::l.1ldo aS. M. imperador
constitucional; com o que nada mais fizeram €lue declarar, que se
uniam todas para formar um imperio úonstitucional,e que S. M. seria
o sen imperador.

Daqui se conhece, que duas são as condições da união das pro
víucias com o B.io de Janeiro, a saber, que se estatua imperio consti
tucional, e que S. M. sf8CG o impemelo1' j de modo que si o Rio de
Janeiro quizer .cousas fora ou contrarias á qualquer destas duas
condições, esiá desfeita a união,que mal se achava esboçada; e cada
provincia libelTima para pelo seu poder sobemno no seu territorio
proclamar e estatuir aquella fórma de govel'Do, que bem quizer,
como fez o Rio, JlI'oclamando imperio constitucional.

Si o Rio quizer imperio constitucional, porém não sendo S. M.
o imperador, sim algum Brazileiro, OH outro qualquer principe es
trangeiro, está dissolvida a união das provincias ; si porém quizer
aS. M. imperador, porém com um imperio absoluto, governando S.
M, por aquellas bases intcllectuaes, independencíct do impe1'iú,inte
yridade do mesmo systema constitucional, sagmdos di1'eitos da segu
rança individnal, da lJ?'oprieelade, e da 'tm1nunidade da casa elo ci
dadão, sem uma constituição, dada pela uação, acabou-se a união;
fica caàa proviucià sobre si, 'independente e sobe1'ana, pois que a sua
união foi annunciada e haseada no conjuncto inclissoluvel das duas
condi'Ções, systerna constitucional, e S. M. impemdo?'.

Já se deixa vêr, que os efi'eitos da falta do cumprimento dessas
duas condições são os mcsmos, si acaso o imperador fôr o que as
embarace, contra o voto das provincias, como desgraçadamente
r,;uccedeu com a dissolução despotica e á força d'armas da soberana
assembléa.

S. M. Jissolveu a assembléa constituinte, que era quem havia
de encher a primeira condição da união; e só por este facto ficou
de todo desfeito o laço da união, que se havia principiado a dar,. e
só se concluiria, quando se ultimasse a constituição, quanto ma18,
que o ministerio tem querido, por meio da força, que se jure 11m
projecto, no qual se não vê mais do que v.m systema oppressor da
liberdade dos povos, onde se não garante a independencia ?O
Brazil, se mofa da bôa fê dos povos; pois que jurando S. M. 3i 10

tegridade do imperio, pode contradiútoriamentc ceder, alienar, e

r
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d .;. d .. Itrocar parte o tcrl'ltono o mesmo Impeno, e pe o monstl'lloso
poder moderador dissolve a camara dos deputados, representantes
do povo, ficando em seu uso a dos senadores, apaniguados do im
perador; um projecto, em que o imperador, sem atteuder, nem es
peraI' o consentimflnto da assembléa geral, faz a paz tl a guerra,
qualquer liga defensiva,e offensiva,e dispõe a seu bel prazer da força
armada de mal' e terra,ao mesmo tempo que não se póde dar o pras
me imperial ás decisões dos concilios e lettras pontificias,selll previo
consentimento da assembléa geral; um projecto, pelo qual se crea
a cbsse eh nobreza, em todas as nações a oppresRora dos povos, e o
sustolltaculo da tyrannia; um projecto, em que as provincia.., para a
menor cousa das que lhes são uteis, dependem inteiramente do mi-,
nistorio e do imperador; um projecto,finalmente,da maior desllOnm
para todo Brazi1.

Pelo qne, está dissolvida a promettida e não consummada
união das provincias j e por esta razão cada uma reintegrada
na sua independencia c soberania.

E por estes principios foi,que o povo da praça do Recife, reuni
do nos paços do conselho por edital da cam ara no dia 6 deste, as
sentaram de não adoptar, nem jurar o tal projecto feito pelo mini!:!
terio, apezar de se tel' jurado no Rio de J anciro, e capital da Bahia,
e ser pedido por algnmas viJlas do sul; e por se lembrarem, que o
juramento, agora exigido á forçad'arm2.s, envolvia perjurio do jura.
mento, que prestaram, de adoptar e obedecer á constituição feita
pela assembléa soberana constituinte, e ele resistir ao despotismo
ministerial, qualquer que eUe fosse, e podesse reviver, e de sustentar
ii força c1'armas os interesses da provincia contra qual qner qne os
pretendes e invadir.

a que sendo o espirito geral das provincias, que se vão decla
rando com espantu dQs servis ou imperiaes, fal-os dizer no meio
da sna indignação: Le monde VCt de pis en piso Irra! a mundo
vai de mal a peior.

PiWJECTO DA CONSTiTUIÇÃO DO MEXICO, EXTRABIDO DO

CONSTITUCIONAL DE FRANÇA,
DE 14 DE FEVEREIRO DESTE ANNO.

Estes são os pontos principaes do projecto para a constituição
do Mexico:

" A nação mexicana se compõe das provincias compl'eIJendidas
no terl'itorio do antigo vice-rei nado, chamado Nova Hespanha, no
da capitania geral de Yucatan, e no das jurisdicções geraes de leste
e de oeste.

" A nação mexicana é sober!Lna, e a soberania é essencial á
nação.

)
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" A roligião do ostado é o ser5, sempre\l religião cat1Jolica ro-
mana; o exercicio do toda outra é prohibido. .

" As partes integrantes da União Mexicana são estados livres,
soberan€>s e independentes.

" Elles se compõem actualmente de Chiapas, Cranjuato, So
nora, Sinaloa, e das duas Californias, Chihuahana, Durango, e o
Novo Mexico, Coahuila, a Nova-Leon, o Texas, o Novo Santandel',
Mexico, Mechoacan, Oajaca,Pueblo de los Angelo, , Trasc::tla, Que
retaro, ::san-Luis-Potosi, Tabasco, la Vera-Cruz, Xablisco, Y ncatall,
e Los-Zacatecas.

" O poder supremo da confederação se divide em poder legisla
tivo, executivo e judiciario ; e a legiolatura em um senado, e ulUa
camara de representantes.

" Cada estado deve de ter dous senadores.
" O numero dos repreRentantes varia, segundo a população.
" Os poderes assignadoe ao congresso são quasi os mesmos da

constituição americana,
" O poder cxecuti vo deve de ser confiado, por um tempo limi·

tado, á um cidadão,que terá o titLllo de presidente da Confederação
Mexicana.

" Suas acções, e suas prel'ogativas são semelhantes ás do pre
sidente dos. Estados Unidos; porém ellas são modificadas por cer
t'lS objectos, e estendidas por outros.

" O poder judiciaria e constituido, como na America do norte.
" As constituições dos diiferetltes estados ee aproximam por

fieus principias da constituição federal; e nlLO poderão ser ratifica
da , senão quando esta ultima tiver sido sanccionada.

" As restricções á soberania dos estados são quasi traduzidas
li tteralmente elo texto da constituição dos Estados Unidos.

" A forma republicana é garantida a cada um dos estados.
" As dividas o as obrigações,contractadas antes da adopção do

projecto da conetituição, ficam á cargo da confederação; e ellas
serão classificadas e liquidadas, segundo as leis, que o congresso
prescrever."

S1'. 1'edactm',-Oada vez me convelIço mais, que as melhores
theorias são as vezes bem más para legislação, e para reger os ho
mens ; e creio que neste mundo tudo vai, e deve ir de facto, e nada
de direito. Ora, dito isto assim, parecerá por ahi, que eu sou o ho
mem dos paradoxos. Eu mostraria, pela historia do mundo, que o
não sou; porém o simples caso, que passo a referir, é quanto basta,

Eu estava firme neste principio, que quando dous partidos se
chocam, e vão ús mãos, tendo acabado a lucta, é preciso lançar um
v~o sobre (l passado, para evitar as perseguições, a que sempre ~i3

pira o partido vencedor; porque as opiniões são de sua natureza ID-

(
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tolerantes. E por isto, quando o Sr. Montezum:l apresentou na
extincta assemblea um projecto de decreto para !lerem destituidos
os empregados da cidade da Bahia, que servjram ao Madeira, eu
tive a simplicidade de oppor-me, e de combater quanto pude essa
lei, que não passou. Eu alleguei miseravelmente, que não podendo
uma família inteira desertar para o Reconcavo,era forçoso que o seu
chefe, que lhe servia de arrimo, ficasse com e11a, e no gozo daquelle
emprego, que era talvez o unico meio de sua sub'Sistencia; que em
tal caso era da natureza das cousas fazer tudo, quanto o Madeira
mandava que se fizesse; que muitos o fariam com a peior vontade;
e que mesmo naquelIe lu~ar fariam muito aprol da causa do Recon
cavo. Produzi outras mUltas razões, que, juntas ás de outros depu
tados, deram com o tal projecto em tena.

Mas quanto o Sr. MontezulJ1a tinha vistas mais agudas, e pe-
netrantes!

Bem que elIe conhecia esses empregados!
Nunca de um máo Mouro um bom christão.
Que succedeu, pois?
Os defensores da patria, e os que tinham no Reconcavo servido

os lugares ali necessarios, os perderam em beneficio daquelIes, que
ficaram com o Madeira, e que em recompensa tem sempre conser·
vado o maior odio concentrado contra os bravos do Reconcavo. Vis
escravos, elles s6 mudaram de senhor, e não de servilismo. Esses
monstros, esses ingratos, esses infames conservam no fundo do co
ração os mesmos sentimentos, que professavam debaixo dos olhos
do Madeira contra aquelles,que concorreram para que fossem exter
minados os vandalos do territorio da Bahia.

Quanto o Sr. Montezuma tinha vistas penetrantes?
Arranjados agora em torno desse ennuco que preside a Bahia,

que conducta tiveram elles com nosco? O Exm. presidente desta
provincia o Sr. Manoel de Carvalho mandou a Bahia o brigue Ba
rata, pedindo ajunta da fazenda daqueila cidade, que o mandas8e
carregado de farinha para as nossas tropas; não era um favor:
aquella provincia deve muito mais de sessenta contos de réis a esta
de soccorros prestados. Mas que desgraça! Não se lembrava o
nosso presidente,que clle pedia a empregados da Bahia farinha para
tropas, que tinham sacudido d'ali para f6ra o Madeira, bem apezar
daquelIes mesmos empregados?

Que fizeram elIes ?
Disseram que não davam farinha,porque constava, que Pernam·

buco ia ser bloqueado.
Ah! hypocritas, que, debaixo da esfarrapada eapa de zelo, en

cobris maIo vosso odio ! !
Monstros! Perficlos! Ingratos! E era a v6s que competia

negar-nos o SOCCOlTO, antes mesmo do bloqueio declarado?
Sabieis já que os Pernambucanos haviam resol vida em o grande

conselho le 7 de Abril, que se não désse pOl:;se ao morgado?
Infames realistas, corcl1ndui:l empc1'l'adoi:l, o odio e a vingança

tem sido sempre a vossa partilha!

)
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Generosos Bahianos, en separo a vós dos VOSSIlS empregados,

e destes mesmos eu admitto alguma excepção. Fallo em geral com
esses sarnas dos esta(los, com essas sanguesugas, que se nutrem do
sangue do povo, e que se nito querem misturar com elles, com es·
flas plantas parasi~as, que se alimentam da substancia de outras ar·
vores, que ellas matam.

Sim, SI', redactor,eu fallo com os empregados,e não com o povo
da Bahia. Si elIes tivessem carregado logo o brigue, elle teria vindo
muito a tempo. Porém pessoas particularea o carregaram já tarde
á sua custa j e o desaforo praticado pelo insolente commandante do
brigne Bcthia, provocou os acontecimentos dos dias 1 e 2 de Abril.
Eram os empregados que ali diziam,quando arribou a Flm' do G'lLa
diana,vindo do Rio de Janeiro: "Tanto Pernambucano junto é ven·
to empestado."

SI'. redactor, não tenho palavras bastantemente fortes para
significar tudo qnanto concebo de ruim e de perverso nesses em·
pregados, que formam na Bahia uma especie de povo differente
dos BahianoEl.

ElIes negaram aos Pernambucanos, que ali se foram refugiar
por occasião da invasão de nossa provincia pelos Holhmdezes, o
povo os fez receber j e elJes salvaram a Bahia a custa mesmo da pre
ciosa vida do grande RebeJlinho, sacrificado pela caprichosa igno·
mncia do então governador da Bahia.

Quanto vos devemos, governadores ela, Bahia ! ! !
ElIes mandaram aqui prender o nosso heróe Vieira, por estar

debellando (IS HoJlaf,ldezes. Elles mandaram em 1817 suas tropas
devastar os nossos campos, desolar nossas familias, e destruir nos·
sas propriedades. Elies mandaram SOCCOI'1'O ao despota Rego para
estragar os Afogados, e mandaram sahir dentro em tres dias os
nossos enviados, que reclamavam ao menos que não soccorressem
a Luiz do Rego, e nos deixassem só com elIe : não se podia pedir
menos cousa. ElIes nos negaram um boca do do pão quotidiano!

Generosos Bahianos, vós sois optimos, sois nossos irmãos, nos
sos amigos j mas voo sos governos, vossas juntas de fazenda tem
sido sempre pessimos, tem sempre sido nossos inimigos.

E ent:Io, Sr, l'edacLor, tudo deve ir de facto ou de direito?
Não teria sido melhor que passasse aquelle projecto do Sr. Mon·

tesuma?
Não fui eCl bem simples em defender esses monstros, esses

ingratos empregados da cidade da. Bahia' com tontices theori·
cas, esse empregados que no tempo do Madeira chamavam
rebeldes ao patriotas do Reconcavo, que riam-se quando no thea
tro se mofava dos nossos defensores, e que batiam palmas quando
se diziam os maiores improperios contl'a o nosso imperador, que
elles chamavam dos cabras? Mas agora eUes se fingem muito Bra·
zi!eiro , e at se fazem puramente imperiaes.

Pemambucanos de Lodas as gerações futuras! Maldição eter
na, execração eLem::!, peste, fome, e guerra eterna a Lodos os go·

(
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vemos, a todos os empregados, a todos os pel'ÚB de roda ou sem
ena da cidade da Bahia !

Elles tem sempre sido vosws inimigos. _
As excepções, que se possam apontar, confirmam cada vez mais

a regra.
Elles negaram agora um bocado de pão quotidiano aos vossos

defensores, quando uma secca violenta talava os vossos campos!

v; H. R.

Cautela, união, valor constante.
Andar assim é bom andar.

Boct v'íagem.

7l

,



XXII

(QUINTA FEIRA, 17 DE JUNHO DE 1824.)

Uma nuvcm que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece.

CAM. OANT. 5.'

PERNAiVIBUCO

Ainda que escrevendo do actual estado de Pe1'llambuco, ,relati.
vamente aos seus negocios domesticos e exte1'llos, não possamos di·
zer cum o Camões ....

Depois de proeellosa tempestade,
Noctu1'lla sombra e sibilante vento,
Traz a manhã sereua claridade,
Esperança de porto e salvamento,

.••• porque seria preciso, que elle gozasse de uma tranquillidade
absoluta; com tudo, comparativamente á outras provincias, e mesmo
ao seu estado anteeedente, podemos avançar, que elle vai bolinando
com mais tranquillidade e paz, do que outras muitas provincias, e
do que elle mesmo antes de agora.

Duas cousas inquietavam Pernambuco dentro em si, a saber,ju·
ramellto do projecto ministerial e mudança de presidente politico i
por ora estão removidas estas duas fontes de desassocego e fermen·
tação. E' portanto natural,' que os espiritos se tranquillizem,e se en
caminhem a tomar forças, para as empregar em tempo habil e mais
opportuno i pois que é de presumir, que os inimigos gratuitos de
Pernambuco não retrogradem da estrada, que encetaram, de sua
persegUIção, para o que são uteis estes intersticios, pois até é um
proloquio portuguez emql,anto opáo vae e vem, folgam as costas.

Sendo o unico intento do ministerio do Rio de Janeiro, que se
jurasse o seu projecto no Brazil, tinha tomado todos os arbitrios
tendentes II este fim; e um deHes foi pôr nas presidencias das pro·

(
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vincias pessoas de sua facção, pois eotava bem certo da intluencin,
qne tem no povo Uni presi lente, ainua que máo, muito principal
mente quando os povos não são tão resolutos,~como os do Ceará;
do que nos dá um exemplo presente a Bahia, que nada obstante o
grande fogo da liberdade, qne lhe abraza o peito, comtudo não sa
bemos porque brucharia se tem conservado na sua presidencia o
·Viannll, bachá de tres caudas, inimigo antigo e declarado dasua
propria patria, e agora o instrumento mais servil do ministerio, para.
agrilhoar senR compatriotas, com o juramento do affrontoso pro·
jecto do Seyeriano,

Por este principio foi que o' ministerio do Rio conturbou-se com
a noticia da presidencia do Exm. Carvalho, e tratou logo de intri
gaI' e mover todas as pedras para o lançar f6l'a.

Nomeou ao morgado para presidente, porque sabia o que tinha
Ilefite varão de tomo para atrocidades; sabendo porém da opposi
ção, que se lhe fez; antes que la chegasse a nossa deputação, e elle
se visse obrigado a deixar cahir a mascara da iguorancia do estado
de Pel'llambueo, com que qucri:l illudir-nos, e então deferisse ás
nossas supplicas, despachou ao Sr. José Carlos Mayrink da Silva
Fel'l'âo. O povo conheceu o laço, que se lhe armava: e por mais
que o alteiro ministro quizesse dourar a pilula, com as especiosas
razões de se acabarem os partidos, que se chocavam, e adquirirem
a tranquillidade e paz, que não tinham, lembradas no decreto de
24 de Abril, o povo não quiz engulil-a , e vendo que esta paz, que o
ministerio nos deseja, e tanto nus mette á eara, desde a demora
no Rio de Pedroso e os mais Pernambucanos que o acompanharam,
é uma pnz falsa, como aquella de que faUa Jeremias (6. 14) dizendo
E C1wa'vwn as chagas da.filha elo meu povo com ignominia, dizendo
paz, paz, q1tando não havia pazJ' uma paz, como aquella que pro
clamaram em Itabaiana os facinorosos soldados do N ery, para no
meio deUa, e nos enlaces dos abraços, matarem perfidamente o va
loroso tenente Manoel Virginio da Si] va, ficaram todos inquietos
e descontentes das novas medidas ministeriaes ; e quasi em todos os
grupos se contava com appl'ovação o descarte dos Cearenses com
o seu presidente imperial Pedro José da Costa Barros.

Tudo isto talvez pesando o SI'. Mayrink, depois de mostrar al
gum de~ejo de dar cumprimento aR ordens irnperiae, teve o valor
de resistil' ás petições do Rio de .Janeiro e instancias do Exm. Car
valho para aceitar a presidencia ; e querenuo seriamente a tranquil
lidade de Pernambuco se demittill decisivamente da, presidencia
pelo seu nunca assaz louvado officio de 26 do passado; e por este
lado pacificaram-se as desconfianças, e vão correnJo as aguas com
alguma mansidão.

Praza aos céos, que a nossa Eolia, patria dos chuveiNs, pre
nhe de furiosos astros, não para os ventos luctadores, e estrondo·
Ras tempestades! Praza aos céos,que o gmnde Eolo, da excelsa for
taleza, lhes abrande com o seu sceptro os animas, e tempere as iras,
para que não l'evo1 valll os mares, as terras, o céo profundo, e vaI'·
rum tudo pelos ares!
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Por outro lado tambem o negocio vai morno.
A província estremeceu com a dissolução da assembléa consti

tuinte. E porque $. M. prometteu imperialmente celebrar outra,
mandando-a logo convocar, determinou a provincia não eleger novos
deputados, para que os primeiros eleitos em nova constituinte côrte
examinando o projecto, que S. IV!. promettia dar duplicadamente
mais liberal, do qne o da assembléa dissolvida, e fazendo-lhe as
addições e mutilações, que julgasse á proposito, sustentassem sem
pre a soberania da nação, dizendo apeza?' de que não compete ao
imperado?' da?' p?'ojectos, comtudo nós aceitamos este, porque nos
convém; porém, vendo-50 i1ludida nos seus pensamcntos e esperan
ças, resentiu-se, exaltou-se, e se poz de atalaia contra os agentes do
ministerio. -

Eis senão quando apparece o decreto de 11 de Março, para se
jurar o projecto, e ao mesmo tempo a portaria de 17 de Dezembro,
para se discutir,

Uns tres camal'istas, esquecidos de que as camaras não tem
representaçào alguma, e que só representam pelo povo,sem mais ou
virem aos cidadãos, de quem eram orgão, al'l'ogal'llm-110 o direito de
decidi.' de materia de tanto peso, só por si, no dia 19 uo passado,

Cousta::lo povo esta usurpação csc:mdalo a de seus direitos.
Procuram os paços do conselho em o dia 25, depõem os veread0res
por absolutos, arbitrarias e pr~iudiciaes aos seus interesses de1le, e
nomeam outros de Rua confiança; os quaes, depois de empossadl1s
em seus respectivos officio', fixam editaes no dia 29, convocando ao
povo, e convidam por cartas as pessoas de todas as clasfles e esta
ções, para no dia 6 deste deliberarem sobre o negocio do projecto.

Celebrou-se o conselho, e se decidiu por totalidade de votos,
que se não désse á execução o mencionado decreto de 11 de Março
deste anno; porque o p?'ojecto, além de ser uma ca?'ta impe?'ial, nn.
qual se estabelecia o mais detestavel despotismo, que esta cidade
havia juradú ?'epulseb?' com todas as fo?'ças, viesse elle d'onde viesse,
era o.f!'m'ecido PO?' quem não tinha autO?'idctde paTa o dCIIJ'j PO?'
quanto sendo uma att?'ibuição essencial da sobm'ania da nação a
escolha e a?"I'anjo da matm'ia do pacto social, m'a estCt escolhida e
ap?'esm~tada pelo impm'adO?', que sm~do creatw'a da nação, não tem
soberania, e deve lJO?'tctnto Tecebm' da ?wção a cOllstitttição, que esta
lhe der~' ac?'escendo mais, que este juramento envolvia pmjU?'io do
juramento civico prestado PO?' esta mesma cidade no dia 17 de 011
tubro de 1822, o que se oppunha de f?'ente á ?'eligião catholica apos
tolica ?'omana, que p?'ofessa este POVOj e agg?'avando-se ainda mais
estas 1'azões pelo meio despotico, violento e tymnnico, de que usou o
impe?'ado?', para extO?'quÍ?' esta adopção e jU?'âmento, o de wm blo
queio, que 'fiOS PO?'tos da p?'ovincia tem feito e está fazendo todas as
hostilidades.

Desta maneira ficou esta praça algum tanto tranquilla, e es-'
pera-se, que as demais camaras serão concordes no mesmo pensar, .
pois a nenhuma são occultos estes principios de justiça, em que se
ef'tribou este povo livre e religioso; e as luzes espalhadas por todn
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provincia já não penniLtem,quc seju.re na fé dos padrinhos. Todos
leem o projecto, todos o entendem, toclos o combinam e conhecem
o máo daquelle cartel da Qscravidão; e já n~o pegam a labia dOR
servis seductores, que por toda parte tem espalhado o ministeriu,
interessadcs na sua adopção. .

Disto é prova mais que bastante a carta seguinte, que nos foi
mandada de Quixeramobim, pedindo·se·nos, que a iQsiramos na
nossa folha, com algumas reflexões.

" IlIm. SI'. Miguel J 08é de Queiroz.-Meu amigo e Sr. do meu
affecto. Cuidará V. S., que eu me tenho esquQcido da sua amiza(le?
Não, senhor, nem era po sivel, por que sempre fui e sou grato aOR
qne me mostram affeição.

" Depois da minha batalha com Manoel Ignacio, entraram no
vos trabalhos por toda a parte, e eu, que no meio delles busquei o
Rystcma do homem honrado, encenei-me, e evitei correspondencias,
até que vim para esta côrte. E' verdade, que isto aqui é um céo
aberto, não ha intrigas, ainda que bem se tratou de as começar i mas
não succl'denclo o mesmo nessa provincia, não sabia se a minha lin
guagem iria cn.nsar incommodos a :lIguem. Sei o que são ertões:
não ha tolerancia, torlos hão ele seguir um systema; fallar é um
crime, e até o é receber uma carta de quem prega moderação,

" Agora, porém, que vae presidente dessa provincia Pedro José
ela Costa Barro, espero que as cousas tomem ontro tom, ainda que
os homens elessa provincia olham para Pel'Dambuco como seu guia,
e meia duzia de Lomens ahi imperam mais despoticamente do que
fez Manoel Ignacio. Eu tenho amor verdadeiro a essa provincia, e
lamento em meu coração, qne os seus habitantes corram atraz ele
sombras, deixando objectos roaes.

" Que desgraça!
" O caso é que as pl'ovincias do sul estão unidas, hão de abra

çar a constituição, hão de SGr reconhecidas pelas nações, e as do
norLe, si não seguirem outro sy.stema, hão dc ser muito desgraçadas.
Queira Deus que eu me engane.

" O Brazil não conhece o bem, que tem no imperador, Oxalá
que todos fossem tão constitucionaes, como elle é, e a prova é a COll

stituição, que acaba de dar, com a qual estes povos estão conten
tissimos.

" Os máos cidadãos queixam-se da dissolução da assembléa,
mas porque se não queixa a Inglaterra e a França, aonde o rei tem
esse direito?

" E que fará o impel'ante, quando o corpo legislativo abusar e
quizer levar a nação ao precipicio, como alguns malvados da nossa
assembléa o auizeram fazer?

" Havia deixaI-a ir para diante, para succcder no Bl'azil o que
snccedeu em França, e depois vir alguma. naç[o cxtranha escJ':J.vi
sar-nos?

,
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" ~las 11a mnita gente, qne pensa que o Brazil p6de tndo; o
qne é effeito da ignoran.cia.

" Estou F1omeano~presidente de Santa Catharina, para onde
pretendo ir até ao meiado do que vem; ali em nada o posso servir,mas
sendo muito provavel, qne não me demore por ali muito tempo, por
que, na falta de gente, talvez me nomeem para algum dos lugarefl
da assembléa, que se ba de organisar, poderei aqui servil' de procu
rador de qualquCl' reqnerimento que V. S. tenba.

" Pregue, meu amigo, a paz, a obediencia á lei, sem o que não
ha con. tituição, e por tanto nem socego.

" Oxalá que as provineias do norte imitem as do sul, e tndo
irÍl. bem, e Deus assim o permitta.

" Dens o gual'lle como lhe deseja-Seu amigo e criado obri·
gado.-João Antonio Roc17'iglles ele Oarvalho. Rio 28 de De?em·
bro de 1823. "

As observações a esta cart:1 faremos no nosso nnmero se
guinte:

I:"IDICAyÃO ],'EITA NL\S COItTES SOBEUANAS CONS'rITULNTES

no RIO DE .IA ]~IRO PELO SR. DEPUTADO

)fAXOEL 'AR~TEIRODA CUNHA, SOBRE o BATALHÃO DE SUISSOS, 'UEADO

PELO IMPERADOR CONSTITUCIONAl,

Quando os povos do Brazil desenganados das li ongeiras pro
mes as do congresso portuguez, e ao mesmo tempo feridos na parte
mai!'! essencial de seus sagradcs direito" principalmente por a re
YOltallte e fratricida medida da mis~ão das tropas barbaro-Iusas,
on lu 'o-barbaras para ensanguentar sens pacificos lares, onde uma
primavera eterna, e a prodiga natu.reza convida o estrangeiro, e
lhe outorga todos os meios e commodos de um progressivo estabe-·
lecimento, declararam sua indepenc1encia, acclamando com o mais
vivo entbusiasmo o SI'. D. Pedro de Alcantara, que se dignou ficar
entre nós, não duvidaram que Portugal se esforçaria para suetentar
sens pretendidos dircitos, e reconquistar snas antigas colonias,
d'onde re ultava na consideração politica. Mas certos de sens co
piosos recursos, e firmes na heroica resolução de defenderem sua
causa, jámais se porleriam lembrar, que lhes seria mister a. creação
de corpos estrangeiros, a excepyiío de alguns babeis ofliciaes, pam
se constituirem independcntes.

Si as Aruericas do sul e do norte precisaram deste triste e pe
rigoso recurso, é porque tinham de luctar contra iuimigos podero:
sos; porém o Brazil não está llal; mesmas circumstancias, porque
é va to e rico, graças a providenCia, Portugal pequeno e pobre.

Qnando os Suissos, depois lo celebre e glorioso acontecimento,

r
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operado pela virtude ~ilagrosa da flecha de Guilherme Tell, defen
diam sua independencia nos Alpes, pelejaram com o denodo c bra
Vl11'a dos soldad.os de Leonidas nas TerUlopylas; porém não apre
sentaram o mesmo ardor e coragem, quando' combateram em favor
de outras nações, a quem mercenariamcnte serviam; e as legiões
romanas, logo que foralP compostas de maior numero de estrangei
ros, perdel'am aquelIe espirito marcial, de que antes eram ani
madas.

SI'. presidente, um soldado sem patria não póde ter o mesmo
interesse, que tem aqutlle que defenda ao mesmo tempo o chefe, que
sua nação tem escolhido, sua liberdade, sua honra, sua propriedade,
sua consorte, seus filhos, seus parentes e amigos, e o paiz em que
viu pela primeira vez a luz do dia, e provou o dôce prazer da exis
tencia.

Todavia, não é de minha intenção censurar a medida, que to
mou S. M. na creação da legião de estrangeiros, de que trato; por
que estou certo, que a julgou util e necessaria, seguindo o exemplo
das duas Americas no começo de Rua emancipação. Mas não tendo,
ao meu ver, esta medida preenchido o fim para que foi tomada, pro
duz um e:lfeito contrario, e que póde Vil' a ser funesto, que é intro
duzir o ciume e rivalidade pelo augmento de soldo entre a tropa
nacional, em cujo patriotismo, adhesão e disciplina deve sómente
confiaI' a nação e seu augusto chefe.

Lá estão denodadamente derramando o seu sangue por um e
outra os bravos filhos da heroica Olinda, da briosa Parahiba, da
rica Bahia e do fertil Rio de Janeiro, esses martes braziJeiros,
que não deporão -as armas, emquanto treruolarelU no mais remoto
ponto do imperio bandeiras lusitanas. Além disto, consta·me, que
S. M. l. se tem afRigido com a extrema impericia dos officiaes, que
a mar parte delles nunca foram militarcs.

Por todos estes fortes e justissimos motivos julgo conveniente
a extincção de semelhante corpo: 1.' porque não me posso capacitar
da necessidade de sua existencia; 2.' porque recebendo mais soldo,
do que recebem os soldados dos corpos nacionaes, ha de necessa
riamente resultar desta preferencia o descontentamento; e 3.' por
que encontra a opinião geral. lançando maiores desconfianças sobre
as provincias, que já vivem assombradas.

Em cOlJsequencia de tudo o que tenho expendido, o:lfereço a pre
sente indicação, que, no caso de ser tomada em consideração, será
remettida a commissão de guerra para redigir um projecto, fir
mando minha opinião com ':1 maxima politica do publicista Bonio,
que diz: "Neohum corpo de tropas estrangeiras deve ser admittido
no territorio d'ulli estado livre sem o consentimento docl represen
tantes da nação.

Foi apoiada ~approvada e remettida a competente commissão.
A indicação ou proposta foi concebida nos mesmos termos, em que
foi redigido o prejecto com pouca di:lferença.
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SI'. Redactol'.-Nas leis platonicas era um crime a neutralidade,
e, segundo o llleu modo de pensaI', era bem justa essa lei; porque eu
assento, que quem não é por mim, é contra mim. Ola, não me dirá
porque razão os ministros da relação não foram ao conselho, que
convocou esta camul'a a respeito de se admittir ou não o projecto
de constituição, que nos. qner dar o imperador, e mandon que se ju.
rasse ?

Eu sei, que o escrivã.o da camara convidou a todos por um
officio.

Pois a negocias desta monta se mostram neutros, e torcem o
corpo os senhores desembargadores!

Na crise presente é muito necessario saber'mos de que naipe
são esses meus senhores, de que rancho são, si do alecrim ou da man-
gerona. .

Eu assento, que sempre serão do alecrim; porque é mais facil
de um corvo nascer um cysne, do que a gente da santa irmandade,
como lhe chamou Lesage, ser liberal. .

O systema liberal não convém á estes amigos, porque lJjes en·
curta o elasterio da teia legal; e não podendo elles estiral·a, e exten
deI' a vara, secca·.se 3, lavoura, e se lhes diminue a colheita.

Senhor Typhis, V. JYI. como um piloto experimentado, que tanto
me gaba Ovidio, veja que com arte é que se rege e conduz a porto
seguro a náo da republica: cautela com essa gente, que não metta a
a pique a sua náo.

Portanto ponha o seu oculo de observação e mira nestes ma
landrinos, diga o que entender e faça as suas reflexões sobre o pro·
cedimento destes thaumaturgos, que entre nós empunham a vara de
Astrea, porque desejo muito saber si é bem fundado o men reparo;
e com isto obrigará mnito a um sen patricio e conetante leitor.

Recife, 12 de Junho de 1824.
Tiq·irica.

NOTICIA ESTRANGEIRA

Na Gazeta de Lisb~a de 14 de Abril, n. !lO, se vê o seguinte ar·
tigo:

" Lisboa 13 de Abril. Rep:'1ol'tição do estado maior general.
Quartel general no Paço da Bemposta,em 12 de Abril de 1824. 01"
dem do dia.-S. A. o Sr. infante D. Miguel, commandante em chefe
do exercito, manda publicar as instrucções abaixo transcriptas, qlle
S. M. mandou observar na organisação da força expedicionaria, que
ora se destina para o Ultramar, " e vem as instrucções.

Apezar de que nessa gazeta se não diga determinadamente o
lugar do Ultramar, para onde se destinam essas forças, comtudo
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pensam muitas pesso~s, e até já anda nos impressos da Europa,
que ellas se destinam ao Rio de Janeiro a disposição de S. M. l.
para se realizar o plano da santa allianç!!, de reunir o Brazil a
Portugal.

Dificilem rem postulati.-Aqui torce a porca o rabo.

Cautela, união, valor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viagem.

72
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XXIII

(QUINTA FEIRA, 24 DE JUNHO DE 182/1)

Uma nuvem que os ares escurcUI~,

SoLre nossas cabeças apparccc.

CAM. OANT. fi.

RIO DE JANEIRO

A 2 de Maio chegaram á côrte do Rio de Janeiro os nossos de
putados, e acharam S. lVI. fóra da cidade; e depois de sua volta,
houveram dous conselhos de estado sobre o destino, que se daria a
deputação.

Era f6ra de toda expectação o que constou dos votos, que lá
appareceram !

Uns opinaram, que fossem presos os deputados; outros, que se
mandassem retirar sem audiencia; outros, que fossem sim ouvidos,
mas sem o caracter de deputados; a final venceu-se, que fossem
ouvidos como taes, porém em uma audiencia ordinaria, depois do
despacho dos requerentes.

Teve,com efI'eito,lugar esta andiencia no dia 14 do mesmo Maio,
c S. M. não se dignou attendel-os com aqueUe bom gasalbado, que
costuma Jiberalisar a todos, e que era de esperar da magnimidade
e generosidade de um principe. Respondeu-lhes, que já se húvia
determinado a final sob1'e os negocios de Pernambuco, do qual só
(6 cidade do Recife lhe era desobediente j e querendo um dos depu
tados fallar á este proposito,o mandou S. M. calar de uma maneira,
que dá azos á acrimonia e malediencia do PQ1·tuguez. Rogaram
então os deputados licença de se retirarem, e S.:M. lhes tornou no
mesmo theor: Quanto antes. O que fizeram dahi a cinco dias, pas
sando por todos aquelles despachos e gastos, que são do estylo para
com homens particulares.

Os desfavores do principe são dolorosos aos subditos, quando
fundados na razão e jnstiça, servem de norte ao corpo da nação;
mas não assim, quando a naçào pensa de dijferente maneira, e obra
uoherente ao 13en pensar, como felizmente succedeu aos nossos depn-
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tados, qne foram acolhidos e bem agazalhados de nm grande nn-
mero de Flnminenses h'onraclos, c muitas pessoas da maior rel:!pei
tabilidade,

Como nos lembramos, de quc já se fallou aqui de haverem pas
Rauo por cousas ignaes uns procuradores elo Ceará Grande e Pará,
qne foran~ a côrte do Rio com partes dos successos de suas provin
eias ou requerimentos, não se devem vangloriar os senhores im
pcriaes, por este máo rccebimento dos procuradores da liberal pro
vincia de Pernambuco, Isto não é merecimento da provincia, é
gosto de S, M,; o qual logo será indemnisado com honrarias. Nó!!
esperamos em Deus podermos dizer do imperador, como de Agri
cola disse o 'faeito: Tudo o que amam08 de Âgricola,tudo que nelle
(ulmi'I'C61nOS, subsiste e snbs'isti1'á no co?'ação dos homens, na eterni
(lade dos tempos, nos (tnnaes do wniverso, 11:luitos he?'6es antigos,
desconhecidos e sem glo?'i(t, são septlltados no esquecimento j Agri
cola por stta histo?'ia vi-verá na posteridade.

Pa.. sando agora aos negocio::! I ropriamente c1aquella côrte, nos
dizem cartas e informações verbaes, dignas de toda crença, quc rei
na ali o maior descontentamento geral, muito principalmen te de·
pois do juramento do projecto da constituição, q ne foi jurado por
tão pon~a gente, qne, para se obrigar á jurarem-no, ninguem pode
requerer consa alguma por menor, sem que apresente certidão do
escrivão da camara de o haver jurado.

Que bello modo de obrigar ao povo ao juramento eh consti-
tnição, que o povo pedin !

Qne tribnto a prol do escrivão!
Este fica com a bolsa cheia, aquelle vasio de liberdade,
ERtá tucIo em ol'dem natnral. L1 mm'te de um é a viela du

outro.
No dia 3 de Maio, anniversario da abertura da assembléa, que,

por decreto desta sallccionado por S, M., el':1 dia de grande gala, S.
M, se achou fóra da cidade; e porque lá, diz o antigo proloquio re
gis ad exemplllrn totus componitll?' ol'bis, os ministros de estado
fizeram como os convidados para as bodas, de que nos àiz São Lucas,
que todos á uma comeyaram a escusar-se,dizendo o primeiro: Eu com·
p?'ei uma qninta, e é-me necessa?'io i?' vel-ctj ?'ogo-te, que me deis pOI'
escllsado j o ou tI'O : E16 comp7'ei duas juntas de bois, e vou faze?' p7'O
va dellasj 1'ogo-te, que me deis pm' escusado j o terceiro: Eu casei, e
pm' isso neto posso iI' lá, E assim, cada um ministro foi para seu
lado; e quando o povo esperava vêr a côrte de gala, se achou com
um gallo, e gallo dcts t?'evas, Mas no dia 13, anniversal'io dos annos
do rei de Portugal, isto é, de um rei nosso inimigo, e que está em
glle1'l'a aberta com nosco, S, M. deu beijamão no paço, e a tarde
foi com toda a côrte a ilha daI:! Enxadas, onde estava aqllartellada a
tropa portugueza, que veio de Montevideo, e oude nesse dia se ar
vorou a bandeira partuglleza, com escandalo da cidade; e lá den
beijamão,

Muita gente tem olhado para este ultimo successo como UUla

prova da união, que se procura do Brazil com Portugal; nós, lem-
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brados dos juramentos impe1iaes, pensamos, '- que os soldados por
tuguezes, verdadeiros estrangeiros no Brazil, fizeram no Rio o mes
mo, que os Il1glezes, Francezes e outras nações, nos portos estran
geiros, quando solemnisam os annos dos seus respectivos imperan
tes; bem certo, que não achamos nma igual evasiva para o beija
mão, que de v.eras foi um garrote para quem tem tomado á peito
a sustentação da seria adhesão de S. M, á independencia do Brazil;
porque, por mais que argumentemos com os juramentos e promes
sas de S. M" nos gritam todot3, que palavras não adu.ba,m sopas;
que os/actos provam mais, do que as palam'as, quer p1'onuncíadas,
que?' esc1'iptas; e que estamos todos enganados.

Que nos resta a fazer? Sio, calern-se!

OBSERVAÇÕES A' CARTA DO SR, JoÃo ANTONIO

RODRIGUES DE CARVALHO,

TRAZIJ;lA NO NOSSO NIDIERO ANTECEDENTE.

Conhecemos muito o Sr. Carvalho, e lhe somos muito obriga
dos, Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas acções se em
pregarão em acções de graças, sempre que a nossa gratidão -não en
contrar a razão, a justiça e o amor da patria, A patria está acima
das mais estreitas e naturaes relações com os nossos semelhantes,
A sua felicidade, o seu augmento e a sua gloria nos merecem o pri
meiro lugar nos oflicios da justiça distributiva,

Este é o nosso symbolo de moral.
Q~te a corte do Rio de Janei?") esteia um céo abm'to e sem int?i

gas, é uma asser~ão do SI', Carvalho,que não tem exactidão alguma,
Consta dos periodicos estrangeiros, do Dia?'io do Govemo

daquella côrte, de muitas cartas, bem que particulares, com tudo
fidedignas; consta finalmente de informações verbaes de pessoas
vindas d'ali, que tudo é pelo avêsso ; que o Rio de Janeiro é um in
ferno, e bem interno,

Como pode ser um céo aberto o lugar, em que a espionagem
traz todos os cidadãos inquietos, desconfiados; o pai temendo ao
filho, o irmão ao irmão, e o amigo ao mesmo amigo?

O lugar, ef!l que se fazem deportações arbitrarias, sem procés4

so, sem culpa formada, e por titulos pueris, como soffreu a provin
cia de S. Paulo nos seus mais dignos filhos, por se suspeitarem de
correspondentes dos Tamoyos, e por tm'em influencias em a sua pa
tna? E tudo isto depois de Ile jurar um projecto de constituição,
que se inculca pelo garante da quinta essencia da liberdade consti
tuoional?

O lugar, em que as pastas do ministerio tem angado de Hero-

n
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des para Pilatos, sem ha,:er quem as queira! Oh tempo7'(t! Oft
1n01'es! ,

O Iugal', em que os militares elas mais altas patentes estão:lo
demittir-se do serviço, em que podiam adiantai'·se, e preferem :lo
vida particular de roceirod á pnblica de militare, , ou trocam a farda
de marte pela sobrecasaca de paizano ?

A idéa, que os mesmos pagãos faziam do céo, e os cbristãos, il
luminados pela revelação, é da habitação ela paz, da tranquillidade,
da ordt:m, da jusLica, como em estylo poetico disse Balthazar Es
tacio:

Fonte inexbausta de prazer eterno,
Deleitoso jardim, monte florido
De puras assucenas semeado,
Oude pasta o l'Cbanho immaculado
Do Divino Pastor sempre seguido.

Esta idéa não se póde casar, ainda com um chuveiro de dispen
sas de Roma, com o estado do Rio de Janeiro, depois da dissolução
da assembléa constituinte,

Talvez o Sr, Carvalho tome aqui a palavra céo na significa
ção, em que Virgilio (1 Georg,) e Cicero a tomaram, a saber, pelo
aI', dizendo este ultimo Penet1'et, et diviclat omne 1wc cwlwm, in
quo nubes, ímb1'es, ventiqlle cogllntU1', qnocl et humidwn, et caligino
BUm est JYI'opter e-xhalationem tel-rm, (1. TUllcul.) que é o que ali
se observa: ventos, chuveiros, nuvens, tempestades. A não ser as
sim, então aquella expressão é ironica,

Não se verifiou a esperança do Sr, Carvalbo, relativa ás mu
danças dos sertões com a presidencia de Pedro José da Costa Bar
ros. Ficaram peiores para os imperiaes : o Pedro foi fóra, seus
apaniguados presos, e toda provincia se declarou contra o projecto,
despotismo do ministerio, e aggressões de S. :M. contra a soberania
nacional.

Já lá vai Piauhy deitando as manguinbas de fóra,
E não é natural, que Maranhão e Pará sigam o mesmo exem

plo, mormente quando se vê, que os redactores do projecto o engen
draram de feição apropriada para a reunião do Brazil á Portugal,
e estabelecer-se aqui o absolutismo asiatico ?

E si esta pm'va quantitas do Brazil se arrumar á uma banda,
não bade produzir algum etIeiLo lá na outra, muito principalmente
quando 6 sem questão, que as provincias do sul se não tem satisfeito
COlll a chamada constituição,pois que muitas das suas camaras, tem
umas querido reforma, outras feito observações, outras declarado
não abraçaI-a.
, Todas as villas e cidades do sul, que se teq:l declarado pelo pro
Jecto, vem nos IJia1'ios do Governo do Rio sem excepção de uma
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só, ao mesmo passo que se não faz memoria das quê se hão opposto
aos laç.os do ministerio,

Basta compar~r este numero com o das cidades c villas, que
traz a Corographia Brazilica, que não 'Ião todas, para se vêr, que as
seduzidas não fazem a maioria d'ellas, quanto mais de todo Brazil j

logo é dito li vremen te, que as prolJ/:ncias elo sul estão unidas, e mui
to mais livremente, que ellas hão ele ser ?'econhecidas pelas na-
ções, _

Que tem os reconhecimentos das nações com a forma interior
dos governos das outras?

Que lhes importa á alias as constituições mais 011 menos libe
rue8 ou despoticas das outras?

Não lia pucrilidade mais ridicula !
Os estados europeus são monarchicos, os _allJericanos tedem

dos e republicanos, os asiaticos despoticos, e não SILO todos recipro
camente reconhecidos?

O que querem as nações, á que as outras sejam soberanas ou de
facto ou de direito, para então terem com ellas relações politicas,
sem lhes importar, que a sua soberania seja exercitada d'esta ou
d'aquella maneira.

Os Inglezes, os Americanos do norte reconhecem todos os no
vos governos da Ameriea do sul, Rem embirrarem em que Columbia
seja pura repuhlica; o Mexico federação, e outras outra cousa, e
já prútestaram quebrar as ventas á santa alliança, si tiverem fi ou
sadia de se virem metter nas questões destes governos com '.lS suas
outr'ora metropoles.

E dada a hypothese, que a forma do govel'llo do Brazil influis
se para o reconhecimento das nações, ha toda probabilidade, que os
nossos limitrophes inglezes e castelhanos, com quem temos mais
necessidade de união, não acharão conveniencia alguma em reco·
nhecerem um imperio no meio de si, e um imperio absoluto, segun
(lo o phantasma do projecto, que amellçl\ os goveruos l'epresentati
VOfl, bem CalDO succecle na Enropa, que não admitte novas repnbli
cal' no meio ele si pelos mesmos perigos,

Ignalmente pueril e futil é o ameaço de que vi?'ão nações es
t'l'a7lgei?'as c,oIUjuistw' o B1'azil, s'i se demora?' por ma-is tempo sem
uma constituição, Porque nüo vieram ate agora em tres annos, pois
estavam em melhores e mais faceis circumstancias ?

Esta asserção não so é visionaria, como nenhnm fundamento
tem na bistoria antiga e moC!e1'l1a.

Quando houver algum conquistador, qüe se queira apoderar do
Brazil, ou de alguma parte sua, bude deixar de fazel-o por estar o
Bl'ar.il constituido pelo projecto? Antes pelo projecto está tudo
conquistado e perdido; porque como pelo pl'ojecto póde S, lU, I.
por meio do seu ministerio ceder, trocar o territorio do imperio,
Ullla vez que se apresente algum novo ViIlegaignon ou Tola, um
Maurioio de N assau ou outro algum valentão destes bloqueianclo o
Rio de Janeiro e ameaçando algum desembarque, o ministerio p~Lr~

fle não vêr em apertos lhe cede logo o R.io Grande, Santa Catha1'l-

r
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nu, Pará, Maranhão ou o~tra qualquer provincia arredada do Rio,
e o valentão, pondo o pé em tena, agora o verás.

De mai~, as nações al.tigas, conq llistadas p0,r Alexandre e Xer
xes, não estavam constituidas ao seu modo, e esse motivo foi bas
tante para se forrarem aos estragos de suas armas?

Totila, Atila e outros conquistadores do norte, que deixando
seus reinos, vieram conquistar os alheios, não os acharam consti
tuidos?

Os Mouros conquistaram a Hespanha constituida; Portugal
os povos da India e Africa; os Hollandezes e Francezes o Brazil i
e estes ultimos em nossos dias quasi toda a Europa, quando toda
ella tinha constituições.

Que tem, pois, as constituições dos estados,para clIes não Roifre
rem as aggressões dos ambiciosos?

Em terceiro lugar, qual foi a nação da Europa, que pelas de
sordens da França, nascidas dos eno!! das suas assembléas legislati
vas e constituintes, a escravis0u ?

O negocio foi dado todo pelo contrario. A França foi a que
esmagou e escravisou toda a Europa, e deu um exemplo fatal á todo
mundo do quanto pôde urna nação, quando se entbusiasma pela li
berdade e quer sacudir o jugo da escravidão e despotismo.

Além de ser um allegado inexacto, que na Inglaterra e França
o rei tenha o poder de dissolver a assembléa legislativa, é muito mal
applicado o exemplo ao Brazil.

Na Inglaterra o rei póde dissolver a camara dos COrDmuns, e
na França a dos deputados; mas nem uma nem outra é a assembléa
legislativa, que ali se compõe da cam ara dos communs e dos pa
reS, e aqui da dos senadores e deputados; isto só é mudar uma par
te da assembléa e não dissolver a assembléa.

De mais, esse exemplo não é applicavel a assembléa brazilica,
porque esta era constituinte e legislativa; e é I) absurdo maior de
todo mundo, que houvesse, haja e haverá um rei, imperador ou ou
tro qualquer governante, que tenha o direito de dissolver a assem
bléa constituinte da sua nação.

Isto ou se póde dizer por ignorancia do que é a~sembléa consti
tuiute, o que se não deve suppôr no Sr. Carvalho, ou por estrata
gema para enganar os sertanejos, a quem suppõe muito simples i e
aponte o Sr. Carvalho um só exemplo eleste monstro na historia do
universo.

Muito mal advoga o Sr. Carvalho a causa do imperador, quan
do sustenta a sua c0nstitucionalidade pelo projecto ministerial, quo
elle offereceu e mandou jurar.

Si esta carta não é obra ele encomenda, nós vacillamos sobre
o conceito, que faremos dos conhecimentos politicos do Sr. Carva
lbo i porq ue para se conhecer, que o tal projecto, afOl'il alguns arti
gos das disposições geraes, é a peior cousa, que tem appal'ecido no
Brazil, nesse genero, não é mais preciso, que, ter olhos para lêr, e o
senso commum para combinar.

Nós diremos alguma cousa a eS8e respeito nos nossos nuweros
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seguilltC'S; POI' ora basta lembrarmo::;, que pelo art. 178 é 36
constituâonal o que diz 1'espeito aos limites e att1'ibttições dos po
deres politicas, e aQ.s dÜ'eitos politicos e individuaes do cidadão.

Que bico d'obra ! Quis potest capere, capiat. Para o bom
entendedor poucas palavras bastam.

87'. redactor.-Pela fuga do juiz de fór3 desta cidade, Thomaz
Xavier Garcia d'Almeida, passou a exercei' esta vara o vereador
mais velho da camara desta mesma cidade, e 'restaram em effectivi·
dade dous vereadores, e o procurador. Foram estes demittidos pelo
povo, que logo elegeu outros, e mais um vereador para servir em
quanto durar o impedimento do mais velho; que, como já disse, está
no juizado, ficando por este modo a camara completa.

E por que me consta, que dontos jurisconsultos e. curiosos pra
xistas assoalham, que na lei não está a eleição do vereador para ser·
vir no impedimento do outro mais velho, que ora é juiz; rogo a vm.
queira inserir a presente no seu periodico, e por meio del1a envido
aos Srs. advogados desta praça, e a outras quaesquer pessoas, que
opinam contra a eleição do vereador no impedimento do que está de
juiz, á que produzam até o quarto numero do seu periodico, depois
do em que esta vir a luz, as razões em que, para assim o dizerem,
se fundam, afim de que se evitem repetições de actos, que os mes·
tres da -lei classificam de erroneos, sob pena de serem tidos por
ignorantes no assumpto.

De vrn. attento venerador.-Antonio Joaquim de Mello.

Recife, 30 de Maio de 1824.

BAHIA DE TODOS OS SANTOS

Dias antes da sahida dos nossos deputados do pO.l'to do Rio,
haviam ali chegado noticias da Bahia ; mas como foram dirigidas
ao governo, não se póde saber ao justo o que era.

Ainda assim o que respirou fóra do ministerio, que sempre é
muito diminuido, quando não lhe faz conta, foi que na Cachoeira
houveram movimentos politicos; que para aquella vil1a se havia pas·
sado o batalhão dos Periquitos; e que continuavam a passar outros '
corpos.

Este embryão, bem que não nos dê idéas claras do estado da·
quel1a cidade, comtudo é uma nova prova do que rcferimos no
nosso numero 19 sobre o espirito da tropa e povo d'aquella ci~ade;
e talvez seja a verificação do que d'el1a disse a seguinte carta IDgle·
za, que damos aqui traduzida.

r

('
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" Bahia, 27 de Al1ril de 1824.-Ha poucos dias vos escrevi, di·
zendo por escripto quanto se podia dizer. Agora sou um pouco
mais extenso sobre materias politicas, por ter portador seguro; e
desejaria, que tivesseis a mesma cautela com 'a vossa de 17, que re
rebi ao fázer desta.

As duas proclamações, que me mandastes, tem corrido toda
cidade; eu as podia ter vendido, si quizesse, por mais de oito mil
réis cada uma.

O povo aqui é todo a favor de Pernambuco, e faUa muito ge
publico.

Na primeira occasião espero receber uma bôa porção de papeis
publicos. Estou persuadido, que em um mez este lugar se declarará.
do vosso partido, poisjá tem para isso feito varias tentativas, e cada
dia engrossa mais o partid o.

Quasi todas as cartas portuguezas, e papeis vindos desse lugar,
são abafados pelo governo. Taylor tomou-me as gazetas, que eu
trazia.

Uma embarcação, queha poucos dias chegou de Lisbôa, dá. no
ticia de que se ficava ali apromptando uma expedição para ajudar ao
imperador-a subjugar o Brazil.

Esta noticia exaltou grandemente o animo do povo."
Finalmente pessoas vindas daqueUa cidade attestam, que se

não verificou a sahida do batalhão para a Cachoeira; porém que a
efl'ervescencia no povo vai em augmento, e em muito boas disposi
ções para fazerem o seu dever.

Deus lhes dê mais coragem, que justiça lhes não falta.

Cautela, união, valol' constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viagem,

•
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(QUINTA FEIRA, 1 DE .JULHO DE 1824.)

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece.

CAM. CANT. 5.'

PERNAMBUOO

Para não sermos comp"ehendidos no caracter de noveli3ta,
que, segundo Theophrasto, é aquelle homem que a?'1'unia á sel' ca
pricho discursos efactos cheios de falsidade, (cap. 8.) temos dei
xado de fallar das nossas forças estacionadas ao sul e ao norte da
provincia; por quanto, apezar de correrem algumas noticias, com
tudo não eram officiaes; pois não havendo ainda aqui typograJ?hias
volantes, não p6dem as forças ter os boletins por onde pa,·tiCIpem
Buas operações. Agora, porémJá podemos communicar ao respeita
vel publico o que se ha passado nas fronteiras.

O dia 6 do passado foi o dia marcado pela columna do sul para
o ataque do inimigo. O tenente coronel Ferreira,commandante desta,
querendo atacar o inimigo em todos os pontos, dividiu a sua co
lumna em quatro secções, das quaes uma, commandada pelo tenente
coronel do 10.' batalhão, composta de uma companhia de caçadores,
o batalhão 10.' de milicias, e duzentas ordenanças commal'ldados
pelo capitão mór Manoel de Barros, e uma peça de artilharia de ca·
libre 3, marchou de Almecega a demandar Porto Calvo; a seg~mda
secção, debaixo do commando do major Arruda" composta de uma
companhia de caçadores, e duas guerrilhas, marchou do engenho
Jundahy ao Gamel1a,um quarto de legui a rectaguarda do inimigo;
a terceira, commandada pelo major Pitanga, composta do 2.' bata
lhão,dirigiu-se a tocar o flanco esquerdo do inimigo; e a quarta, com
posta de uma peça de calibre 6, outra de calibre 3, do 1.' e 3.' ba
talhões de caçadores, debaixo do commando do tenente coronel Fel"
reira, marçhou pela praia a sahir em frente das trincheiras do ini
migo.

A primeira e negunda secções, embaraçadas pelas grandes chu
v3s,e máo estado dos caminhos,não poderam alcançar os pontos dce-

,.
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tinad08; a terceira tOC~l\l o flanco esquerdo uo inimigo, porém sendo
conduzida por estradas differentr::s das que se haviam m<l1'cado aos
guias, nada pôde fazer pelo fogo, que soffi'eu, de um reducto do ini
migo, e apenas pôde bater-se com os desel'tores do 1.' batalhão,
e retirar-se sem mais perda, que um soldado extra"iado, e o tenente
Almeida ferido em uma perna, matando porém algun" ao inimigo;
a quarta marehou sem impedimento até avistar as fronteiras inimi
gas, depois de haver desalojado um piquete do inimigo e tomar a sua
pObição, onde sofrI'eu, sem damno mais que um soldado ferido em
um pé de um bala rasa,grande fogo do brigue Baltia" que se achava
fundeado em linha com a trincheira do inimigo.

O major AlTuda na continuação da sua marcha, pelas dez ho
ras da noite do dia 7, encontrou-se no engenho Marrecas com uma
guerrilha do inimigo, a quem bateu e dispersou, assenho1'f~ando-se

do campo, e matando alguns ao inimigo, tendo porém tres feridos,
comprehendendo um alferes de Goiana.

Na madl'Ugada do dia 8 o 2.' batalhão de caçadores, com
summa facilidade, desalojou o inimigo de uma fortificação, que ha
via principiado () dia antecedente; o qual fugiu precipitadamente
para dentro' das trincheillas, deixando no campo -duas caronadas de
calibre 9"duas caixas de cartuchame, pás, machados, urna cometa,
oito mortos, entre os quaes um official de milicias; e levando o te
nente coronel engenheiro Conrado J acob,gravemente ferido, ficando
dos constitucionaes um soldado morto. ,

Depois disto, os constitucionaes construiram na praia um re
ducto, d'onde bateram com pouco successo, pelo pequeno calibre de
suas peçaR,o brigue Bahia; pp,lo que mandando b'lscar a Tamandaré
peças de calibre 12, com ellas o fizeram pôr-se ao largo, depoiR de
algum estrago, e ser mudo espectador dos estragos do morgado e
Rlla sucia de desertores.

Por officio de 28 do passado, temos a noticia de que, preten
dendo o inimigo no dia 25 atacar a divisão constitucional por
todos os pontos até pela rectaguarda, fizeram aprestar quatro
lanchões com gente, armada e peças de artilheria, e um oflicial
de ordenanças Ja divisão constitucional com alguns soldados sus
tentaram o ponto com bastante fogo,até que, avisada a divisão, mar
ohou tomando os arrecifes de maré secca. Sendo porém percebida
pelo inimigo, este não se quiz expor á prova das suas fOl'ças, e dei
tou a fugir precipitada e vergonhosamente, perdendo um dos maio
res lanchões com peças e gente, e s6 escapando dous soldados in
glezes, que se acham presos.

O inimigo atacou igualmente pela vanguarda, e sorprendelldo
as sentinellas, matou-as, e apossaram-se do campo e trincheiras, que
tinham perdido; porém o 2.' batalhão retomou as trincheiras
com a perda de tres mortos, e tendo doze feridos, e dos inimigos fi
caram mortos quarenta e tres. J 1Ilga-se ter sido esta força de J a
cuipe, o qual já ficava em sitio.

Depois destes Huccessos, tem sempre havido pequenos choques
com perda maior do morgado; e bem que estas ultimas noticias
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não venham por participações officiaes, com'· tudo todas concordam
em que tem sido arrasada uma grande parte da trincheira inimiga,
tomando-se ao morgado alguma artilheria, ficando este na extl'emj
dade ou de render-se, 'ou moner ás baionetas constitucionaes; pois
que já a fugida lhe é imprt'ticavel. E é de esperar, que os trezentos
e setenta e oito homens do 2.' batalhão, que para lá marcharam a 25
do passado, só tenham que ver o lugar em que foi Troia.

Reservando para o nosso numero seguinte os succe~sos e ope
rações das nossas forças dirigidas sobre Alagoas e Parabiba do
Norte, passamos aos acontecimentos, que tiveram lugar nesta ci
dade desde o dia 22 do passado em diante.

Achava-se ha tres mezes nas nossas aguas, contra sua expecta
ção, o gotoso alfaiate (TaylO?') commandante da remendada e esbu
racada Nitherohy, desenganado de que os Pernambucanos não mor
rem de caretas.

Tinha aprendido por experiencia, que as suas intrigas e perfi
dias, bem que protegidas por alguns Pernambucanos degenerados e
corruptos, não haviam produzido os resultados, com que contava o
servil ministerio do Rio de Janeiro.

Sabia o alfaiate, Inglez renegado, que, apezar de termos forças
destacadas contra o morgado, Alagoas e oNero da Parahiba, man
davamos o resto do 2.' batalllão para a Barra Grande a acabar de
uma vez com o Oat-ucá do morgado, e estavamOB por dias, com o
apromptamento do brigue .lndepenilencia 01L Mo?'te, a ir-lhe pagar a
seu bordo o feitio da casaca, que nos ene havia cortado.

Pretendeu estorvar a sahida da tropa, e, por generoso, não que
rer a paga, que deviamos, que sem duvida seria do principal e ju
ros. E para não chegar esse dies magna et ama?'a valde, projectou
to~ar fogo na embarcação do Registro, e, cortando-lhe as amarras,
fazeI-a intrometter-se entre as outras do Mosqueiro para abrazal-as,
causando assiru a perturbação na cidade, o desespero no l)OVO, e a
insurreição contra o governo.

Para este fim despachou tres escaleres, guarnecidos de gente
armada e providos de materias incendiarias.

Os escaleres, nas trevas e escuridão da noite do dia 22,acharam
opportunidade de entrarem a barra sem serem vistos da Fortaleza
do Mar; porém quando se foram prolongando com o arrecife, a seno
tinella do Registro, que os sentiu, chamou-os á falla. Vieram, e di·
zeuJo serem amigos, a sentinella, que sobre miliciana, era bisonha,
sem dar parte ao commandante da guarnição, nem chamar estas ás
armas, mandou atracar.

Que mais queriam os aggressores ?
Atracaram,e, depois de apanhar-se lá de cima, entraram de cor

tar na sentinella e guarnição, da qual a maior parte dormia; e então
acordando, travou-se em uma não pequena lucta com os aggres
sores.

Ouviram·se em terra as vozeR e os tiros: Acudiu a guerrilha de
Fora de Portas, e fazendo fogo sobre os aggressores, bem como a
Fortaleza do Brum com mosquetaria, os obrigaram a desamparar

,.
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o seu plano e fugir,apel'tando o remo qnanto poueram, levando com
sigo dous súldados da guarnição, que,dizem, mataram fóra da bana
e os lançaram ao mar, depois que viram alguns dos seus feridos; e
deixaram no Registro baldes de polvora e outras materias incendia
rias machados e tres soldados da guarnição, gravemente feridos.

O povo, que se hnvia ajuntado ao toque de rebate, exaltado em
seu furor com os estragos, que viram nos soldados, e não podenuo
Ratisfazer a vingança nos aggressores, voltou·se contra aquelles,
que entenderam ter com elles mais estreitas relações,e julgava como
mancomunados, quaes os Portuguezes de terra; e começou a mMar
nelles.

Ter·se·hia rppetido o maSSflcre de S. Bartholomeo, si os Exms.
presidente e commandante das arma, correndo ás ruas, não tives
sem suspendido a cnl'11agem, promettendo·lhes tomar todas as segu
ranças, contra estes que se julgavam inimigos internos.

N esta desordem era natural envolverem-se alguns estrangeiros,
pois o povo via, que seus males lhes vinham de Inglezes, que esta·
vam a soldo da Brazil; e assim affr0ntaram de palavras e ameaços
a alguns estrangeiros, o que tudo deu occasião as duas proclama
ções do governo do dia 25.

Desapprovando inteiramente estas desordens, e qnerendo que
os nossos compatriotas tragam sempre suas paixões bridadas, para
não produzirem os seus costumados effeitos, não podemos deixar de
fazer justiça ao mesmo povo, quando vimos reduzir-se á ordem só
com a presença dos Exrns. presidente e commanclante das armas.

O povo se achava gravemente offendido das perfidias de alguns
Portuguezes,daquelles mesmos em quem mais confiava; o povo se via
ameaçado indignamente por alguns, que esperavam nm momento
de segurança para desabafarem seus odios aos Brazileiros; o povo
via estrangeiros ao soldo do Brazil, feitos os instrumentos do des
potismo; o povo ouvia dizer-se, que em Portugal se achavam tro
pas francezas promptas a invadir o Brazil, e que no Rio de Janeiro
uma esquadra franceza estava á disposição do imperador, que é
olhado como o primeiro e maior inimigo dos Brazileiros. Era isto
mais que bastante para n'outra qualquer nação, em uma tal con
junctura, haverem hOlTorosas desgraças; mas o caracter de doçura
dos Pernambucanos, a par da presança e falIas do presidente e com
mandante das armas, suspendeu os effeitos e estragos da vingança.

Prenderam-se os commandantes da Fortaleza do Mar e Registro,
que ao tempo da abordagem do Registro se achavam fora de sens pos
tos; demittiram-se do serviço publico os Portuguezes, que eram
mais suspeitos; e assiD;l pouco a pouco se restabeleceu a ordem e a
tranquiUidade. E o medo que aos POl'tuguezes fazia estarem occul
tos, com suas loja"! fechadas, e o commel'cio parado, se acabou de
todo com a suspensão do bloqueio no dia 29 do passado pelas pro~

clamações do imperador de 10 do passado, das quaes fallaremos no
nosso numero seguinte:
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COMMUNICADO

BASES PARA A FORMAÇÃO DO PACTO SOCIAL, REDIGIDAS POR UMA

SOCIEDADE DE HOMENS DE LETTRAS

Sendo o fim de toda a reunião dos homens em sociedade a con
servação dos direitos naturaes, civis e politicos, estes direitos de
vem ser a base do pacto 50cialj e o seu reconhecimento e declaração
devem preceuer á constituição, a qual lhes serve de fiador.

Art. 1.' Os direitos naturaes, civis e politicos do homem são
a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade e a }'esistencia
á oppressão.

2.' A liberdade consiste em poder fazer tudo, com tanto que
nüo seja contrario aos direitos de outro. Assim, o exercicio dos di
reitos naturaes de cada um homem s6 tem limite naquillo que asse
gura aos outros membros o goso destes mesmos direitos.

3.' A conservação da liberdade depende da submissão á lei,quc
é a expressão da vontade geral. Tudo o que não é prohibido pela
lei, não p6de ser impedido, e ningnem p6de ser obrigado a fazer o
que ella não ordena.

4.' A todo o homem é livre manifestar os seus sentimentos e a
sua opinião sobre qualquer objecto.

5.' A liberdade da imprensa, ou outro qualquer meio de puhli
cal' estes seutimentos, não p6de ser prohibido, suspenso nem li
mitado.

6.' A igualdade consistc em que cada um possa gosar dos mes
0108 direitos.

7.' A lei deve ser igual para todos, recompensando ou punindo,
protegendo ou reprimindo.

8.' Todos os cidadãos são admissiveis a todos os lugares, em·
pregos e funcções publicus. Os povos livres não conhecem outl'OS
motivos de preferencia, Renão os talentos e virtudes.

9.' A segurança consiste na protecção concedida pela socie
dade a cada um cidadão, para conservação da sua pessoa, dos se118
bens e dos seus direitos.

10.. Nenhuma pessoa deve ser chamada a juizo, accusada, presa
nem detida, senão nos casos determinados pela lei, e segundo as
formas que elIa tem prescripto. Outro qualquer acto, exercitado
contra um cidadão, é arbitraria, e por consequencia tY1'annico.

11.' Aql1elles que solicitarem, expedirem, assignarem 011 fize
rem executar esses actos arbitrarios, são réos de culpa, e devem ser
punidos.

12.' Os cidadãos,contra quem se intentar executar iguacs actos,
tem o direito de repellir a força pela força j mas todo o cidadão
chamado 011 emhargado pela autoridade da lei, e nas formas p\'(.'8-

('



- 587-

cri ptas por ella, neve in~tantaneamenteobedecer, e tornar-se-ha cri
minoso si resistir.

13.' Deve ser severament~ reprimido pela,lei todo o rigor, que
se obrar contra um homem, q~e alllda se não verificou ser culpado,
posto que se possa assegul'ar oa sua pessoa para conhecimento do
crime.Que se lhe imputa.

14.' Ninguem deve ser punido, senão em virtude de uma lei es
tabelecida, promulgada anteriormente ao delicto, e legalmente ap
plicada.

15.' A lei que punir os delictos commettidos antes della existir,
será um acto arbitrario. O efi(üto retroactivo dado a lei é um
cnme.

16: A lei não deve decretar senão penas restrictas e evidente·
mente necessarias á segurança gera\. Ellas devem ser proporciona
das aos delictos e uteis á sociedade.

17.' O direito da propriedade consiste nisto, cm que todo o ho
mem seja senhor de dispor á sua vontade de seus bens, dos seus ca
pitaes, dus seus rendimentos e industria.

18.' Nenhum genero de trabalho, de commercio e de cultura
póde ser prohibido a cidadão algum. ElIe póde fabric.ar, vender e
transportar toda a especie de producção.

19.' Todo o homem póde entrar no serviço de outro pelo tempo
que quizer, porém não póde vender-se, nem ser vendido. A sua
pessoa não é ulDa propri~dade alienave\.

(Continuar-se- ha)

Sr. redactor.-São bem teimosos estes reiunos !
ElIes são incansaveis em desacreditar os principios liberaes, e

para isso usam sempre de má fé e de argumentos, que mEmos rela
ções tem com a verdade dos principios. Muitas vezes tem um
muita razão na demanda que traz em juizo, Beus inirrrigos o sabem,
mas o pobre homem decahill da causa, ou pela venalidade do juiz,
ou pelo falso depoimento de testemunhas peitadas, ou por trap3ça
rias do escrivão, ou por uma entrega da parte de seu proprio patro
no; os inimigos, para o desacreditarem, gritam á velhacaria, por
que o homem perdeu a demanda e muitas vezes por um mero in
terlocutorio.

Foi assim, que o redactor da Estrella do B?'azil, para desacre
ditar a causa da independencia da ex-America Hespanhola, tão jus
ta como a nossa, súa camisas em referir uma victoria ganhada pelo
general reiuno Canterac sobre o general Santa Cruz, republicano;
e o ex-liberal redactor da Gazeta Pernambucana não foi desleixado
em copiar esse artigo da Est?·ella.

Que tem essa victoria com a justiça da causa?
Tem muito para os seus fins, que são fazer ure!' ao vulgo, que

011 IiberaeB vão batidos em toda parte.
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Essa victol'ia foi bl'ilhante, mas segunJo seus mesmos relatores

reinuos, elIa nada tom de decisivo. Foi talvez o resultado das tra
hiçõeR do presidento .Riva-Agnero.

Todos sabem, que a America do Sul está toda livre: Buenos
Ayres, Chili, Columbia, Mexico e outras provincias não tem um sol
dado hespanhol. Ha apenas uma guarnição de tl'ezeutos no cas
tello de S. João de Ulloa, e no Perú a muito arrebentar poderá ha
ver cinco a seis mil homens reiunos: e em contraposição á EsfJl'ella
e á Pemamblwana ell passo a transcrever os seguintes artigos da
Gazeta Nacional, de Philadelphia, de 5 de Janeiro; e do Oanst'i
tttcional, de Março.

" O presidente libertador, general Bolivar, fez uma entrada
tl'iumphal na cidade de Lima, na qual occasião houve um geral e
enthusiastico regosijo.

" Um congresso se reuuiu, e elegeu-se um presidente.
" O general Bolivar foi nomeado ao supremo commando de to

dos os exercitas do Perú, até que os Hespanhóes sejam de todo lan·
çados do territorio daquella importante secção do sul da America.

" A maior alegria se manifestou, e todos descansando sobre os
talentos e principias do chefe columbino, antecipam já promptos c
completos snccessos. "

O Oonstitucional, de 19 de Março, traz a seguinte correspon
dencia de Panamá.

" Noticias do Perú annunciam, que este paiz tem estado em
perigo.

" Riva-Agnero, o idolo do povo, presidente da republica no
Perú, tinha trahido sua patria, e se correspondia com os Hespa
nMes; mas Bolivar, o genio da liberdade, o penetrou; e Agnero,
assim como todos os seus complices, tem sido capturados, e estão
agora presos em Guayaquil.

" Tudo parece reviver, e tomar um novo aspecto.
" Tel'etagle foi nomeado presidente da republica, mas o com

mando civil e militar está nas mãos de Bolivar, que tem um poder
illimitado para a continuação da guerra.

" As outras noticias do Perú são muito satisfactorias.
" Nossas tropas tem destruido muitos destacamentos inimigos.
" O Libertador tem agora debaixo das suas ordens quinze mil

homens, e o general Sucre tem cinco mil: elIe vae dar um grande
golpe, e não se póde duvidar do seu successo. "

Então, Sr. redactor, é ponta ou cabeça 'i
Os redactores da Est1'ella e da PernambltCana não sabem disto?
Sabem, mas elIes são reiunos !
Mas fiquem certos, que as ex-Americas Hespanholas estão

tão perdidas para Hespanha como o Brazil para Portugal. Fer
nando VII sem recursos, porque na Elll'opa ninguem está disposto a
emprestar dinheiro a um máo pagador, já consente, são palavras do
Oonstitucional, que se pronuncie em toda Hespanha o terrivel nome
de côrtes; pois que só eUas poderão fazer aquillo, que a impotente
camarella é incapaz de fazer.
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Como, pois, podclitÍ ell3 tentar cousa alguma contra 1\ America
do Sul?

Qualquer que seja a forma de governo, que ella adopte, a inde
pcndencia é certa, porque os interlocutores, que pretendiam repre
sentar em Verona um novo drama, recolheram-se aos bastidores,
tendo a InglaterJa e Estados Unidos gritado fo1'a, fora, quanto
mais que uma planta chamada Iturbide não se pôde aclimatis,'1r no
terreno daquelles estados.

E' pois, Sr. redactor, para mctter raiva á Est1'eUa e á Pm'/Iam
bt/cana, que rogo a Vmc. queira dar lugar no seu periodico a estas
poucas linhas de nm seu

Cautela, lluião, valor constante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viagem.

'14
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(QUINTA FEIRA, 8 DE JULHO DE 1824)

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece.

CAb!. CANT. 5.

PROOLAMAÇÃO

Pernamhucanos! Ohegou O momento, em que o véo da im
postura, com que os demagogos, inimigos do imperio e da vossa
verdadeira felicidade, vos tem até agora fascinado, vai cahir por
~~ \

Para illudirem vossa boa fé, illflammarem vossa imaginação, e
poderem arrastar-vos cegamente á systemas politicos reprovados
pelas lições da experiencia, ab80lutamente incompativeis com a
vossa actual situação, e em que só elles ganhavam, separando-vos
da união geral de todas as provincias, indispensavel para a consoli
dação e segurança da nossa iudependencia, fizeram-vos crêr, que
uma facção vendida á Portugal dirigia as operações politicas deste
imperio, para submettel-o ao antigo dominio dos Portuguezes, e ao
despotismo do seu governo.

E tal foi a impressão, que no espirito dos povos incautos, e ze
losos da sua nascente liberdade, fez esta atrocissima calumnia, que,
apezar de tantas, tão publicas e tão decisivas provas do contrario,
ainda hoje não estão totalmente desassombrados.

Ohegou o momento, em que essa illu8ão vai de todo dissipar. se.
O governo portuguez, dominado sem duvida por alguns minis

tros ambiciosos ou ineptos, desconhecendo ou desprezando a feliz
opportunidade, que lhe offereciam nossa moderação e pnltlencia,
para negociar com este imperio uma paz vantajosa c solida j e tal
vez arrastado ainda do antigo habito de dispor despoticamente da
sorte deste povo, achou mais Cluto e mais efficaz o meio das ar
mas, e, segundo as ultimas gazetas de Lisbôa, preparava-se ali uma
expedição, que devia partir em breve para este paiz.

O imperio vai pôr-sc cm armas para rcpellir tão injusta, como

•
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inutil aggreflsão ; e o v~sso imper:l.dor, c perpetuo defensor, fiel ás
obrigações, que com vosco contrahiu, vai mostrar a [rente das brio
sas tropas brazileiras, que este glorioso titulo, de que tauto se lison
gea, não é titulo vão; que, perfeitarilente ic1entificado com o povo
br:lzileiro, ha de seguir a sorte deste, seja qual fôr ; que seus iuteres
seS', sua feliciuade, sua gloria são c serão sempre os interesses, a
felicidade ~ a gloria deste brIOso povo; que, emfim, n1i:o embãinha
rá a espada, em quanto a maia pequena parte do imperio não for
igualmente independente e livre.

Pernambucanos, que precioso tcmpo perdido!
Que immensas despezas feitas para libertar-vos das terriveis

manobras da demagogia revolucionaria e anarchica, que tem deso
lado t1i:o bellas provincias !

Quc seria do audacioso inimigo, que hoje nos ameaça, si nossos
esforços tivessem marchado constantemente reunidos? Si, em lugar
de tel'des enfraquecido com divisões internas esse ponto t[o inte
ressante do imperio, vos tivesseis reunido ao centro commum de
união, como as outras provincias ?

E ousaria ° inimigo a tacar-nos, si n1i:o contasse com as vanta
gens da vossa fatal desunião; e si desdc o Amazonas até o Rio da
Prata lhe ofl'crecessemos um corpo 50lidamente unido, e uma resis
tencia igual e habilmente calculada debaixo de um plano bem com
binado e geral?

Nito, dc certo.
Assim, l~ois, ignorando o ponto, a que se dirigirão as forças

inimigas, e sendo da mais imperiosa necessidade PÔI' a capital do
imperio á abrigo da invasão, como aquella de quem depende essen
cial mente asaivação de todas as provincias, e sendo para isso in
dispensavell'ellnir neste porto todas as nossas fOI'ças maritimas,que
magua n[o sente mcu patemul coração vendo, que,em lug:u de aug
mental' suffieientomente a que se acha estacionada nesse porto, para
vos ~judar a defender-vos contra o inimigo externo, sou obrigatlo a
retirai-a tambem?

E, todavia, não deveis desanimar, Pernambucanos! AC:l.bem os
odios e dissenções internas, que vos dividem e dilaceram; reulIi
vos de ooração e vontade, para defeza commul1l, e fJchareis em vos
so mesmo seio e no vosso valor infinitos recursos contra o inimigo
externo, que uão póde sustentar-se muito tempo nestas remotas re
giões. N aii:l. de capitulação com tão injustos aggl'esEOres; e con
tai de cel·to, qlle, desaffrontada a capital, a qualquer outro ponto, a
que o inimigo dirija seu ataque, lá irão nossas forças de mar e terra
em seu soccono.

Pel'llambucanos! ValOl', constancia e sobre tndo união interna
entrc vós, e o inimigo sll(',cumbirá.-nrPERAD~H.
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REFJ~EXÕES A' PROCLAMAÇÃO AClMA.

E' necessario ao homem do seculo presente, que se vê subdito
de ut:Jl imperio, como <> do Brazil, ter nascido debaixo do signo de
Caprieornio para vêr, ouvir e calar, e não se dar por entendido na
subversão geral de todos os direitos sociaes, e na irrisuo que ha tres
anuas se tem feito despejadamente de uma nação maguanima, va·
lente, e generosa.

A paciencia de um J ob está muito áquem do nosso sofl'rimento.
S. 1\'1. pelo muito amor, que tem aos Brazileiros, como diz em

seus papeis, sempre lla querido apartaI-os de todos os perigos,a que
se podem aniscar; e um denes, que mais cuidado lhe tem custado,
é a mudança da forma de governo; pelo que não tem perdido occa
5ião de nos martelar a cabeça com demagogias, demagogos, anar
chias, anarchicos e outros nomes assim feios e medonhos, para que
fujamos daquellas cousas, de que S. M. não gosta. Inda agora prin
·cipia a sua proclamação por uma descompostura formal aos dema
gogos, qUI:l querem arrastar os Pernambucanos á systemas politicas,
reprovados pelas lições da experiencia, e absolutamente ineompati
veis com a nossa actual situação; e diz que agora cahiu por terra a
mascara com que estes velhacos que açulam o povo, calumniando o
pobre e innocente imperio do Brazil de &er regido por uma facção
portllglleza, que o pretende unir a Portugal.

Com efl'eito, é a mais negra das calumnias !! !
E' innegavel, qUI:l em todo o Brazil existe uma bem visivel

fermentação para se mudar a forma do governo, e que talvez não
esteja muito 3lTedado de nós o momento, em que se vêja tremu
lar em todo o Brazil outros pavilhõcs difl'erentes dos actuaes Luzo
Brazileü'o, e que esta mudança trará com sigo a consequencia infal·
livel de S. M. se retirar para sua patria natural, e perder o amor
escripto, que tem a adoptiva. Mas pergunta a nossa curiosidade:
Quem tem dado occasião ao desenvolvimento desses desejos do
Hrazil?

Parece·nos, que não seremos calumniadores, si respondermos:
O govemo de B. M.

Logo, além de injustos os queixumes de S. M., quando aparta
dos dos ministros, contra quem se deve levantar, se encaminham
aos demagogos de Pernumbllco, são perigosissimos ; por quanto é
de um direito inauferivel de todo homem repulsar a calumnia, a
qual, quando nada faça de maior, indispõe os animos, e faz aos po
vos obrarem como os companheiros de Ullysses,que taparam os ou
vidos, para não ouvirem os enganosos cantos das sereias na passa
gem do mar de Caprea.

O Brazil tinha e tem todas as proporções para formar um es
tado feclemtívo. A grandeza do seu territorio, as diversissimas ri
quezas do seu sclo, os diversos caracteres dos povos, que o habi·
tam, que fórmam outl'3S tantas nações difl'erentes, quantas as suas

r
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'"provincias, a simplicidade de seus costnmes, que os habilitam para
a pratica das virtudes republicanas, a falta das classes salientes da
nobreza ~u.ropéa, a impotencia do seu clero, p genio da liberdade,
que presIdIU ua formação desses povos pelos seus antepassados eu
ropeus e indigenas, a sua localidade entre govemos republicanos, c
de mais a mais a desoladora e vergonhosa escravidão, em qlle se
acham por tres seculos, tudo isto cooperava para que lançando fóra
o jugo portuguez, aborrecessem os Brazileiros para sempre testa:;
coroadas, e procurassem um governo o mais livre possivel pois é do
coração do homem lançar mão de um extremo, quando se desonera
de out.ro.

Esta verdade, a excepção dos redactores do Dim'io do Rio, e
seus comprados conespondentes, ha mezes a esta parte, conhecem e
confessam todos os philosophos e publicistas, que tem pensado e
cscripto sobre o Brazil, a cuja citação nos poupamos por serem
vulgares.

Moderando,porém, os Brazileiros estes impulsos para uma pura
democracia, e esperando serem felizes em um imperio constitucio
nal, proclamaram esta forma de govemo, e entregaram-se todos ás
intenções, que o impemdor fingia ter para com o Brazil ; conhecem
afinal, que estavam illudidos, e que S. M. por factos, que tem che
gado inda além da Taprobana, pretende lançar.lhes novos e mais
vergonhosos grilhões.

Que lhes resta a fazer?
Deixarem-se entregues ás i1Jusões ?
Beijarem respeitosamente agradecidos os ferros, que se lhes

lança, e pendurarem no templo da memoria este DOVO anathema da
escravidão?

Parece·nos isto incompativel com o caracter brazileiro, ajuda
do das luzes do seculo, mormente em Pernambuco.

Para isto conhecerem os povos, para disto se resentirem, e
apresentarem uma resistencia macha,uii.o é precil;o,que hajam dema
gogos; cada um tem dentro em si esta força sensitiva, o genio da
liberdade bafeja todos os espiritos, e fortalece todos os corações.

Si quem se lembra, e conhece os manejos do governo de S. M.
e suas intenções oppressoras para com o Brazil,e se abalança a resis
tir-lhe, é demagogo j ent.ão toda nação brazileira é clema,lfoga j e
estamos DO caso dos doudos de Sá de Miranda, que ficando-o por
serem molhados de uma chuva de Maio, foi preciso a um, que por
casualidade não foi molhado, metter-se na mesma agua para viver
entre os outros. -

E' necessario, repetimos, que S. :ài. para viver em uma nação
demagoga, o se;ja tambem, isto é, que reconheça a soberania nacio
nal, que se deixe de legitimidades absurdas, que se lembre, que o
titulo de imperador, pelo qual a nação só declarou,que elle havia de
ser o chefe do poder executivo, lhe foi conferido por graça, não de
Deus, sim da soberana e generosa nação bl'azileira; e necessario
mandar queimar em praça publica, pelo executor de alta justiça, o
projecto da constituição, como se fez em Fl'an'ça com os livros here·
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ticos uos jesnitufol, o em Portugal com a carta de D. Clemente,
bispo de CI'auganor, contra o santo officio pelo assassinio do Ma
lagrida ; é Ilecessario, que S. :M. veja acommodado e sem fazer bu
lha reunir-se outra vez a nayão brazileira, para formar o seu pacto
social, e r~ceba. a constituição, qne esta lhe der; porque de outm
'orte é \'Í ver o tigre com os cordeiros, os gryphos com cavalias, e os
esfaimados cães com as timidas corças; queremos dizer, é impossi
vel S. :M. viver no Brazil.

Esse resultado conheceram, e previram todos os homenR, que
pensavam sobre os negocias do Brazil.

Os periodicos estrangeiros ha muito que o annunciam,e elle vai
de todo a verificar-se.

O Times e Ohl'onicle, disseram: Não é d~fficil pl'ever, que,
tendo S. M. tl'altidu os seus jU1'Ctmentos, e engct1wdo as eS}Je?'anças
do povo, o l'esultado dessa conducta sel'á o l'estabelecimento de
uma l'epLlblicct, e o embarque de B. ilí. pW'a EUl·OlXt.

O 001Teio JJlralLcez pensou em conformidade com estes, qnan
tlo disse: Acredita-se que q'uando as p1'ovincias l-eceberem a noti
cia da l'ecwção, a dissolução da assembJéa, tomct1'ão, pl'incipalmente
as do n01·te, medidas eluYI'gicas, e talvez mesmo l'Ompe1'C/'o todas as
1'elações com o Rio ele Janei1'o, Ao depois: A conducta do imperador
1lCsta ci1'cumstancia é tanto mais ext1'aol'dillal'iu, q1tanto eUe sabia,
que lut algum tempo Bahia e Pernambuco estú,o em um estadu ele
a.qitação mwito temm'uso. Não se pode elnvidctl', que qnctndo a nova
dos acontecimentos chegal' ás p,'ovincias, eUas p,'oclama"ão ~tma

l'e}Jttblicct, Mais adiante: E' muito p,'ouavel, qtte (113 pl'ovincicts do
1W1 te proclama?'(/,o a 1'epublica e convirão em estabeleceI' um congres
so na Bct1âa on em Pemambnco. E fallando do Rio de Janeiro: Nas
socwdades pa'rtiC'ltlal'es, onele se podia an'isca?' o falkll' Um'emente, a
conducta elo imjJC1'adol' foi seve?'Ctmellte vitupe1'Cula pelos negocian
tes inglezes, e pelos mais iUuminados Bl'aúleil'os, qlte previwn as
conse'lltencias funestas, que ella teria.

O Al'{JOS, de Buenos Ayres, a Am'01'a, de l\iontevidéo, o Portlt
{Juez, da Inglaterra, finalmente todos os que fali aram do Brazil, pre
viram a queda do seu governo imperial, e as suas consequencias ; e
são tão uniformes, que parece que se copiaram nns aos outros.

Esses escriptos correm todo o mundo, e são lidos por todos,
como então são os demagogos de Pernambuco, que tem indisposto
os povos contra o imperador? Como são elJes os que querem a
múdança do governo, e a divisão do BraziJ, porque só elles
ganham nella ?

O ministro dos negocias do imperio é o mesmo, que na sua por
taria de 11 do passado ao g·)veruo desta provincifl. diz, que S. JlI.
está limitaelo a dispOl' unicamente elos l'ecursus ela p,'ovincia elo Rio
de Janei1·0. Então já as outras provincias do sul não estão unidas
ao Rio de Janeiro, e não soce01'l'em aS. M, com seus recursos'

Quem operou essa metamorphose ?
Eis uma cousa que nós não entendemos.
As provincias do Bul haviam congratulado c felicitado a S. M.
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pela dilisolução d~ assemblóa constituinte; todas adoptaram, peéli.
ram e jnraram o projecto; estavam todas satisfeitas,e perfeitamente
unidas; agora já nenhuma presta auxilio a '. M., e em uma crise de
tanto perigo.

Que ha feito da imperial cidade de Ouro Preto, da tidclisRima
villa de Sabará, imperial cidade de S. Paulo, \'i 1111. Bella eia Princeza,
e outras cidades e villas desses nomes bonito!> e 1Jeroicos ?

Foram os demagogos de Pernambuco, que as revoltaram, ca
lumniando o governo de S. M. ?

Bem diziamos nós, que todo Brazil está dema.gogo j e que tal
não estará o Rio de Janeiro!

Nito ha cousa tão revoltante,como dizer S. M.,que elle está iden
tificado com o povo b'l'azileí1'o/ que a sua gloria, seus interesses, sua
felicidade são os mesmos do B1'azilj e q~te elle é.fiel ás ob1'ígações,
que cont1'aMu com o Brazil !

Como tem S. M. desempenhado o titulo de defensor perpetuo
do Brazil, titulo em que S. M. poz toda a sua gloria? Oh desgra
ça! A primeira occasião, que se offerece (\e cumprir com es!'e de·
ver, torce i:5. M., foge á defeza, e nos deixa em de"amparo, entregues
unicamente á nossos recursos: quem tal pensára !

Teve S. :M. forças, teve vasos para nos manln.r bloquear, cau
sar-nos tantas ho!>tilidades, fomentar tantos partidos, fazer delTa
mar tanto sangue, gastar-se tanto dinheiro, e estragar-so tanto a
provincia, e isto em um tempo de paz; e agora que vê os perigol;
imminentes, trata unicamente de sua pessoa, desampara-nos, entre
ga-nos á nossos recursos, energia e valor!

Que trahição! Que perfídia!
E ainda dirá S. :M. que é nosso defensor perpetuo?
Defensores desta qualidade, são defensores?
Qual será o homem,que tendo os miolos onde DeLIS os poz, tra

te, se lembre e queira defensores, que não defendem? Os dcfen
sares são para o tempo dos pcrigos, e si S. 1\'1. não serve, ,ara esses,
menos para os de paz e tranquillidade. Não q uel'emos defensores
de most1'aj', sim de defendej'. Até C um proloquio portuguez
amante que não dá, e faca que não C01'tc6, que se perca pO'ltcO im
p01·ta.

Eis o systema dos le,qistimos :
Olham par::l os povos como rebanhos dc ovelhas, destinadas á

sua carnificina. Emquanto não vem perigo,tosqueiam-lbes'a lã, mu
gem-lhes o leite, bebem-lhes o sangue, e comem acame; em ap
parecendo o lobo, deit~m a fugir, e as entregam á voracidade inimi
ga, e depois que este se ausenta farto da colheita, voltam os cobar
des a se regalarem de novo eom os rcstos, que uesprezou o inimigo,
ou não pôde canegar.

Assim já fez Fernando VII de Hespanha, e D. J oito VI em
Portugal, e D. Pedro I no Brazil.

Fernando, depois de entregar a sua na.ção á dcrninação fran·
ceza com a !!ua visita a Bonaparte mo Bayoillla, e terem os Hespan
hoes a custa da tanto sangue e sacrificios resgatado a perdida li·

,
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herdade, voltou para o reino agraLlecido sUlnmamcnLc ao sen povo
por Lauto heroismo; e o pago que lhes deu foi oprimi l-os, masacral
os, degradaI-os, e praLicar nellm' os mais inauditos horrores.

D. João de Portugal havendo com o sen governo devastador
arruinado o povo, de qne elle não era digno, na oeeasião do perigo,
salva sua pessoa e sua familia, fugindo para o Brazil, recommeu
dando aos seus desgraçados povos, que aceitem em seu seio, e bo"l
pedem caridosamente os proprios inimigos. E sendo estes lançados
f6ra, unicamente pelo valor e pelos recursos daquelles valenteR po
vos, voltou para o seu meio para os perseguir, degradar e estran
gular.

O imperador D. Pedro, coherente com o systema dos imperan
tes, fiel aos exemplos da familia, agora que trata somente de sua
pef.soa, desampara os povos, e já protesta procuraI-os segunda vez,
depois que se vil' desassombrado do medo dos Portuguezes, e quan·
do a8 provincias pelos seus proprios recursos, e a custa de seu san
gue, tiverem repulsado o inimigo, que sem duvida vem negociado
com elle para a união intentada.

Que nova defensão !
E cahirão os Brazileiros nos mesmos laços dos Castelhanos e

Portuguezes? De nada lhes servirão esses exemp10s tão frisantes?
N ém tirarão fructo algum da experiencia alheia?

Não permitta o céo, que o Brazil, mormente as provincias do
norte, boje desamparadas pelo seu defensor, deem a patada, quc já
deram os Pernambucanos no tempo do rei D. João IV de Portugal.

E' necessal'Ío ser em moral o que são os Otahicianos nos
actos naturaes, para, a face do Brazil e do mundo, se avançar, que
é uma calurnnia, que uma facção POl'tllgueza (l'i1'ige as operações do
imperio pam submettel-o ao antigo dominio dos Portttguezes, e ao
clespotismo do selt govC1·no.

Qual será o homem, que estando ao facto dos successos do Rio
de J aneil'o, depois da retirada para Portugal do rei D.João VI, que
lêia esta asserção sem indignar-se?

Basta lembrar, pela pequenhez desta folha, a cOl'l'espondencia
entre S. M. e os agentes do governo portuguez Lui7, Paulino, conde
do Rio Maior e Vieira, que nada obstante a ficticia molestia de um
e a imcommunicabilidade dos outros, sabe todo Rio, que elles tive
ram conferencias nocturnas com S. M.; os esforços do Severiano,
quando deputado, para sustentar a legitimidade do imperador; e o
desejo daquelle ministro, que disse a um dos nossos deputados, que
se devia unir o Brazil a Portugal para ter o imperio gente para os
grandes empregos, e porque S. M. não havia de ser imperador de
.cabras e negros; basta finalmp-nte lançar os olhos sobre o pro
jecto da constituição, que mandou jurar, que foi todo amoldado á
esse fim.

Tão publico é este projecto de reunião, que os mesmos periodi
cos estrangeiros faliam deHe com a maior clareza.

Por todos basta citar o Times e Ohronicle, nos quaes se vê, que
das cartas do Rio de Janeiro de 26 de Novembro do anno passa-
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do se conhece, qne o r<lOvo imperador do Brazil tem inopinadamente
tirado a lUttSCara, e adoptado medidas, quc não leixam ruais duvida
sobre a sua intenção de sugeitar segunda ve7. o Brazil ao domínio
de seu pai, e de conservar elle mesmo a sob~rania como um monar
clta ab:-ioluto ; e Fernando VII de Hespanha nas earta:>, em que
peda aos imperadores da Allemanha e Russia, e rei da Pl'ussia e
I nglaterra auxilio para reconquistar suas antigas possessões da
America, acrescenta, que os Brazileiros tem manifestado desejos de
reentrar na obediencia do seu antigo soberano.

Por tanto, oh Bl'azileiros, acordai e attendei aos vossos verda
dadeiro:; interesses!

A patria está em perigo, e vós no mais atraiçoado desamparo,
O titulo de defensor perpetuo, qne ao principe D, Pedro deli o

estado maior do Rio de Janeiro, não vos afiança clefeza alguma,
comp acaba o mesmo augusto senhor de declarar nas suas ])l'olamu
ções e portarias;e um titulo dado somente para decencia magestatica,
tem tanta l'ealidade,como o de N abucodonosor, 1'ei de todas as gen
tes,de todos os povos e nações de qualque1'lin,qua,que habitam a tC'l'1'a,
on como o dos reis portuguezes, f'ei de P01·tltgal, B7'Ctzil e Alga1'
ves, el'aquem e il'alérn-mar em Afl'icct,senlw1'es de Guine,elo commer
cio e navegação ela Asia, Persia e India,

O imperador não vos quer defender; só trata de si, e vo~ en
trega ás baionetas e canhões portugllezes.

Seja nosso defensor aquelle, que á nossa frente corra os mes
mos perigos, que n6s, ou morra com nosco, ou nos salve com sigo.
Assim obraram os habitantes da capitania dos Ilheos, quando em
1595 atacados pelos Francezes,e desamparados pelO"seu c1.pitão-mór,
elegeram por seu cabo e capitão-mór para sempre o pobre mame
Inca Antonio Fernandes, por alcunha o catl~saelas.

Eia, Pel'llambucanos! A náo c1a patria está em perigo, cada
um a seu posto, unamo-nos com as províncias limitl'o) hes. Escolha
mos piloto, que maree a náo ameaçada de ímmillente e desfechada
tempestade; elejamos um governo supremc, que nos conduza á sal
vação c a gloria. Debaixo de um tal governo energico e patriota,
llão devemos desesperar; debaixo dos seus auspicias, venceremos;
e si esperarmos pelo defensor que nos abandona, morreremos todos.

Cautela, união, valor consLal1te.
Andar assim é bom andar.

Boa, via.g.e'lln.

.~ ,
n
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XXVI

(QUINTA FEIRA, 15 DE JULHO DE 1824.)

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece.

CAM. OANT. 5.'

CONTINUAÇÃO DAS BASES PARA FORMAÇÃO DO PACTO SOCIAL, PRIN

CIPIADAS NO NUMERO XXIV

20.' Nenhuma pessoa póde ser privada da menor porção da sua
propriedade sem seu consentimento, só no caso de haver necessi
dade publica, e esta legalmente contestada, que o exija evidente
mente e debaixo de uma justa e previa indemnisação.

21.' Nenhuma contribuição poderá ser estabelecida, senão
para utilidade geral, e para soccorrer as necessidades publicas. To
dos os cidadãos tem o direito, pessoalmonte ou por seus representan
tes, de concorrer para o estabelecimento das contribuições.

22.' A instrucção elementar é necessaria a todos, e a sociedade
a deve prestar igualmente a todos os seus membros.

23.' Os soccorros publicos são uma divida f>agrada da socie
dade, e pertence li lei determinar a sua extensão e applicação.

24.' A segurança destes direitos repousa na soberania na
cional.

25.' Esta soberania é uma, indivisivel, imprescriptivel e inalie
navel.

26.' EUa reside essencialmente no povo inteiro, e cada um ci
dadão tem o direito igual de concorrer para o seu exercicio.

27.' Nenhuma reunião parcial de cidadãos, nenhum individuo
póde attribuir se a soberania, nem exercer autoridadc alguma, nem
preencher qualquer funcção, sem uma delegação formal da lei.

28.' Não p6de existir segurança, onde os limites das funcções
publicas não :Ião claramente determinados pela lei, e onde a res
ponsabilidade de todos os funccionarios pubhcos não é segura.

29.' Todos os cidadãos são obrigados a concorrer para esta se
gurança e a dar força á lei, quando são chamados cm seu nome.

30.' Os homens reunidos em sociedade devem ter um meio lc
gal de rcsistir á oppressão.
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31.' lIa oppreR"ãf:>, quando uma lei viola os direitos natlll'aes,
civis e politicos, que ella deve afiançar.

" Ha oppressão, quando nma lei é violada pelos funccionarios
publicos na sna applicação aos factos individuaes.

" Ha oppressão, quando os actos arbitrarias violam os direitos
dos cidadãos contra expressão da lei.

" Em todo o governo livre o modo de resistencia á estes diffe
rentes actos de oppressão deve ser regulado pela lei.

32.' Um povo tem sempre o direito de rever, reformar e mu
dar a sua constituição. Uma geração não tem o direito de sugeitar
ás suas leis as gerações futuras, e toda a herança nas funcções é ab
surda e tyrannica.

ASSENTO QUE SOBRE o .TURUIENTO DO PROJECTO
DA CONSTITUIÇÃO SE TO]',[QU NA CIDA.DE DE OLINDA PELOS CIDADÃOS

DE TODAS AS CLAS"J~S, REUNIDOS NOS
PAÇOS no CONCELHO DAQUELL.\. CIDA.DE, NO DIA 17 DO MEZ

DE JUNHO PIWXIMO PASSADO

II Aos 17 dias do mez de J unho de 1824, nesta cidade de Olinda,
casas da camara deHa, onde se acharam o juiz presidente interino,
vereadores e procurador, comigo escrivão abaixo declarado, pelo
dito juiz presidente foi presente aos cidadãos de todas as classes,
que presentes se achavam, a portaria de 17 de Dezembro de 1823,
que incluia o projecto da constituição, organisado no conselho de
estado sobre as bases offerecidas paI S, M. l. e Constitucional, e ou
tra de 13 de Março deste anno, que incluia o decreto de 11 do mesmo
mez, em que o mesmo augusto senhor manda jurar o mesmo pro
jecto como constituição do imperio, as quaes foram recebidas em
22 de Maio debaixo de uma só subrescripta, com a indicação de
2.' via. Unanimemente foi dito por todos,que presentes se achavam,
que não tendo comparecido todo o numero dos convidados em
grande maioria, claro era o grande desgosto, em que todos se acha
vam nas actuaes circumstancias, de jurar o mesmo projecto na pre
sença de um bloqueio no porto da provincia, e juntamente atten
dendo ás noticias, que se haviam obtido, de que em algumas provin
cias, em que se jurou o mencionado projecto, tem sido este o mo
tivo ile desuniões intestinas. Acc01'daram,quese 1'epresentasse com a
devida subm'issão á S. M. L e Oonstitucional, pam que o dito au
gusto senhor hnja de dar as providencias necessarias, pam se pode?'
obter um pacto social ve1'dacleirament constitucional e ele geral con
tentamento. E de como assim accordaram, mandaram os mesmos of
ficiaell lavrar este termo, em que se assigna,ram com os que presen
tes estavam; e cu Luiz José de Sampaio, escrivão da camara, o es
crevi.-Colll quarenta assignaLul'as.- "

,

,
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Não é precillo ser um gellio em penetraçito pal'a conhecer o es
pirito do povo da cidade de Olinda, capital da provincia de Pel;
nambuco, a respeito do negocio da liberdade do Brazil. A acta acima
é mais que uastante para dar a conhecer a desapprovação daquclla
cidade, a respeito do jlll'amento do projecto.

Em nma cidade, em que ba um Se1l1in:ll'io, o primeiro e o maior
de todo o Brazil, pelas cadeiras dc linguas franceza, latina e grega,
rbetorica, bistoria universfl.l e geograpbia, philosophia racional e
moral, e hi, toria natural, historia ecclesinstica, theologia dogma
tica e pratica, geometria, musica, de enho e primeiras lettras, e
pelos habeis profcssores destas Rciellcias e artes; em uma cidadc, cm
que ha um cabido, nm clero l>utliciente, um regimento de arti]]1eria,
a cabeça de um:t comarca, qne traz cOlUsigo a IUorada de tabelliães
e advog!ldos, e outros empregados publicos, habitada dc um povo,
quc não deixa de ser numeroso, sendo este convocado por editaes,
e por oitenta cartas do senado a pe 'soas particll,lares para este ad
junto, é pam notar, que só apparecesscm quarenta pessoas par:t tra
tar deste objecto.

Tanta foi a desapprovação, que mostraram os Que lá não
foram! -

E os mesmos que appareceram, n[o podjam fallar com mais de
cisão. Limitaram-se unicamente á dous artigos: desapprovar o 2J?'O

jecto em questão, como 1??'oducto?' de dissenções íntestínasj e exigü'
providencias, pa?'a havC1' 11m pacto verdadei1'Clmente constitucional, e
de gC1'al contentamento; as quaes providencias uão são outras, que
a celebração de novas côrtes conlltituintes, no que sào coherentes
com o assento do collegio eleitoral de S de Janeiro e com o assento
do povo do Recife de 6 de Junho passado.

OE que não são de- Pernambuco attribuirão a outro principio,
que a desapprovação, a fugida do povo e convidados do paços do
concelho; porém será unicamente por não saberem os costumes dos
Pernambucanos nesses casos. Estes, quando occorrem negocios
desta natureza, e elles os approvam, concorrem todos em um numero
grandioso; e quando desapprovam, tratam de resto, e ninguem ap
parece, apezar dos mais instantes convites.

Para que. e não diga, que nós estamos improvisando, citare
mos, deixando outros mais antigos, dous factos bem moderno.

Quando foi convidado o pov·o desta cidade do Recife para dar
o juramento civico de 17 de Outubro de 1822, de adhesão e união á
causa geral do Brazil, no qual ju,"aram reconhece?' e obedecer a as
sembl~a braziliana. constituinte e legislativa, e clefC1!dm' a pat?"ia,
suas libC1'd(~des e di?'eUos, at~ vence?" ou morrer, ajuntaram-se ejura
ram mil seiscentas e cincoenta e cinco pessoas; e quando so tratou
da acclamação do senLor D. Pedro de Alcantar3 em imperador
constitucional do Brazil, só se ajuntaram quarenta e cinco pessoas,
e estas mesmas juraram, que como a medida, de acclamal' o dito
augusto senhor em imperador constitucional, tomada pelos povos
do Rio de Janeiro, e por elles transmittic1a ás mais provincias do
Brazil, não RÓ era l1ecessal'in., como indispensavel 5. segurança do
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Braúl\ por competi?' sónao l'ei constitucional os attl'ibutos do JJoc? i'

executivo, e quo por isso manifestavam ser sua livre vontade e a de
todo povo em geral (le::;ta provincia desligar- e para sempr<l de
Portngal, por ter sido por e1le sempre crnelmente oft"Emdido cm ::;cns
direi tos; e P01' Se?' l'tv?'e a qllalqltel' pfl?'te integ1'ante de C/lgl/ma 1/ação,
que mucZa o seu pacto social e fOl'ma de gOVe?'/W, separal'·se, ~i as
condições elo novo pacto nãof01'em l'ecipl'OCaS,oLt lhe não C/{fl'aelCl1'em,
prote tayam ser nrna nação independente e lj vrc, á custa da propria
Yicb, E disseram mais, que sendo a acclamação do mesmo augnsto
senhor uma con equencia necesl'Dria e infallivel da independencia
do Brazil, e um jnbto premio merccic!o Ú sna real rc::;olução de ficar
no Brazil !]a?'al1tindo os seus di?'eitos, acclamavam, recoll1teciam e
obedeciam ao dito senhor como impcrador constitucional c defen
sor pcrpetuo do Brazil.

Trazemos tambem aqni c tcjl1l'amento para mo trar ao achiles
do ministcrio despotico e unitario do Rio de Janeiro, José ela J:JilL'Ct
Lisboa, o espirita de Pernambuco sobre os actuaes negocio, e a sua
con::;tante coherelH:ia em todos OR seus pal'sos; e pergunt,ar-lhe, si
tambem naque1le tempo eram os tramas e os ampaços carvalhaes,que
faziam o povo pensar, fallar c ohrar dl:l~ta maneira, como dos actuaes
as entos le concelbos e mais ajuntamentos do povo diz csse T01'
tal"lt!]a no infame Rebate B1'azileil'o cantm o l'yphis Pemambu
umo, cuja rcfutação, bem como a do mi oravel pI'úpugnaelO1' José
Panlino dr. Almeida c Albuqnerque, sabirão brevemente na continu:l
ção das cartas de Pitia á Damão,

Forte matilha de gOSOi' rabugentos e llivadore,

BARIA DE TODOS OS ANTO.

Embom o degener::Lllo Bahiallo José dC6 Silva Lisboa achincalhc
ai' nossas propbecias no seu nogento Rebate B1'C6zilei1'o, não são os
ladrados dos~e rabugento sabujo, que destroem as nossas predi
çõe. ,

São cousas mnito düferentes uão pl'Ognostica?'mos ftttw'os Ve?'

dadeil'os e 11 ão Se?'?1WS aCI'editados
Que pódc existir a primeira sem a. segunda, nos prova a Cassan

dra dos Troianos, que prognosticando aos seus patricios todos OR
,ens males, qur. ao depois se verificaram, por uma lei dos fado, não
era acreditada; que nás temos o dom de adevinba.r, pI:ova o que
dissemos nos numeros V e VII sobre as mudança.s, que o Imperador
daria gradualmente ao negocio do projecto, que havia promettido,
as '-Iuacs sabiram ao pintar, de modo que bem podemos chamar áquel-
les numeras hist01ia do (utm'o, como a primeira do Vieira, o

A outra °eja o qne di. semos elo Bahianos no nosso numero X,
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Ali, observando nós as mudanças daquella cidade sobre a ma·
teria da dissolução da assembléa soberana, e projecto de constitui·
ção, que tiveram lugar nos dias 13 e 17 de Dezembro do anno pas
Rado, e a IOde Fever'eiro destl:', dissemos: Quem poderá afiança?' a
consta'/lcia neste ultimo assento? Nós com effeito lIada damos por
elte, , Agora, apezar de Lisboa, verificou-se o nosso sentimento.

Consta do Grito da Razão n. 38, que o presidente da provincia
da Bahia, o celebrão Vianna, a 14 de Junho passado convocara um
con!lelho, de qnasi qnarenta homens, afim de que elle presidente com
melhor conhecimento da causa podesse tomar justas e adequadas
medidas, para pôr a provincia á coberto da invasão, que Portugal
pretendia fazer no Brazil; que o tal conselho tem excedido muito
dos limites de um conselho consultivo; que, além de se arrogar o
poder delibel'lllivo, se tinha metamorphoseado em assembléa legis
lativa, mandando ao presidente, e até mesmo com escandalo do ju.
ramento, que prestaram, se tem mettido a discutir a constituição,
que ha ponco juraram, Persuade o redactor ao presidente, que
usando da parte do poder moderador, que lhe compete, como dele·
gado do poder executivo, dissolva o conselho pelos perigos, que
corre a provincia com essa assembléa deliberante, apezar de ser
composta. de varões conspicuos e patriotas, e ter feito cousas boas.

Então, Sr. Lisboa, nós adevinhamos ou não?
Já a Bahia não vai mudando do accordo de 10 de Fevereiro?
Não dissemos nós, que aquelle assento foi filho da cabalajelis-

bertina, e contrario ao espirito daquelle povo liberal e brioso?
Dê as mãos á palmatoria e confesse,que somos propheta; e fique

certo, que ao travez das intrigas do ministerio do Rio de Janeiro,
que o tem comprado para sustentar arbitrariedade" e despotismos,
o carro triumphante da liberdade vai indo seu caminho, e talvez não
esteja muito arredada a epocha em que o vigoroso grito desta deosa
bemfazeja, alçado na antiga capital do Brazil, faça Balthaza?' per·
tU1'bar-se em grande maneira, muda1'-se o se!t rosto, e os g1'andes da
slla corte ficarem sobresaltadosj Ve1'emos sem duvida Phara6 ent1'a1' a.
cavallo no :ma?', com suas carroças, o Senhor voltar s'Jbre elles as
agitas do abys1no, e os/ilIws de IS1'ael caminharem a pé enxuto
pelo meio elelle; pois, como disse S. Paulo aos Corinthios, lembrado
pela Gazeta cxtraordiuaria da Providencia, capital de Rbode-Island,
em 24 de Agosto de 1765, em iguaes circumBtancias, anele está o
espi7ito do Senhm', ahi está a liberdade.

ACAMPAMENTO DA COLUMNA LIBERAL NO ANTUNES

Por oflicioi> de 9 e 10 deste, do tenente coronel Ferreira, com
mandante das forças liberaes cstacionada.s na Barra Grande,sc abe,
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que no dia 8 do mesm\) houve um lIOVO ataque contra os descrtorcs
fortificados naquella estancia j o qual não teve o resultado, que se
esperava, a saber, a decisão final desta luta, apezar de começar o
fogo as cinco horas da manhã com encarniçamento de parLe a parte
perdendo os liberaes vinte e dous mortos, setenta e nove levement~
feridos, e dezesete extraviados, dos quaes muitos já se tem reco
lhido ao acampamento, e espera-se appareçam a maior parte, por se
terem perdido no mato.

Todas as vidas perdidas nesta acção e nas antecedentes são
de um grande preço, e merecem nosssas lagrimas j porém se fiz~ram

credores de uma particular dor c saudade o capitão Francisco Gon
çalves da Silva,o tenente João Vicente, o alferes José EleuLherio, o
cadete José Joaquim de Oliveira Maciel, e José de Campos Bezerra.

Esta desgraça é uma nova prova do quanto ii necessaria a dis~

ciplina na tropa, e a obediencia restricta ás ordens dos chefes nas
facções militares.

Varias causas houveram para se não conseguir o fructo, com o
qual se contava de certo, segundo as circumstancias da columna li
beral e dos inimigos j porém por principal se deve ter a falta de
execução das ordens, que se havia dado :lO capitão Fr!l.ncisco Gon
çalves,commandante do 1.' batalhão. Este officia.l, de uma coragem
decidida, afastando-se das instrucções, que havia recebido, não se
guiu a estrada que lhe fora marcada j pelo que não s6 não pôde a.l
cançar o ponto, que devia atacar, como que vendo-se cortado pela
rectaguarda, morreu na sua clefeza e do batalhão, que com bastante
custo se retirou, debaixo do commando do sargento m6r de brigada
João Francisco de Metio.

Este successo não s6 fez que o ataque não fosse ~eral na trin
cheira inimiga, como que incutiu um certo temor pamco nos solda·
dos do 2.' batalhão, que ultimamente marcharam daqui j dos quaes
uns, incluidos mesmo alguns officiaes, por recrutas, outros por de
pouca idade, e outros por nunca terem ouvido zunir o pelouro,
desampararam o seu commandante Pitanga, que esteve ao ponto de
ser prisioneiro: os commandados pelo capitão Joaquim José Alves
se conservaram a frente do inimigo sem avançarem, fazendo fogo
sem ordem. I

O 3.' batalhão foi o que avançou, até tocar a direita da trin
cheira do inimigo j conservou a sua posição sempre em ordem, mas
não pôde entrar a trincheira por falta de apoio.

Desses mesmos do 2.' batalhão, os que foram commandados
pelo tenente João Vicente avançaram furiosamente a trincheira do
inimigo, debaixo da qual cahiu morto este official, digno das lagri.
mas da patria. O cadete José J oaquim de Oliveira Maciel, joven
de grandes esperanças, estando enfermo, não se quiz aproveitar da
dispensa do ataque j o patriotismo que lhe abrasava o peito, não
lhe consentiu perder uma occasião, em que se podia cobrir de gloria;
mesmo enfermo, marchou ao conflicto, e entregou á patria a vida,
que lhe dcvia. QUalât7 ~fo?'1noso ?n01'rerpela patria! .

Muito se tem distinguido nesta campanha o tenente coronel

,



"Santiago, os majores Pitauga, Arruda c Sall~iago, o tCllonLc Menda,
Ilha e outros, e alguns otlieiaes inferiores.

Ainda que atú a data dos oflicios não se p6de saber :l. perda do
inimigo, comtudo quatro horas de fogo, e o encal'lliçamento, COlll

que se bateram, uão podiam éleixal' de lhes causar ignal ou maior
estrago; ainda assim se obRel'vou do nosso acampamento um grande
numero de negros,conduzindo cada\'eres em padiolas e redes de doeu
teso Logo sabercmos o verdadeiro resultado do inimigo.

Muitas pessoas tem notado a resisteneia do inimigo, e a diflicul,
dade, que se tem encontra II o em rendei-o, suppondo que elle 80 acha
com grandes forças. Mas é necessario, que se não m;queçam de q l1e
tendo o inimigo todo tempo e commodidade, se fortificaram o me
lhor que poderam e em lugar de toda vantagem, o que é quanto
basta, para que um pequeno numero de soldadss resista ii. grandes
exercitos e bem disciplinados, como já sllccedeu na India, quaudo
sendo D. João Mascarenhas cercado na Fortaleza de Dio por vinLe
e oito mil infantes e dez mil de cavalJos, commaudados por Coge
Çofar, Rumeei1o, Juzarciio e outros cabos tão habeis, que nada dei
xavam a iuvejar aos melbores geueraes da Europa, Dunca . pôdc ser
rendido, apezar de ter a Fortaleza arra ada, os Portuguezes em lu
gar de mlHOS (lefenderem suas lllesmas ruinas, o inimigo dentro
dos baluartes ás portas da victoria, o mantimentos uns eOl'l'uptos
pelo tempo, ontros pela qualidade nochos. (Jac. Freir. And.)

Demais, os que reEltam naquellas fronteiras, depois dos grandes
eótragos, que hão tido, e deserções de soldados, e daquelles mesmos
paizanos, que se lhes haviam aggregado, agora pelejam já nos ter
mos da desesperação por se lhes não aceitar a capitulação, qne ofIe
receram; e mais que tudo são Pe1'llambucauo:;:, que se baLeIO com
ouLl'QS Pemambncanos.

Cautela, união, ,'alor coustaute.
Audal' assim, é bom andar.

Boa viagem.

" ••
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(QUINTA FErnA, 29 DE JULHO DE 182/1)

Uma nuvem que os ares eScureCl1,
SoLre nossas cabeças apparece.

CAM. OANT. 5.

o demonio do corcundismo é de todos os espiritos das trovas
o mais maligno e prejudicial aOfl filhos da razão e da lei; e apOfls\ln
do-so dos corações, é mais tenaz e dificil de ser expellido, do que
o demonio mudo do Evangelho,que não pôde deixar o possesso pela
efficacia dos Apostolos.

Este ainda se rendia ao jejum e oração, o do corcundismo
nem pelo jejum, nem pela oração sahe do corcunda: é uma furia, que
torna desgraçado o homem,que lhe abriu entrada em sua alma,

Pela idéa, que fazemos desse demonio, nos persulldimos que
ainda não houve um corC1mda, que ~e convertesse sinceramente. O
mais a que chegam, é contemporis3r e acommodar·se temporaria
mente ás circumstancias ; porém o córculo ou o grêlo da semente
dessa arvore do Averno só está a espera da mais pequena humidade
para se desenvolver, e fl'lltificar.

Outra qualidade descobrimos nós naquelles, que por desgraça
se deixaram possuir desse espirito tentador; a qual é a peI'da total
do pejo e da honestidade.

Ainda se está por encontrar um corcunda, a quem se fizef!se a
face vermelha por incoherencias e contradicções no modo tie pensar,
por vilanias, baixezas e indignidades nas acções; e esta insensibi
lidade do espirito passa tambem ao corpo, pela união d'alma com o
corpo; 01'1 quaes, como dizem os metaphysicos, se influem recipro
camente.

Temos 'visto corclmáas, cujo couro é uma COU1'3 d'anta, oU COI!
tado do corcodilo, (jacaré) onde não entra ferro, nem chumbo, nem
vento máo; e si por algum incidente milagroso,alguma bala benta os
penetra, eUes tem a virtude dos vermes de se reintegrarem: a carne
se chega logo, a ferida cicatriza,o membro cortado renasce,e o bruto
engorda, remoça, e fica são, como um pêro !

Porque não havemos de Bel' corcunda, para termos boa Baude !
70

,
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Não ha cousa tíi:o linda, como ver um cJ01'clIndcb apresentar-se
por essas ruas, fresco, nedio, adamado, e muito senhor de si, depois
de haver na noite anteçedente, servido de estante de musica aos li
beraes desentoados, que !lÓ sabem cantar solfa deja bo?'Clão !

De ordinario, fazem do linguarudo Bartholomeo da Parahiba,
que por seus altos cantos levou em uma noite uma tremenda sóva,
e no outro dia se apresentou ao respeitavel publico, cheio de polvi
lh08, e cumprimentando a. todo mundo; donde resultou fazer-lhe
um ~iriío, que assistiu a tragedia, o seguinte cpigramma :

Amigo Bartholomeo,
O mundo admirado está
Do pouco, que se vos dá,
Do muito, que se vos deu.

Parece-nos, talvez nos enganemos, que foi por alguma influen
cia desse espirita maligno, que o Sr. corregedor Francisco José de
Farias Barboza, na audiencia de 20 deste corrente mez, mandou
publicar, e que se cumprisse, como um alvará qualquel', lei, ou de·
creta ordinario o projecto de constituição, offerecido pelo imperador
do Rio de Janeiro.

Esse phenomeno inesperado chocou o auditoria, e daqui ha
passado o choque electrico para toda cidade, de modo que as fibras
da attenção pel'llambucana, para o corpo dos magistrados, que es
tavam algum tanto frouxas, se reanimaram, e se entesaram; e está
sobre cada um desses senhores cada olho tão vidrado, que mette
medo!

Os ad yogados, que se achavam presentes, foram logo a mão .ao
ouvidor; e deIlei:l, Antonio Elias de Moraes pediu vista daquella pu
blicação e execução, com suspensão. Sendo esta denegada pelo
ministro, o advogado aggravou para a relação.

O ministro vendo·se em talas com esse principio, e pesando tal
vez a inconsideração deste passo, dirigiu-se ao Exm. presidente com
o seguinte oflicio :

Illm. e Ex1U. Sr. Presidente.-EstanJo este juizo da ouvidoria
na posse de receber da chanceIlaria-mór do imperio os alvarás, de
cretos e provisões, hontem recebo um masso de papeis do correio
desta provincia,e continha o dito masso seis exemplares do projecto
da constituiy110 politica do imperio brazileiro; e como fosse estylo
jmblicar-se nas audiencias os ditos alvarás e decretos, e remetter-se
para as camaras cada um dos ditos exemplares, foi hoje publicado
o projecto da constituição politica, de que remetto a V. Exc. um
exemplar.

1'01' ora V. Exc. me não tem prohibido semclhante publicação,

..
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e não me tem ordenaao con,sa alguma semelhante, e por iRSO conti
nuei na publicação, filha do e tylo e pratica,

A publicação nada influe em o cumprimento, õu uão cumpri
mento do que contem os ditos exemplares; ·mas 8i V. Exc, assenta,
que elles não devcm ser publicados, estando em tempo de se não re
metter os outros, que existem em meu poder, queira V. Exc. de
terminaI' o que devo fazer,

Deus gUaT'de a V, Exc., por muitos annoR,-Recife, 20 de Julho
de 1824. Illm. e Exm. Sr. Presidente do governo desta provincia,
-Francisco José de Fa1'ias Ba1'boza,

Essa medida tomada pelo ouvidor é tão extraordinaria, que
nunca passou pela imaginação a alguem, attendidas as actuae51 cir
cumstancias do imperio e provincia j e m1:lis extl'aordinarios ainda os
motivos, verdadeiramente pretextos, tra7.idos para aquella puhlica
ção e execução, sobresahindo a tudo isto a evasiva do remedio,que o
ouvidor applica ao mal por elle mesmo causado.

Primeirameute emparelha o ministto CtlVa1'ás, áem'etos e pro-,
,visões com a constitnicão politica de um estado,

Que monstruosidade!
Estamos persuadidos, que um procurador de cau as jámais

poria na mesma linha cousas tão distantes em todas as suas rela
ções, U rua cOllstit'ltíção é a vontade geral da nação, que crea o po
der executivo, lhe dá attribuições,e lhe marca as maneiras de pôl-a8
em pratica e fazei-as effectivas ; o al'va1'á, dem'eto e ]J?'o'visão são a
vontade particnlar do executivo; uma é a acção soberana do crea
dor, os mtW'Os são os actos subalternos da creatura; o executivo,
podendo annullar, abrogar e destrnir, a seu bel prazer; o allJa?,a, de
creto e ]J1'ovisao não póde júmais tocar com mãos sacrilegas a sa
grada arca da constituiçlio, conservando a vida e a existcncia, A
COllStitltiçlio versa sobre o direito poJjtico da ::'Ociedade, o alva?·á.
dem'eto e jJ1'ovislio dizem respeito ao direito civil. O objecto da
cO?',stítuiçao é o mais geral e primario da n3ção,0 sell efleito é de
uma duração etema, supposta a mesma vontade geral j o alva?'á, ele
f.-'1'eto e ]J?'ovisão tem por objecto cousas particulares, de lima dura
ração tem pararia, e dependente da vontade limitada e mudavel do
executivo,

Basta lêl' as definições de UlVCl?'as,dem'etos e jJ?'ovisões nos diccio
narist:Js, nos jurisconsnltos, nas ordenações do reino de Portugal,
(lib. ~, titulo 38 e seguintes) para se conhecer quanto foi mons
truosa a comprehensão, que fez o ouvidor, tIa constitlliçlio no geral
de alva?'ás, deC?'etos e p?'ovisões, para se julgar com direito de a pro
mulgar,

Santo Dells,á que mãos estão confiadas a fazenda, vida e honra
da sociedade! I !

Depois, o ouvidor conse1'\'ar. lo á papelet.a o nOI'11e de projecto,
diz que por não ter do gove1'llo ordem, para não publicar esta8 e

1
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outras cousas semelhantes, seguiu o estylo ErO uso, em que estava
a ouvidoria.

Com effcito, devemos ter dó desta innocente innocencia do ou
vidor ; pois, para não publicar o ouvidor a papeleta em o actual
ensejo de Pernambuco, lhe era mister ordem previdente do gove1'11o?

Não viu o ouvidor tratar-se deste objecto no dia 6 de Junho,
nos paços do concelho desta cidade, e ser o projecto regeitado pelo
]JOVO por não ter o cunho da soberania nacional, em consequencia de
vir de uma fonte incompetente, por ser destruidor da liberdade
nacional, e um manejo arteiro e insidioso a favor da escravidão
do Brazil ?

Não viu serem estes os mesmos sentimentos da cidade. de
Olinda no dia 17 do passado?

Esta cireumstancia tinha bastante peso para o fazer vacillar
sobre a promulgação da papeleta, e dirigir-se ao governo, antes de
dar esse passo inconsiderado e perigoso, como fez ao depois.

Para que fim se publicam as leis? E' para ficarem unicamente
na publicação, ou para terem effeito?

Si o povo já havia declarado, que não queria saber de tal pro
jecto, como o havia de abraçar e executar? Logo a sua publicação
era ociosa e superfina, si não lhe quizermos dar a qualificação de
maliciosa e premeditada.

A outra proposição, que aventura o ouvidor, e revolta a qual
quer, que s6 tem o senso commum, é que a publicação nada influe
1/0 cumprimento ou não cumprimento do que contem os ditos ex
emplares.

Isto, além de ser uma heresia em jurisprudencia, offerece urna
contradicção palmar ao procedimento do ouvidor naqnella mesma
occasião.

O ouvidor estava tão persuadido da nece8sidade do cumpri
mento, imposta pela publicação do projecto, que mandou,que elle se
pnblicasse;e executasse; e quando o advogado Moraes pediu vista
com suspensão,o ouvidor lh'a denegou,o que deu motivo ao aggravo
para a relação. Como agora diz o ouvidor, que nada influe no cum
primento da lei a sua promulgação?

Então, senhor ouvidor, em que ficamos? a proclamação da lei
influe ou não infiue na sua execução? O que é que ensina a razão?
O que é que nos ensinam os jurisconsultos 't O que é que nos ensina
a pratica das sociedades?

Tudo quanto bebemos nestas tres fontes nos attesta, que V. S.
está em erro, ou que pretende illudir ao governo em cousa tão ele
mentar, que até não haverá procurador de causas de protocollo
debaixo do braço que a ignore.

Deixando o tratamento polemico desta questão, improprio da
natureza do nosso escripto, á benefiCio do povo, so nos contentamos
com lembrar, que em qualquer forma de governo,quflndo isto que se
chama lei, chega ao estado de ser promulgado, já não está depen
dente da vontade dos que obedecem, para ser ou não executado e
cumprido.

..
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Ora, como não pos~amos suppor o ouvidor em ignol'aucia de
uma cousa pnramente elementar, que até os estudantes de Larraga
sabem de côr e argumentando,e nada se faça sem uma ralr.ãv suffici
entc, parece-nos, que esse passo do ouvidor não póde ter o.utra, que
uma deliberação muito de proposito tomada, para por esse meio se
introduzi1',como lá dizem, pOl' modo de osga, o bom do projeuto, que
não póde ser pelos legitimos. . .

Talvez não fosse esta a intenção, mas a isso nos persuadem o
tempo,em que o ovidor consultou ao governo,que foi já fóra dI) tvdo
o tempo, quando já havia obrado; o motu proprio, porque cbrou,
pois não teve ordem positiva para aquillo, visto que della não fa:'.
accusação no seu o;fficio; e a rapidez da acção, que recebendo 00
coneio o masso dos papeis em um dia, logo n'outro os dcu á execu
ção, sendo até então tão demorado e indifferente aos negocios da
sua patria, que aiuda não quiz assistir fi. tantos o011selbos, que aqui
se ha celebrado, para se tratar da segurança, liberdade e feliCli
dade da sna patria e do Brazil inteiro, mai. escandaloso :tinrla do
que os seus ontros companheiros em magistratura, os senh01'es da
relação,

As vezes cahem do bico da penna consas,que se não podem rlei
xar de tratar, como agora os senh01'es ministros ela 1'elação.

Com eifeito, não se pôde soffrer em consciencia termo aqui
uma relação que come, bebe, veste e subsiste da fazenda publica •
particular desta. provincia, sem tomarem os taes senhores menor in
teresse pelo bem, segurança e felicidade do povo, de quem tiram
Ilnbsistencia.

lVIemhros desta sociedade, somente para desfructarem as vun
tagens da sociedade, sem jámais acompanharem os socios nos risco~

e perigos, em quanto julgadores na primeira classe da sociedade, c
pa.rte della j sem porém lhes importar, que essa sociedade se sal vc
ou se perca: não ha. desigualdade tão desvantajosa para. a provincia !

Tem-se visto esta provincia em crises de todo perigo, precisan
do da direcção daquelles, que se dizem mestres da lei; tem sido os
senhores ministros convidados para com suas luzes dirigirem os ne
gocias á melhor e mais justo exito: e ainda não houve um só que se
apresentasse. Ficam logo todos doentes, e apenas passa o perigo,
eH-os tão sãos, oomo um pêro.

Inda agora ultimalllentc,convidados para. o dia 6 de Junho tra
tarêm da adopção do projecto, que succedeu ?

Talvez não se espere.
Tres dias depois de celebrada acamara cxtraordinaria, respon

dtlram ao senado, que haviam recebido o seu oilioio de convite.
Que tal é esperteza? Que tal a mangação ?
lllustrissimos senhores da relação, fallemos claro, mon potestis

Deo servÍ?'e et mamonce)· dous proveitos não cabem em um sacco.
De duas u~a, ou V v. Ss. percebendo desta provincia todos os com
modos e toda subsistencia, devem se interessar pela sua felicidade,
dirigir os proviucianos com suas lnzes,mostnir-lhes :l verc1ade,fa:'.cr-
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lhes a justiça, coner os me~mos perigos qúe elles, ou do contrario
não devem Eer nos aR concidadãos pam nos desfructarem.

A neutraliàude e o indiiferentismo, que V v. Ss. teem mostrado
em tantos negocias, não se deve soi1'l'er, nem tomar a bom paladar.
Hão de estar Vv. Ss. vendo-nos á braços com tantos perigos, e lá
mettidos somente comsigo, muito caladinhos, á espera de pÔ?'em o
tope co?1jO?'me domina?' o ?-ei on a liga'! E então entrarem na maior
parte dos fmctos sem nada hayerem aniscado? Dulcia non me
?·ttit, qui non .qnstavit ama?·a.

. Ledo e José Clemente no Rio de Janeiro, Luiz Manoel na Ba·
11ia, Luiz Francisco de Paula no Arucaty, Paraizo naParahiba, Joa
quim Marcelino de Brito no Ceará, e outros em outros lugares se
tem mettido nos negocias desses povos, arriscando-se com os mes·
mos povos, e sà Vv. Ss. em Pernambuco se hão de estar embalando
n3 rêde da indolencia, no alvergue do egeismo ?

S6 V V. Si'. não hão de fazer o sacrificio do menor dos seus com
modos, já porl'entUl'u ananjado o plano de se sabirem bem no máo
exito de Pemambuco, prepara ndo·se para dizerem, que tanto não
seguiram os facciosos, que sendo convidados por elles, os trataram
de resto, não appureceralu nos seus ajuntamentos, que se viram 1'0'
deados de boccas 'de fogo e baionetas caladas, por cujo motivo não
poderam sahir da provincia dissidente e rebelde, como além de ou
trosjá fez o Sr. Ozorio, quando disse a junta passada,que por amea·
ços e pasquins foi que não levou ao cabo os segundos jUl'ados do
Barata?

Portanto, illustrissimos senhores, ahi vem o dia 17 de Agosto,
em que se deve tratar da segurança da ratria ; não estejam desta
vez V v. Ss. doentes.

Não qneiram por sua 110ma verificar o que dos ministros disse
um, que o era tambem,e conhecia perfeitamente o espirito ela classe,
a saber, que são servos da corôa, satelites declaradoi'l das arbitra
riedades, magistrados extranhos aos lllgares,qlle nada sympathisam
com os seus mOJ'3dores.

FALLA no SR. llJ!:NRIQUE DE JtEZENDE NA

ASSEMBLJ;;A CONsTITurnTE, AS crnco HORAS DA "lANHÁ DO DIA

12 DE NOVEMBRO DErols DE ALGUNS SENHORES.

Sr. Presidente! Da leitUl'a do officio do ministro 6 evidente,
que:), actual desordem é pretextada sobre abusos de liberdade de im
prensa.

Eu reconheço,ql1e tem havido bastantes abusos. Eu tenho deixa·
ao de assiguar por isso a muitos periodicos, que eu tinha empenho
ue uStligu:u ; mas reparo, que tendo todos elles abusado, só se refere

"
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o oflicio aos dous perioàicos Ta'm0Yo e SentinellcL da Praia Grande;
lJurque lião 1'a]]:L esse oflicio nos outros? .

E' qne esses oillciaes só se dilo por oftcndidos desses dous ?
Mas esses abusos lhes davam direitos a particulares v,inganças

em meuoscabo da lei? Então todo mundo está no mesmo caso, e
nós mesmos seriamos obrigados a commeter os mesmos attentados.

Não foi esta assembléa atacada em uma correspondencia,' que • .
vem no Dict?'io do Governo nuwero 52 do volume II? Não se
ameaça nessa correspondencia de levar a assembléa a ferro c fogo,
e com uma contra revolução semelhante a de Portugal?

E que fez a assembléa? Appellou por ventura aos po,;os ?
Chamou-os áa armas? Não: ella confiava, qne o Brazil sustentava
a asscmblea dos seus representantes, e por isso nenhum peso deu
aos ditos de um homem.

A vista disto, Sr. pre5idente, como é possivel que esses Sr!!. se
propuzessem a uma vingança particular?

Como nlio usaram elos meioslegaes ?
Si elles se não importavam com a harmonia e umao com os

Brazileiros,como é possivel qne se não lembrassem dos seus irmãos,
derramados 1,:>01' todas essas provincias, pam os não exporem a uma
scena tão horrivel ?

Como é possivel,que o chefe da naçlio tomasse uma uttitnde,que
parece hostil, cercado de baionetas e boccas de fogo, e de muniçõeil
de guerra, sem se lembrar da desordem, que isto vai causal' nas
provincias?

Diz o ministro no seu oflicio, que as tropas estão em perfeita
Bubordmação ; porque pois foi preciso retiraI-as para ali, a fim de
que a assembléa possa estar em liberdade?

Sim, ellas são subordinadas: os chefes, os chefes que as con
duziram, esses sim alguma cousa illtentam.

Si o gov\Jrno de S. lVI. entende, que isto não occasionará algum
desaguisado, eu lhe declaro desde já, que no momento mesmo em
que chegal' a noticia ás provillcias da po 'içilo tel'l'ivel e ameaça
dora, em que se acha S. lVI. e dos motivos' disso, rompcrá imme
diatamente uma noite de S. Bartholomeo.

Já não está Das mãos de ninguem remediar l,amanhos males
nas provincias. Aqui, sim,pode o governo, que tem força,remediar ,
e a assembléa cooperando com elle, fará tudo que estiver ao seu
alcance para conseguir a tranquillidade publica: mas as provincias
estão mui longe, nossos remedios lá chegarão mui tarde.

Sr. presidente I Requeiro que se diga a S. M., que, para bem
da felicidade, da paz e da segw'ança do imperio do Brazil, imme
diatamente se dissolva aquella tropa, fazendo·a recolher á seus
quarteis, e fazendo retiJ'ar para longe da capital os corpos, que elle
achar que deram principio a esse motim. Do contrario, Srs., de
nenhum modo podemos deliberar com liberdade; e .3 de absoluta
necessidade declarar ao governo, que a assembléa vai mudar a sua
~~ .

Sim, Sr6., digamos um saudoso adeus ao povo elo Rio deJa·

...
...
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lleiJ'o, qne nos tem sempre aqui ouvido com'tanta bondade; deixe
mos cheios de saudade a este povo, e vamos para nm lugar, onde
melhor passamos tratar da Bua felicidade e do Brazil inteiro.

Cautela., união, valo!' constante.
Andar assim, é bom andar.

.Boa ·viagem.

"

fi
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(QUlNTA. FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 1824.)

Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nassns cabeças apparece.

CAM. CANT. 5.'

A teima é um vicio, quauuo se trata de permanecer constante
em cousas falsas, más e illicitas. Fóra porém deste circulo, ella é
uma virtude UJ3cessaria á sociedade, e ao bem dos homens; ella for
ma o caracter do cidadão, o torna digno de respeito, que não me
rece o homem voluvel e superficial; e quanto mais llrofuudas, claras
e exactas sáo as idéus, que fazemos das cousas, mais forte é o as
senso, que damos aos conceitos, maior é a teima.

Sendo n6s inteiramente doceis ás vozes da razão e da justiça,
para mudarmos nossos assentos, quando não temos toJa luz e exac
tidão nos nossos juizos, somos tambem teimosos e pertinazes, e nem
nos importa, quc nos leve a fortuna, bi felizmente apprehendemos o
amago das materias, combinamos em form<t nossas concepções, e ti
ramos as justas consequencias.

Nem Pilatos nos leva de vencida na inflexibilidade: o que es
cl'evemos, escrevemos.

Por este principio jámais nos poderemos retra'ctar do conceito,
que havemos feito do liberalismo das provincias do norte do- Brazil.

Temol-as julgado, e ainda julgamos incapazes d€ albardar os
enganos e seducções do ministerio fluminense,par~estabelecer o des
potismo no paiz da liberdade.

P6dem por algum tempo os povos illudidos dar aos despotas
algum motivo de prazer, p6dem, não o negamos; oms tambem di
zemos, que isso será victoria do momento, c que ao depois a razão
com as suas luzes, a natureza com os seU8 impulsos farão o monstro

(*) Destes vinLe e oiLo numero.• foram os clous uILimos publicados na
Typographia Nacional, Leuclo-o sido os demais na de ~liranda <f; C.· .

(Nota do Revisor)
77
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fugir espavorido para Portugal, para Hespanha, para N apoies, ape
zar dos Severiano!!, dos Lisboas, dos Sampaios e outros da mesma
farinha, fi.lhos ingenuoa da escravidão, e defensores natos do servi·
lismo.

A Bahia, illudida pelos Viannas, Caldeiras, Calru(,ns e outras
gralhas apavonadm" cuJipsou o esplendor do seu espirito liberal, e
se gloriou de ser escrava; mas ao depois agarrando fortemente da
calva e veloz occasião, recobra o seu vigor, suspende os passos, e
triturando o projeQto rnac'jelico, está mostrando a grande escoria de
que se compunha, e esperamos que faça ver, que naqueIla mistura
se encontram muito poucas priscas de metal, que se aproveitem.

N em todas as provincias pódem ter um vigor como Pernam
buco, que tem sempre dito e obrado o mesmo, que disse desde o
principio; o que deu motivo ao Oonstitucional de França para dizer,
que a cidade do Recife é a unicrf, do B1'Clzil, que tem ap1'esentado
1l1lta opposiç:ão macha e vigorosa aos planos do clespotismo.

Sendo esta asserção verdadeira no geral, não tira, que em Per·
nambuco hajam corcundas maiores do que os da ilha destc nome.

Ra aqui uma das estações publicas, para a qual se fosse man
dado o Ma1'cos lr'landin,qa do Barata, bem poucos seriam os funccio·
nal'ios, que não merecessem levar quatro a1'l'0chos, para se endireita
rem, muito principalmente o seu thesoureiro, que, além de factos an
tigos, depois da tomada dos dous brigues no Porto de Pedras, tem
fei to bem bons serviços ao 1'ancho dct carqueja,

Louco! Mal sabe elle que já. andam muitos olhos fitos em suas
acções, e que si continuar nos seus cochichos, lhe chegará a sua vez
de se arrepender sem remedio, Senhor thesoureiro, cautela,
un'ião, valO?' constante: si não tomar este rumo, V mc, vai a praia,
e quelJra as ventas nos cachopos, e não poderá dizer lesto a vi1'ar.

Esse espirito liberal, que em Pernambuco se tem desenvolvido
energicamente, não tem deixado de o fazer em outras.

Cl)n 'ta-nos, por noticias fidedignas, que a provincia do Rio
Gmnde, depois daq'lellas declarações parciaes de suas camaras, se
tem entendido COTD a do Ceará, dando ás mãos para se enlaçar com
eUa na oausa da commum liberdade e systema da confederação; e
que o mesmo declarara o governo do Pianhy ao do Ceará.

Do Maranhão lemos no Oonstitucional, de França., de 12 da
Maio, um extracto do Globe and Trawelle1', no qual se diz, que por
cartai:! do Maranhão de 19 de Março se sabe, que naquella provin-
eia tem apparecido perturbações serias. ,

O oommandante militar, que temia o estabelecimento de um
governo republicano, havia feito prender o presidente c secretarios
da junta; mas a tropas, compostaR na totalidade de Brazileiros, re
cusaram obedecer at:l ordeno do commandante, o qual foi preso e re
mettido pam o Rio de Janeiro.

Lá den o Burgos com os bunos n'aglla ~

Quando acaba vamos de ler e tranRerever este artigo, recebemos
os J)ict1'ios do G01:el'no, do Ceará, até o n, 12, e no de quarta feira
2 de J uuho lemos o offieio de 19 de Maio do governo do Ceará, elll.

n

n
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reRposta de um de 2~ oe Fevereiro do govc1'll0 de Maranhão; no
qual tratando o govel'l1o do Ceará sohre a união das proyil1cias do
norte, para resistircm aos planos do despotismo, diz: Temos Pm'
nu:mbl/co, Pa1'alâba e PiClllhyj temos tudo {tó 1w1'te clct Balda pam
j'ctze1'-se nma ba1'1'eÜ'a invencível aos lY1'og1'essos do despotismo tão m'·
diloso em SltaS ma,nei1'Cts, quanto hoje nós somos atilados em as m"al
lo,q1'a1', E uma carta de pessoa -fidedigna do Cca,tá,de 20 de J'un110,
a outra desta praça,diz: Os passos do libe1'rímo Oea1'á fom1n segui
dos pela.~ JYI'ovincías de Piauhy, lJfa,mnhão e Padt, lançando todas
f6ra os }J1'e,Qidentes e seCl'eta1'íos 1'emetticlos lJelo Rio,

O Ceará tem tomado nma attitude, que mostra a sna decisão
energica contra o, planos do Rio de Janeiro, e qnalquer aggressão
externa.

Tendo o juiz de f6ra do Aracaty (*) feito a br~jeirada de
mndar dos sentimento, qne havh mostrado ,na sessí"LO daquella
camara de 9 de Fevereiro, com a chegada do presidente Pedro José
da COl/ta Barros, fazendo com qnc as camaras do Ar:.lcaty, em sessão
de tantos de Abril, e de S, Bemardo, em sessão extlaordinaria de 8
de Junho, pedissem ao imperador fizesse jurar por todo imperio o
projecto da constituição, foram as camaras reprehendídas pelo go
verno, as actas aspadas, o juiz de fóra demitticlo do serviço e ex
pnlso da província com o seu sacio Felippe :Mena Calado da Fon
seca; bem como expulsos dos empregos, cargos e postos todos os
Portuguezes, que os serviam, Estabeleceram um deposito de fari
nhas e mais legumes, arsenal e paiol de paivara, para servirem no
caso da invasiio,na villa de Montemor Novo; mandaram apromptar
ás estradas da capital para o interior calTOS machêos, para trans
porte dos petrechos militares,

Toda mocidade reduziu-se a aprender o man~jo das armas, dan
do·lhes o mais atteúdivel exemplo o seu presidente Araripe cm
campo, a exercicio diario de fuzilaria 110 campo, e de art~lheria na
Fortaleza; o mesmo se tem praticado com Of; ordenanças, sendo os
qne não tem arma., de fogo oLrigados a aprender o exercicio do
arco e flechas, devendo ter cada U111 vinte e qua.tro e nous arco~.

Crearam uma junta de commissão para tratar da agricultura,
c outra da defeza. e segurança da provincia, a qual dividindo a CORta

em diversas partes, tem em toda. posto presidios, que probibam o
de~embarque aos inimigos ex temo. ; c mandaram vil' de Inglaterra
um preparo de artilheria, de que já estão de po c, de vinte e seis
peças de :lrtilheria de diversos calibres de 9 até 32, dnas mil e qui
nhentas balas, onze míl e duzentas libras de metralha, oitocentas
gl'anadeiras, cincoenta pares de pistola, trezentas e cincoenta espa
das de cavallaria, trima e duas mil pedel'l1eiras, qllinhentoR temos

(*) Ao depois dcsemur.rglldor Lniz Francisco de Paula Cavnlcanti dtAJ·
buquerque.

(Nota do colleccionador,)
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de cartucheiras, quinze barris de cbnmbo,trezentos e Retenta e cinco
barris de polvora, e outros utencilios proprios para Jefeza, no caso
de invasão.

Esta~eleceram estafetas que levassem duas vezes por mez as
communicações até o Pará.

r Quem lhes ministrou, aos Cearenses, planos tã.o bem concerta
dos, providencias tanto a tempo e cautelosas?

Qual tem sido a provincia do Brazil, que tem desenvolvido
tanto liberalismo e despregado tanta energia?

Que exemplo mais imitavel aos povos do Brazil?
Pernambuco mesmo deve fitar os olbos no Ceará, e confun

dir-se.
Ali alçou o primeiro grito a liberdade, e o seu ecbo fez estre

mecer o coração' do imperio. Os aulicos do Rio enfiaram, e o despo
tismo, com a bocca ensanguentada, está a ver o seu throno derru
bado por momentos, qual a estatua de N abuco, cujos pés de bano
não poderam sustentar os diversos metaes da sua mole.

Iguaes são as noticias, que temos do Pará.
O mesmo espirito se desenvolveu nessa provillcia desde o mez

de Outubro do anno passado,depois que o scelerado Inglez Remflet,
ccmmandante do brigue Ma1'anhão,paru sustentar o partido dOH cor
cundas ou imperiaes, fez fuzilar no convés do navio Ohocalho a du
zentas e cincoenta e seis Paraenses.

Lemos no Oonstitucioned,de França, de 27 de Abril, um extracto
do OOU?"J'ie'l', no qual se conta,que as novas trazidas a Inglutena pelo
navio L'Hebe eram, que todos os Inglezes, que estavam naquelle
porto, foram obrigados á partir a pressa para a Ilha Barbada, ha
vendo o capitão do dito navio recebido carta do vice-con uI inglez,
participando-lhe, que a vida e propriedades dos Ingleze não esta
riam em segurança, depois da partida da fragata l'nnperat1'ice e do
brigue Ma1'Ctnhão, que iam a dar á vela; e que o mesmo governo
local recusara garantir a salvação desses estrangeiros. .

No mesmo Oonstitucional, de 30 de Abril, lemos, que uma em
barcação de Cayenna, chegada ao Pará, fora obrigada a dar á vela,
sem poder vender a sua carga, por haver apparecido ali uma revolu
ção. O capitão deste navio pretendia, que as ruas do Pará estavam
innuudadas de sangue. O governador de Cayenna, dizia-se ter en
viado um brigue e uma galeota em SOCCOI'1'O das pessoas, que qui
zessem pôr-se debaixo do pavilhão francez.

Estes successos são uma parte do que nos conta summariamente
o Dia1'io elo Gove1'no, do Ceará, n. 6, e n'um extracto da Gazeta elo
Maranhão do modo seguinte:

" Os independent.es do Grão Pará, com as tropas e seu illustre
bispo, retiraram-se á Cametá, e lá fortificados das tribus corajosas
dos indigenas sitiaram a cidade, occupada pelos Europeus e Ingle
zes. Foi por entre raios de fogo, que os nossos bravos recobraram
a capital da mais vasta das provincias do Brazil, levando diante de
si a carnagem e o sangue, em retorno das atrocidades, que sobre
elles haviam exercitado nossos implacaveis inimigos. E palhon-se

•

iii

"



•..
'. - G17-

•

o horl'Or por ioda parLe, e o!' inimigos fngiram em nma embarcação
para as Martinicas, ahinuo em caLa deUes dous H.avios do guerra.
Chegam aqui, (Maranhão) etrectivamente gentes do Pará,.e annnn
ciando- e a vinda ele uma embarcação com Europen , o gov I'no (<1.0
Maranhão) rnandon ol'llcm a ForLaleza para não passar da Ponta ~l
areia (baixos da barra) e rcmetter com elles os Europeus suspeitos
para a Europa. "

Porém como provam es es snccessos um espirita liberal, e
união com as demais provincias de norte do Brazil, nos pergr.!1tam
os endemoniados §ii

Oh geração mais perver a e má, que a dos Genezarenos! Pois
não "Gdes, que aquelle horrcnuo massacre foi feito pejos infames
Inglezes, á soldo do imperador, combinado!' com os Portuguezes,
seus patricios, e o governo d'então do Pará, valongo de sens es
cravos?

Não vêdcs, que o imperador nenhum castigo deu áque1Jes
man tros, antes retendo nas prisões do Rio o conego Campo., pre
, idente e colhi(10 pela tropa, deu uma approvação tacita áquella
carncceria, revoltou toda provincia, que tomon a vingança por snas
mãos, e repetiu em seu furor o m:lssacre de S. Bartholomeo em
França!

Espcraei", qne, depois de uma tal demonstração da parte da
qne1Je povo, haj~L esLe de lembrar-se do defensor perpeLno, que lon
ge de os defender, ante approva os sens males, e os estragos, e dei
xando impunes os monstros, castiga o, innocentes?

Si os Paraenses, quando se propozeram á essa vingança, tives
sem em vista o ficarem ainda na obediencia c reconhecimento de
imperador, e t:wam todo!' perdil1os; ('ram credores de grandissimo!'
castigos, ]'lois que sabiam muito bem, que a vingança privada é pro
hibida por todas leis. Logo, quando se :fizeram justiça por suas
m'ios, só com es e passo deram a conhecer, que não temiam a nen
huma autoridade sobre si, de quem poàessem receber a punição; e
como por si sós não podiam lntar com as forças de S. M., nada lhes
restava que unir-se á confederação das provincias, que se iam decla
rando contra o absolutismu, como testificam as noticias que alle-.
gamos. -

Então, Srs, enclemoniaclos, que dizem a isto?
Ainda que a Parahiba do norte não esteja de todo tranquilisa

da, para fazer apparecer com mais energia o espirito liberal, que
anima os povos daquella provincia, com tudo a retirada fugitiva do
novo Nero com os demagogos imperiaes, que introduziram a ruina
naquelle povo, é já um preludio de que brevemente veremos SOl'

gir uma nova ordem de cousas, que bade curar tantas chagas do
mesticas, e sustcntar a vida a todo Brazil.

A convenção entabolada na villa Nova do Conde (Jacoca) a 15
(10 passado teria trazido a paz áquella provincia, si não fora o c?uce
do ilheu Joaquim J o&é Luiz, que imitando a' J adas na perfidla, o
não quiz seguir na desesperação.

Não é para admirar, que deste geito pagas e aos extranhos o

,
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acolhimento, aamizatle e os adiantamentos, qne lhe deram, quando
el1l 1817 desconheceu, e prendeu seus proprios patricios e Bocios
naqnella"revolução! O trahidor uma vez,é trahidor toda sua vida.

: ordinario esses de8graçados, inaccessiveis a um verdadeiro ar
. ependimento, acabam os destestaveis i1ias como o Iscariotes, qui
laqlleo se slIspendit.

Como, porém, o corpo 80eial daquella provincia se aclle sem' 08

membros grangrenados, que lhe Cllnsavam a morte; as pessoas de
consideração e probidade emigrassem da cidade para não serem o
joguete do Tapiti e sua quadrilha desenfreiada; o pro-presidente
tenente coronel Alexandre Seixas, vassallo do rei D. João 'V1,tellha
tanto credito e honhomia na cidade, que já assim mesmo se revoltou
lVIamanguape, e se ache eUe quasi isolado,como avestruz no deserto,
procure acommodação com as forças aUÀ.iliadoras da Feira velha e
com o goveJ'Do de Pernambuco; e finalmente como as tropas
natalen'es estejam de marcha para SOCCOITer os liberaes das porvin
cias,nada ba mais qne recciar de entraves daquella provincia á causa
ela Jiuenlade do Brazil, e á confederação do Equador, muito princi
palmente quando consta, que já 8e acham em llJ:uchas para as im
med iações daqmilla cidade as valentes tropas do Ceará.

A Ai\fPAlIIENTO DA COLUlIlNA LIBER,\L NO ANT lIms.

O inimigo sabendo, que o major Pitanga 8ahira com a terceira.
parte da força para cortar o passo aos ladrões, que intentavam pas
sar além do rio Unct, por se haver seductoramente debandado a
columna ela direita, commandada' pelo tenente coronel Sebastião
uos üculos; e ao mesmo tempo que se expediram para aquella cam
panha novas forças terrestres, c1ebaixo do commando do corajoso ca
pitão Carapeba, e por mal' dous brigues para lhes prohibir a fuga,
tentou dar um assalto geral para experimental' a fortuna, antes que
se effectuasse a reunião das forças liberaes, e lhe fosse mais impl'3
ticavel algum exito.

A este fim chamou para o acampamento a. força, que tinha em
J acuipe, constando de quatro centas praça!>, a maior parte cabo
clos, deixando alguns para entreter o Pitanga.

N e8te proposito, ás duas hora da tarde do dia 1'1 do passado,
sahiu de sua trincheira eru numero acima de sete centos e cincoeuta
praças,c ataeou a nossa linha. em geral com uma furia não esperada;
e si uão encontras e uma maior intrepidez em qU2si cento e sessenta
libel'3es, de certo passaria a columna liboral por algum enxovalho,
e dCl;,troço.

Nova prova de que uão é o numero dos soldados, que adquiro
308 grandes victorias ; sim o valor e a discipHna. Desde os Hebreos
na livrança elo captiveiro elos 1\1adIatinas, conseguida por trezentOf;
oldadoR de "eeleito, u:lda obstante constai: o sen exercito ele trinta

..
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e dous mil combatentes, até nós, ainda esta verdade não sofE'eu
faUm alguma.

O combate durou tres horas com encal:niQZ)ento de parte a
parte. Depois deste tempo o inimigo apresentoú-a""lnais itlesperada
cobardia, retirando-se desordenadamente, deixando o campo'
berto de mortos e feridos, e perdendo, dizem,cinco ofliciaes, Le,itão._~OL.-~-

Muniz, Cruz, Innocencio e Mayer, e quatro feridos,Lamenha, Seara' ,-
José Joaquim, etc. '

A nossa perda foi diminuta, comparativamente á do inimigo,
pois constou de onze mortos e trinta e tres feridos, a maior pa,rte
gravemente.

Si a conduta de toda a columna liberal fosse igual a do 3·.bata
lhão, que sobre a praia sempre occupou o ponto de maior perigo
com desmarcado denodo, talvez que o inimigo nilo voltasse mais
para os seus covis; mas vozes de espanto dadas no 3'. batalhão
por alguns ofliciaes, que cobardemente fugiram do fogo, intro
duziram nos soldados um terror panico, de modo que esteve a acção
quas~ perdida. Na batalha dos tres imperadores, sendo os Russos,
já vencedores, incutidos de um terror panico, cederam o campo da
batalha, e a victoria aos Francezes, já vencidos.

Os cobardes autores desse temor, tenentes Manoel Cavalcanti
de Mello e Antonio Luiz Vianna e oalferes Camillo de Lelis,levaram
baixa com infamia, e foram presos para bordo do brigue guerra
Constituição ou Mm·te.

Houveram muitos officiaes dignos de um notavel elogio no nosso
acampamento, dos quaes fallaremos no numero seguinte; pois que
a imparcialidade ejustiça lJOS prescreve o varejo do vicio e dos er
ros; bem como o louvor da virtude e dos acertos.

Não podemos celTar este numero sem reflectirmos sobrc o de
leixo e faha de patriotismo da maior parte dos empregtldos publi
cos, no perigo evidente e imminente da patria.

Assentam esses senhores, que em indo 15. para suas repartições
ás horas do costume,e fazendo aquelles officios ordinarios em tempo
de paz, tem cumprido com seus devere~, e não são obrigados a mais
nada; e que a defeza da patria e delles mesmos deve ficar confiada
unicamente aos militares da primeira e segunda linha. Senhores
empregados publicos, entendamo-nos; as obrigações de Vmcs., na
crise actual, não se limitam unicamente áquelles deveres dos seus
despachos, no tempo de paz.

Quando a patria está em perigo, todo cidadão é soldado; todos
se devem adextrar nas armas para rebater o inimigo aggressor. Não
é bastante que Vmcs., na occasião do aperto maior, saiam de suas
casas com algumas pistolas ou facas, ou outras qnaesquer armas,
sem disciplina, sem ordem e sem chefe habil nos negocios de guerra;
um tal estado só póde causar a confusão e a desordem.

O tempo é de atropello, devem Vmcs. atropellar tambem a
economia de suas acções. . ,

O goverlJo e junta da fazenda publica já não podem lêr a
elJol'lnidade de requerimentos para. angmento de ol'denados,e V mcs.
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não 86 não tem angmentado o seu zelo pelo bem da patria, como
nH'SIllO nos deveres dos seus lugares não tem adiantado nada.

Consta, qne.;" diversas e')tações estão muito mal administl':l
.das· as.-esêripturTlções atrasadissimas; tudo em geral em confusão ver

,.. ~.n osa; porque a maior parte de Vmcs. gastam. horas e horas
- "01 apararem.pennas, e ontras tantas em estarem a plDtar lettras, e

outras a praticar sobre materias f6ra de suas obrigações.
O primeiro official da secretaria do governo teve ordem para

fazer carta.s de convite, para as pessoas que deviam compôr um dos
cOQselhos passados, e muito pouca gente assistiu; porque o bom do
official deu por desculpa ter-se seguido,depois da ordem,um domingo,
que era dia feriado, no qual elle por 8er muito religioso não traba
lhava ; e o govemo foi inteiramente indifferente por essa indoleneia.

Os militares estão atropellados em seu serviço, pois que assim
pedem as eonjuncturas actuaes ; e s6 V mcs. querem permanecer na
marcha morosa, c em grande parte vadia de seus oflicios.

Não pode ser.
Comp3Jremos a nossa conducta com a da provincia do Ceará,

onde tudo está em agitação, ~udo aprende o exercicio de mosque
taria e artilberia, sem exceptuar mesmo o seu patriota presidente, e
confundamo-nos.

Portanto, senhores empregados, ás armas, ás armas. .A patria
eatá em perigo; é quanto basta.

Cautela, união, valor comitante.
Andar assim, é bom andar.

Boa viagem.

•
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ADVERTENCIA. DO REVISO~

Por mais cuidado empregado na rectificação das provas, não
foi possivel expurgar no todo esta obra de erros typographicos em
sua impressão demorada e composição custosa, e especialmente pela
forma e pelo estado dos eS0riptos, que a constituem.

Não importa agora, porém, saber 8i foram elles devidos ou á
revisão mesma, ou á não execução da corrigenda respectÍ\ a, não v.e·
rificada na ausencia de uma prova ultima sohre o prelo.

O certo é que a existencia alludida é real. Mas tambem e~ 'e:;
erros não passam de incolTecções orthogl'aphicas de faci] alcance, e'
de haver em algumas palavras escapado a presença de typos de ca·
racteres differentes; o que evidentemente não influindo na essencin
desta publicação, pode·se prescindir de en·atas.

Os leitores suppl'irão taes erros com toda competencia.

N esta publicação não ha addicionada matel'ia alguma á coUec
cionada pelo commendador A. J. de Mello, por contracto com a pro
vincia.

Procurou-se haver, é verdaé\e, quaesquer outros escriptos que
não fizessem parte da co11ecção, e por ventura existissem em poder
d'alguem, para que, addicionados á mesma collecção na respectiva
impressão, assim se chegasse ao complemento do fim desta obra, em
homenagem ao pensamento commum do legislador, que lhe autol'i·
sou a publicação, e do administrador que a executou.

Nada obteve-se.
Foram inuteis todos os esforços neste sentido.
Da Histo7'ia de Pemambuco, a que allude o commendador Â.

J. de Mel10 á pagina 18 do 1.' volume, quem ora traça estas li·
nhas, muito antes desta publicação sabir do limbo, soube de um pa·
rente mui proximo do finado FI'. Caneca, que existia o respectivo
autographo, e tinha-o el1e mesmo em seu poder.

Verdadeira preciosidade, cujo destino ignorava-se ha longo
annos, segundo o dissera o commendador Mel1o, no lugar citado,
aquel1e conhecimento occasional afigurou-se' de um eLLreka á pessoa,
a quem fora elle dado em conversa acerca do Instituto Á7'cheologico
e Geographico Pernamb1wano. Assim, quando incumbido da revi·
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são desta obra pelo Exm. Desembargador H~nrique P~r6ira de Ln l
cena, procurou 0P.~9:'tunamente, em lembr!!,nça da ar:terio~' affirma

~ ção, haver d,<;'4je..~tWi\lo ,parente o manuscnpto para lllclull-o nest
_~ mas '"1 isso recnsou-se elle sob pretextos inconciliavei

.--S9';~6s~t;Jtimelltos de p,atriotismo, de amor proprio e de caridad
..lljstii> at@

'Vingava-se da geração coeva áquelles tempeatuosos tempos
'allgrentas lnctas, que a historia consigna, sobre a presente geração
que eregi3: á victima politica um monumento honr050 na divnlgaçã
das pr'oprias obras, testemunho vivaz da injustiça dos seus contem
poraneos, e sobre as futuras, que nenhuma solidariedade podem te
em f!J.ctos preexistentes, e ás quaes portanto se não deve recusar
direito de conhecer e apreciar o passado.

E, aBsim,quando effectivamente exista esse manuscripto, pode-s
cOllsiderar como perdida a alIudida composição; a qualjámais ser'
dada ii estampa.

Singular parricidio !

Já em fim desta publicação, houveram-se duas poesias não co
prehendidas nella ; uma das quaes é variante da }?roducção poetir
ela pagina 52 do livro primeiro. Taes poesias hão tido curso sob d
nominação de Hymno de FI'. Oaneca.

Não devendo ficar esparsas, por isso incluem-se em seguida.

I

Entre Marilia e a patria
Colloquei meu coração:
A patria .robou-m'o todo;
Marilia que chore em vão.

Marília, pede a teus filhos,
Por minha propria abenção,
Morram, como eu, pela patria ;
Marilia que chore em vão.

Apenas fOl'em crescendo,
Cresçam co'as armas na mão,
Saibam morrer, como eu morro;
Marilia ile bhore em vão.

..
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Defender os .patri..>s lares,
E' d~ver do cidadão.
Quando exhalem pela patria ;
Marilia que chore em vão. .

II

,I' Para defender a patria
Menino homem se faz,
Em dando a vida por eUa ;
Morrendo, não peno mais.

De que me serve viver
Entre suspiros e ais?
Si vivo, vivo penando;
Morrendo, não peno mais.

Inda que eu queira, não posso
Existir entre os mortaes.
A morte serve de allivio ;
Morrendo, não peno mais.

Oh! morte, porque não vens
Findar meus dias fataes ?
Si vivo, vivo penando;
Morrendo, não peno mais.

Occupando-se ás paginas 47 e 48 do 1.' volume o "'0 andador
A. J. de Melto das razões, que determinaram o finado jj'r. Caneca
a dar á estampa o Typhis, indica ter sido a sua publicação iniciada
em 25 de Dezembro de 1824 e a -respectiva existencia haver·se pro
longado até 12 de Agosto do anno seguinte, manifestada na publica
ção de vinte nove numeroso

Estes, declara-o o mesmo commendador A. J. de Mello, o leitor
os achará em sua totalidade nesta obra.

Na assignalação, porém, do nascimento e vida do Typhis no
jornalismo ha um evidente lapso de penna, na parte ralativa aos
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annos indicados, que são os de 1823 e de 1824, e não os <=! 1821e
1825, como vê-se dos proprios numeros do periodico, e resuh, da in
terrupção deste pela sahida para o Ceará em 16 de Setembro ~ 1824
do sell red:2'''": e do fuzilamento do mesmo em 13 de J :Jleiro

"la de ~"Wi\lo ~ ,
h ~~ ~stes . ados colhem-se desta mesma obra.

=: - ~o_-=::'t,l ,ais, ~m presença da :,,~toridade, que escreveu. a ?oticil1 :'0- .
'~li'j ~ a t . .Joaqmm do Amor DIVlUO Caneca como prefacIO a collooçao

"rI;'seus escriptos, s6 a causa assignada p6de ter motivado esse ana
chronismo.

. Quanto a existencia dos vinte nove numeras do J?yphis como
parte desta obra, cabe repetir com relação ao numero XXIX o qu
ficou notado a pagina 538 deste volume a respeito do numero XVll,
isto é, quo á collecção do Typhis faltaram esses dous numerüs; cuja
ausencia não foi passivei supprir.

Es~a falta dupla, como ali já se disse, parece ser originari3, e
nilo consequente de posterior descaminho, resuLtante da via dolo
rosa por onde ;l.ndaram os autographos, desde a perda deHes té a
sua invenção feliz cm uma barrica, como annnnciaram os jornaes

.desta capital.
rrodos os numeros, que fazem a materia da secção ultima desta

,I· ra C'3t.avam bl'ochurados; e nada revelava, que os faltos.tiv~em

..do 1 tr"" i.loS depoie de col1eccionados integralmente.

\. Os numeras originaes do TyplLis pôde-se reproduzir, sem maior
damnificação material dos exemplares ~'espectivos.

Isso foi recommendado muito p.specialmente aos senhores com
positol'es, para que se podesse, ultimada a reimpressão, recolher os
mesmos exemplares ao archivo do Instituto A1'cheologico e Geog1·(t·
1l1lico Pm-nambucano como offerta mui preciosa.

Essa intenção vai ser realisada,
.J lMtituto A1'cheologico terá assim em seu archivo a UTllca

t: 'Jecção talvez existente daquelle periodico, ainda que falha de
dou!> Imero,·

Alb s -o lidos no pl'oprio original.
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