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INTRODUCÇAO





I

ADVERTENCIA

SOBHE A PHE EN'l'E COLLECÇAO

As difficuldades que surgem de todos os lados, como
que para empecer a marcha, quebrar as ror~as e cança!"
o anim~ aos que levauos pelo amor das cousa patrias
intentão salvar do esquecimento as obras e os nomes de
seus compatriota , me teriam feito arrepiar carreira e
o benevolo acolhimento que teve a primeira parte da
Brasília, biblioteca elos melhores auctOl'es antigos e

.modernos (1) *, e a coadjuvação do illu tre li,'reiro-editor
o Sr. B. L. Garnier, a quem o Bl'asil já deve tanLose
~:l1l1 impol'tontes serviço' em bem das leLnl naGionaes j

* Vide li' notas 110 fim .tcsla 11I11'0C!llCçfio.
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não rue servi sem de nobre estimulo para proseguir em
empreza cuja gloria não corresponde ás suas afanosas
ladigas.

ManoelIgnacio da Silva Alvarenga é por sem duvida
um dos nossos melhores poetas do seculo pas ado; e
não fôra possivel deixar por mais tempo as suas obras
dispersas, com grande pena dos amigos da litteratura
nacional (2).

As obras que possuimos de tam ameno poeta são as
que foram publicadas durante a ua vida ou depois de
ua morte pelos e forços e cuidados do conego Januano

ua Cunha Barbosa, que sempre se lhe mostrou dedicado
e agradecido :discipulo. Tudo o mais de appareceu,
'endo muito para se lastimar que no numero da que se
perderam entrasse uma ceoturia de poemas jocoserlOs e
atyricos feitos a um frade franciscano, que se mettera a

rabula, e a primol'Usa traducçào das poesia ue Ana
creonte, que o conego Januario da Cunha Barbo a teve
por vezes em sua mão. Nem admira que a centuria dos
soneto de~apparece .se, quando os papeis e livros de
Silva Alvarenga pas aram por um sequestro motivado
pelo frade li:'anciscano, que se lhe tornára em tam cruel
inimigo i e é até de crer que o frade empregasse todos
os rlleios de que clispoz, acoroçoado pelo taciturno e ty
raono conde de Bezende, para sumil-a aos olhos da pos
teridade) que por certo muito teria que rir-, e á na cu la,.
"l'aça ao pincel atYl'ico de Silva Alvnrenga t5).

Existem presentemente Jo no'so poeta a seguintes '
compo içõe': 1 poema heroicomico, 1 dilo didactico,
1 uito em oita"a rimas, 2 idylios, '1 ecloga, 2 epistolas,
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4 odes, 2 cançõe', 1 heroide,·J aLyra, '\ soneto, 1 poe..
sia em quintilbas, 69 rOl1l.lós e 57 madrigaes.

Estas campo içães foram publicadas em avulso, na
Colleeção de lJoesias ineditas dos melhores anctores

']J01'tuguezes (4), no Palriota (5), jornal litterario, poli
tico e mercantill do Rio de Janeiro e no Parnaso brasi
leiro (6) editado pelo conego Januario da Cunha Bar
bosa.

O 'poema _heroiçomico o Des'e1'/or, mais geralmente
conhecido pelo titulo de DeSertor das leUras, foi impres o
c reimpresso em Coimbra quando o auctor cursava a
universidade portugúeza. A primeira edição foi feita n:1
real officina daquella universidade no anno de 1774, e
consta de um volume in·8° com 7t paginas de impres
são. Acham-se no fim dous sonetos encomia!>ticos dirigi
do ao auctor, que n'esta collecção vào em logar mais
apropriado. A segunda ediçào sahiu em designação de
logar, typographia e anno da impre ão, e ignora-se a
ca~ a que deu logal' a essas omi ões (7).

O poema didascalico, intitulado as Artes, sabIu pela,
primeira vez na Colleeção de poesias' ineditas dos me
lhores [metores lJ01'tuguezes (8); foi ainda reproduzido
pelo auctor no Patriota (9), impresso depois em sepa
raelo ('J O) e tambem no lVlosaico 'poetieo (11).

O puema em oitavas rimas a um governador da capi
tania Oe Mi na .Geraes foi impres o em 18'12 no Jomal
]Joetieo" ~ne publicava em Lisboa '0 lineiro De iderio
Marques Leão (12).

O idylios oe Silva Alvarenga tem por titulo O Templo
de Neptuno e a Gl'ltta americana.
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o primeiro foi impres o em separado em Lisboa, no
anno de 1777 ('15), e sahiu depois na Collec(;ão de poe
sias inedilas ('14) e no Pamaso brasileiro ('15).

O segundo só foi publicado postbumamente no Pal'
naso brasileiro (16) e depois reproduzido na Revistlt tri
mensal elo Instituto l,is/ol'ieo brasileiro (17) e no Mosaico
poetieo (18).

A ecloga intitulada o Cauto dos pastores ó foi pubJi
caela no Patl'iota ('19). •

Conbecem- e duas epístola feita pelo nosso poeta.
Aprimeira foi elirigida ao rei dom José I, no dia da

inauguração ua estatua equestre, e só publieou-se em
avu!. o (20).

A egunda sobr o põema « a Declamação tragiea» de
.To é Basilio da Gama, sahiu nnicamente no Parnaso
brasileiro (2'1).

A' ode de Silva AI arenga são uit'igidas a Affonso de
Alhuquerque, á mocidade portugueza, ao rei dom .To é I,
no dia da inauguração da sua e. tatua, e ao .-ice-rei Luiz
de Va concellos e Souza.

A primeira acha-se na Collecção. de poesias illedi
tas (22), sendo que o nome de )lanoel 19nacio da 'ilvn
Alva1'enga anda ahi deturpado em Jo~o 19nacio da ilvn
AIvarenga, pelo flue poelet'-se-hin pensar er ella anLes
ele Ignacio José de Alvarenga·Peixoto. Oconego Januario
da Cunha Barbosa a reimp1'irn iu no Panlllso brasi/eíl'o (25)
como obra de Domingos Vidal ele Barbo a e ns im foi 1'e
]11'oduzida no Mosaico ]Joetteo (24). O SI1I'. Innocencio
Frnncis o da Silva qne a exc.llliu ela r laç:'ío ela ohrn. ele
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Sil m Alvarenga, segue no seu Diccioncwio biblioyraphico
portuyltez (25) a me. ma opinião. O Sl1r. Dr. J. M. Pe:
reira.da Silva ora a dá como de Domingos Vidal de Bar
bosa em o Novo Pánwso Brasileiro (26) e Vurões illus
tres (27), ora como de Silva Alvarenga nos me mos Va
rões illustres (28).

Na carencia de melhores informações que me guias-
em a re peiLo de er verdadeiro auelor, assentei que nem

um mal fazia em daI-a como do no so poeta (29), sal
Yan~o sempre esta declaração, sendo que Jo é i\Jaria da
Co 'ta e Silva é de opinião que ella pertence a Silva Alva
renga (30), e que n'essa composição se revela um poeta
lj'rico de primeira fOl'ça.

A segunda, feita á mocidade porLuO'ueza por uccasião
da reforma da Universidade de Coimbra en '1772, sahiu
tambem unicamenLe no velho e novo Pa'l'l1aSO 'brasi
leiro 131).

A. terceira, dir'iO'ida ao rei dom Jo é I, foi publicada
primeiramente em avulso (52), e depois no Patriota com
muitas emendas fegas pelo auclor (55).

A quarta recitada no recolhimento do Parto d'esLa
capital en pre ença do vice-rei Luiz de 'asconcellos e
Souza ~ó foi impre a no Parnaso brasileiro (54).

A canções tem por titulos AJiotheosis lJoetica e a
Tempestade; a primeira c dirigida ao vice-rei Luiz oe
\ asconcellos, e a egunda:í rainha dona :'Iraria I, no dia
ue eus :1nno.'; endo que aquella foi primeiramenLe im
pre saemavul 0(55ledepoi reproduzidanoPa/riota(5ü)'
e no Parllaso brasileiro (57), e e La unicamente no Pa
triota (58).
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A heroide de Theseu á A1'iadne só foi publicada no
Parnaso b7'asileiro (59).

A- satyra aos Vicios passou das paginas do Pat,'iota (40),
onde a lizera o am::tol' inserir para as paginas do Parnaso
brasileiro (41), e tenho lembrança de a ter visto im
pre a em avulso (42).

Só nos re ta um soneto do auctor (45), feito á inau
guração da estatua equeslre, e que começa:

Vencer dra<rfio, que as furias dcscnccl'ra,

o qual foi impresso avulsamente (44), e depois sahiu no
Pamaso brasileiro (45), ,

As qlliutilhas que auotor dirigiu ao seu amigo vice
rei Luiz de Va concellos e Souza, em estylo faceta ou,
segundo a phraseologia modema, em tom humoristico,
só foram impressas posthumamente pelo seu distincto
di cipulo, o conego Jauuario da Cunha Barbosa (46).

O poema lyrico, a que_o auetor deu o titulo de Glrmra,
poemas el'oticos, é uma collecção de lyras, que elle .de
nomina 1'OIUlús, e de maclrigae (47). Foi a obra mais
volumosa que publicou. Deve- e a sua impressão, se
gundo o prologo (48), a um amigo que te"e de ludal'
com a pouca dispo ição que mostrava o auetor em en
tregaI-as ao prelo, ralado pela melancolia que lhe minava
a exi tencia.

iha Alvarenga deixou muitas obras ineditas; além da
centúria de soneto jaco erios e atyrico que lhe foi
roubada, percleu- e por occasião de ua morte a prima
ra a ll'aducção que fez de Anacreonte, que el'a o poeta
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mais de ua affeição. Oconego Januario da Cun!la Bar
bosa a tinha em muito valor (49), e até Adrien Balbi a
menciona como uma obra cügna de recommendar o
nome de. seu traductor á po teridade (50). E quantas
outra composições de ápl'e~o e que emm estimadas do
amadores das nos as leUras não tiveram o me mo des
tino (51)! Infelizmente a longa enfermidade, que o le
vou ao tumulo, privbu-o nos ultimo dias de ua vida de
dar ii luz as uas poesias, interrompendo a tarefa que
emprehendera movido pelas in tancias, e con elhos do
seu amigo Manoel Ferreira de Araujo Guimarães, o re
dactor do Patriota, de que Silva Alvarenga era um dos
rli tinctos colloboradores_(52).

Seguindo o mesmo plano que adoptei na primeira
parte d'esta collecção,' e que se compõe das lyras de
Thomaz Antonio Gonzaga, procurei junctar fls obràs de
Silva Alvarenga o juizo critico do escriptores nacionaes
e estrangeiros. De tes ultimos é tam mal conhecido, que
um ou outro lhe conhece a. obras, e os mai apenas lhe
sabem o nome (55). E, para que mais completo fosse
o meu trabalho, busquei e boçal' a ua biographia sob
melhores informações, não me contentando com opouco
que até aqui se bavia dito acerca do seu na cimento, c
sobretudo acerca da hi toria mysteriosa de seus dous
annos de captiveiro nas masmorras da fortaleza da Con-
ceição (54). .

Felizmente pude a har documentos digno. de toda a
fé, e criptos com a tinta do tempo, e que até agora jaziam
sob a poeira do anno e tio esquecimento.

Folhe'ando e'ses intel'l'ogator'íos feitos pelo juizes tio
1.
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. martyr dos te(J.lpo tenebro os do e tupido governo co
lonial, vê-se o corno até agora se enganaram os biogra
phos -do carij;or de Glaura) não só a respeito da data do
eu naccitIlento, como do lagar em que vira a luz do dia,

e do nome do auetor de seus dias. Fixando as datas,
aclarando es. es faetos~ devo agradeceI' publicamente por
mim, e pelos amigo das letLras nacionaes ao muito dis
tincto cavalleiro e meu amigo o Snr. doutor Manoel
Férreira Lago, a bondade com que me offereceu os do
cumentos, (55) que erviram de ba 'e á presente hiogra
phia de Silva Alyarenga, e que julguei dever reunir á esta
collecção ob o titulo de Peças justificatjvas (56) ..

li; tempo de dar-mos em nossas e tante um Ilogar de
honra ao nos o li Lteratos ; offerecendo mais e Les volu
me em adilitamento aos que já formam a Biblioteca nlL
cional espcfO unicamente a Gontinuação Jo benevolo c
animador acolhimento do amigo das Gousas da patria,
para pro egllil' em empreza que pcde o acrificio do
tempo, o suór do rosto e a applicar,ão da intelligencia.

Rio de Janeiro, 25 rir outubro de 1813'2.



II

JUIZO CRITICO

DOS

ESCIHPTORES NACIONAES E ESTRANGEIROS

J'ai parcouru encore les poésics c1'Ull autre poete bré
silien, Manoel Ignaéio da Silva Alvarenga, professeur de
rhétorique à, Rio-Janeiro, qui a publié à Lisbonne,
en 1799, un voluLTIe de poésies érotiques. Un'a chanté
que sc~ mours pour Glaura et ses regrets pour la mort
de cetle e11e. Entre soixante pelils poemes, qu'il a nom
més romlús, parce que le même refr~in y e t ramené
régulierement arres huit pelits ver. (57,), ii Y en a plu
,icm de graciellx, pI usiellrs Olt I'amour et le booheUl'
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semblent s'exprimer avec les accenLs de la vérilé. Le 1an
gage des regreL ou de ln doúleur, apres ln mort de
Glaura, me paralt partir beaucoup moins du fond du .
coou!'. Apres tout, le principal atLl'ait de ces poésie ,
c'est encore leur couleur locale, les images empruntées
aux arbres, aux papillon , aux serpenLs d' Amérique, ou
l'invitation à fuir, dans l'oude fraiche d'un rui seau, le
ardeurs de décembre (58). En li 'ant les premiers poe
me écrit. dans ces ciimats si éloigué de nous, OTI songe
à ce qu'ils nous promeLtent, p1us encore qu'à ce qn'ils
nous donnent déjà (59).

SLMONDE DE SlSMONDJ.

11 a composé un grand nombre de poésie parmi les
queIles le poemes o Deserto1' das lettras (le Dé erteur

. de leUre.) et le GZaura se distinguent par un méri~e réel.
Ses satire contre les vice I la Lraduction en vers portu
gais d'Anacréon (60) et d.'alltres poésies, ont éLé impri
mées. Une beIle versification, de pensées yraimcnt
philosophiques et une critique aussi fine que déLicate se
font remarqueI' dans toutes es compositions (/31).

AnRIEN n.~LBI.
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Cheio da idéa de que oBra il apresenta objectos ma
gestosos e grande"s, como solo virgem ha pouco sahido
das mãos da. natureza enriquecido de preciosos thesou
ros, quiz Manoel Jgnacio crear uma poe ia tambem nova
e "brasileira, que e proporcionasse aos grande senti
mentos que deixa nas almas dos philo ophos pensadores
o aspecto d' este paiz por tantos motivos admiravel. A
empreza era grande de certo; e a homa de a tentar levou
Manoel Ignacio aos primeiros pa sos de tam difficultosa
carreira. Substituindo em suas composiçõe aos sirnile"
sediços e velhos similes bra~ileiros mais arrebatadores e
de melhor monta, elle queria assim por seu exemplo
chamar os e tudiosos a uma occupação mais patriotica
e de maior novidade, ca ando a poesia com a mu ica,
porque a experiencia o convencia que ella muito e pres
tava ao nosso genio; compoz elIe o eus fOlldús, can
tando assim as nossas arvores, fructos, flores, monta
nhas, rio e florestas, com tal harmonia que parece que
a musica acompanha nece ariamente o pensamento do
poeta. À esta coliecção de rondús, que um seu di cipulo
fizera publicar em Li boa, juntou eUe barmoniosos rna
dl'iaaes, que podem ser modelos ao. que se derem atam
sentimentaes compo içõcs.

De graçadamente não era ainda cbegado o tempo de
tam almejada reforma j a dependencia colonial fazia ne
cessaria a das lettras. Nem os rondós, nem os madrigae ,
nem o~tras composições de Manoel Ignacio, eminente
mente brasileiras, tireram em eus dias a voga que então"
mel'eceram outras poe iG ua adubada com a figura
e donaires da poe ia portugueza. O Tejo e o Iondego
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eram mai . applaudidos no ver os do que o All1a'ona e
.o Prata; o louro a o myrLho muito ma'is do que a man
r'ueira e o cajueiro; flore. caIriam da penn~ do poetas
que nunca se haviam orrerecido ás vistas brasileiras, e a
mythologia, com todo o seu numeroso corteJo, empu
nhava Jespotica o scepLro de seu dominio. Aidéa do nos o
poeta não foi ainda a im perdida; porque no,"os genios
vão apparecendo na terra de ::111cla Cmz, levand()lavanLe
a difficulLo a empreza de proporcionar a nossa poesia fÍ

grandeza dos ohjecLos que de todas as partes nos cer
cam (62).

JANUABTO DA CUNIIA DAMOSA.

As poe ias eroticas de Manoel Jgnacio da Silva Alva
renga formam um pequeno volume em oitavo porLuguez,
contendo ~incoenta e nove rondó (65) c cincoenta e sete
madrigae .

Para e conhecer que Manoel Jgnacio da Silva Alva
renga pertence á escola france7.a, basta o titulo de 1'01/

dús dado á ua cançoneta anacreonLica com estribilho
repelido, poi que semt3lhante denomjnação até ene des
conhecida na poe ia lu i[ana exisLia na franceza de de
os eu primeiros tempos (64).

Ma apesar da denominar,ão e fMma exLema das can
çoneta de Alval'enga serem francezes, o sen eSLylo tem
mai ponto de em lh3.n a com os dos poeLa eroLico.
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ela Italia e com especialidaLle de MeLastasio, que o poeta
bra ileil'o pal'ece ter e Ludado muiLo.

Adelicadeza, a sen ibilidade, a gl'aça e a naturaliuade,
fOl'mam o caracter d'estes pequenos poema', em que
Alvarenga e mo tra diano rival ue Gonzaga; ma a sua
lil46uagem é mais correcta, o eu estylo mai ' elegante e
a sua versificação mais barmonio a. Gonzaga, porém,
lem obre elle a vantagem do variado córtes das suas
e trophe., quando·todos ós rondó de Alvarenga são es
cl'iptos em quartetos outosyllabos.

As im como todo os verso amorosos de Gonzaga são
consagrado sómente á Mal'ilia, os de Alvarenga são ó
mente consagrados á Glaura; anagramma com que enco
bre o nome da sua amada, que parece pOI' elle e cha
mava taura, Laureanna ou talvez Clara. E Le cancioneiro
amoroso divide-se em <lua partes; na pl'imeira canLa o
poeta a sua paixão por Glaura, uirige-lbe requebro ,
queixa- e dos seus rigores, agradece os eus mimos,
exalta a sua belleza, jura inviolavel constancia, dese 
pera-se com a sua au encia, exulta com a ua tornada.
Na segwJda' parte muda de tom porque morte prema
tura lhe roubou a sua amalia na mais Lenra llôr dos an
110S j então as cordas de ua 1yra só de, prendem sons
magoado_; os seus cantos 50 gemido, os phanLasmas
da dóI' o circumdam, as audades o enLl'i tecem, o bos
ques, os ribeiros, as fonte, as flores, que n'outro tempo
lhe causavam sen ações de prazer acrora ó lhe apre
. euLam imagens de amor, e a recordação ue pa adns
venLul'a lhe enche a alma de desesperação e tl'isteza. O
I'omallce amol'o o d Alcindo e Glama me parece mni.
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interessante que o de Mal'ilia e Dirceu, que nào tem de 
fecbo e' deixa cm nosso coração um receio, um desgosto
de curiosidaue illudidn, por não sabermos que fim tive
ram tantos amore' e tantos extremos.

O erudito critico Simonde de Si.5mondi no 'eu livro
Da Litte1'Ctturct elo meio (lia ela Europa, diz que Alvare -a
lhe parece menos terno, menos compungido nos eus

'versos, oom que lamenta a moTle de Glaura, que n'a
quelles em (Iue cei bra os seus amores. Com perdão de
tam grande homem, não po so subscrever a sua opinião;
parece-me que a paixão do poeta se mostrou igualmente
vehemente em ambos os ca os, e a im era de esperar ua
phanta ia exaltada de um poeta e de um poeLa brasileiro,
a quem póde applicar.se o v~rso de Young na sua trago
dia a Vingallça :

Almas feita de fogo e do sol filha ! ))

Examine- e o rondó LVI e veja-se como o poeta pinta o
e Lado da sua alma, dilacerada pelas recordações d'a
quella que havia feito a sua ventura na t~nal e que
n'ella não esperava tornar a ver:

o prazcr, a singclcza
A])cllcza, etc. (05).

Pelo córte mu ical d' e ta esLrophes, pela accentuação
d'e te versos tam bem calculados para a clausulas do
canto, pela escolha e di posição das rimas, se coribece o
estudo 'que o poeta havia feito das linda cançonetas de
MeLasta 'io; e para melllol' se conhecer esta verdade co-
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teje-se este estribilho com a primeira estrophe da canço.
neta do poeta romano, intitulada Estio:

01' che niega i doni slloi
JJa slagion dei flori amica,
Cinlo iI sen di bionda spica

Volge a noi
La lale il pie.

Não é menos terno, menos sentimental e menos me
tastasiano o rondó LI! á uma roseira, que o poeta havia
dedicado aos seus amores, quando Glaura ainda vi via;

Ab roseira desgraçada,
Dedicada, ele.

Esta aproximação de uma 1'0 eira, que vae murchando,
c de uma formosa donzella immatura e recentemente
roubada pela morte, me parece cheia de melancolia,
graça e sensibilidade.

Dua~ cousa' di tinguem o amante de Glaura do amante
de '[arilia, em embargo da muita emelbança, que ba
.na sua poesia, e de que as suas lyras estejam aGnadas
pelo mesmo tom. A primeira é a originalidade de AIva
renga, cujas imagens,ficções e pensamento são propria
mente seus; ao passo que Gonzaga imita muitas vezes
Anacreonte, Catulio, Propercio e mesmo lIoracio. Aoulra
é que em Alvarenga ha mais colorido local, e que tanto
se não peja em parecer americano, que noméa sem e 
crupulo o beijaflor, ovampiro, a serpente, a panthera, o
!:edro, o coqueiro, o cajueiro, o mangue; e de creve
paizagens que bem se vê não serem da Europa. Mereci-
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mento é e te que Si 'moncli lhe reconbeceu e de que de
sejaramos que elle tives e dado mais exemplos, assim
orno os outros poeta bra ileiro ,qne a excepção de José

Basilio da Gama e frei Jo~ é de Sancta Rita Durão, é im
pos ivel pela leitura de ua obras conhecer que são
amencano .

Entre o rondós deJicado á Glaura em ua vida, me
parece um do melbores o v, que tem por titulo A Ser
lJente, em que e descrflve uma cena que muita vezes
tem lagar na bacara do Brasil e nas suas immedia
c;õe :

Verde cedro, vC1'de al'lm,lo,
Une meu lIslo, ele.

Que movimentos tam ternos no 111 rondó I Como o
poeta assemelba o pouco fruto dos seus amores com o
pouco flUfJ medra aquella arvore nascida em terreno in
grato e infecundo!. .... Que effeito não devin produzir
aquelle pensamento tam delicado, aqucllas imagen;;
tam impllces, aquellas expressões tam doces, cantadas
POl' mna voz harmonia a, ao om da cytbara, cm mu ica
pl'opria para ella! O me mo podemo dizer da Luz do
sol, da Lembrança sauclosa, do Beijafiol', da Napea c
de tanta outra excellente peça de que abunda e ta
collecçfío.

Os madrigae , que fazem a segunda parte d'este' poe
ma croticos, não abundam menos que o rondós de poe
sia delicio a e 31ilena, e pela doçul'a do llletL'o e queda
natural da rima. Fazem lembrar o de Guarino e de
outro italiano, que muito e esmeraram o'e tP, ramo de
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poesia Iyric~ e cuja obra' e conhece que eram mui fa
miliare ao poeta bra ileiro. Entre eUe,.; distingue-se o
seguinte madrigal :

Jasmins e l'osas linha
Para adol'l1al', ele.

Não póde chamar-se isso um ic1-ylio em mi.niatum C01TI

sua exposição, nexo e elesfexo? Não é menos helio o se
guillte, que tem o numero XLII:

GlalU'Ú, mimosa Glaura, dl'ixa o 1I10nle'
VI'IU O'ozar, le.

Como re pil'am a paixão e a ternuta no seguintn :

Ao longe a b ~Ia Glaur~ me appaJ'ccl' ;
Niio ei que resplendor, nle.

omaior defeito el'estas poe i.as é quanto a llli01 a fÓl'ma
pa toril ele que e tão revestidas; ma e e defeito lhe é
commum com todos os nos os poetas antigos e gmndc
parte do modernos; até frei Agostinho da Cruz masca
rou o ,eus sentimentos piedosos e a ceticos em onelo
pastorí e ec1o cras! D'e ta mania litteraria na cen ontro
inconveniente, a saber : o abu o da al1ec:rol'ia quando
tl'a taram as umptos publico. Os' reis n'estas compo
. ições afastadas tornam-se em maioráes, as princeza em
nympha ,o guerreiros ~m pa tore, os sceptros e a.
e pudas em cajado ; a sim o vemos pralicado em Ca
mõe 1 em Bemardes, em Antonio Diniz j póde er qlle
e.ta phanLasmacroria eja du go to de muita crente' n'o t
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caso os mais desculparcis sào os poetas eroticos, que
tractam assumptos em que este disparate dá menos nos
olho.

Na CollecçãQ ele obras illeditas dos melho1'es lJoelas
porluguezes, que muitas ,'ezes tenho mcncionado, cn
contram-se outras pocsias de Alvarenga, que justificam
a pena que' mostra o editor do rondós de nào poder pu
blicar a outra obra, que vira manuscriptas d' este poeta.
Entre as poesias publicadas na dita collecção distingue
se um poemeto em ver o oIto intitulado as Artes, que
foi recitado em se são publica da Sociedade litteraria do
Rio de Janeiro por occasião de celebrar o natalício de
Sua 'Magestade a rainh~ dona Maria L

O poeta toma para tbema de seu elogio os progressos
fcito~ pelas artes e pela sciencias no reinado cl'aquella
senhora, o que lhe dá logar i)ara mui variadas e mui poe
ticas descripções, tal é a seguinte da physica expcri
mental:

A par d'c la oulra deusa move os passos,
Da firm c, cle.

Não é meno bella a pintura da hi toria natural c da
chymica, que a esta immediatamente se seguem

E lu, (rucm és, Ó nympha? Tu que ajlU1clas,
Indagas, ele.

Era c ta a pnmeim vez, que a poesia portugueza, se ex
cepttlarrrlos alguns trechos das Lusíadas e do Afrollso
Afl'icano, fallava em ver o n'e6ta materia ; merece por
i o o poeta grande lomor, por haver encetado este novo
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caminho, e que se lhe de culpem algumas inexacticlões,
e algumas expressões menos genuinas, que eria mui
facil de apontar n'e tes trechos e mais facil ainda corri
cril-as. Passa depois a tractar oa medicina, da cirurgia,
da geographia, da historia, e com a poe ia entra nos
louvores da oberana, que eram o objecto do poema:

~la CIUC illusll"e malrona enLre as mais vejo
De verde louro, elc.

E te poemeto dá grande abono do talento do poeta, tanto
na invenção como na execução e viveza do colot'ido, com
que soube dar um ar de novidàde a um a suropto, tan
tas vezes tractado, como é o elogio do natalicio ele um
rei; e a ieléa de collocar os louvores da rainha na boca da
musa Calliope, é, além de engenhosa, dramatica.

Na mesma collecção se depara uma ode a Affonso qe
Albuquerque, qne mostra que se o auctol' tivesse publi
cado todas as suas obras, teria um distincto logar entre
os ~Yl'icos modernos; n' esta ode não falta movimento nas
imagens, nem pompa de estylo, nem versificaçào variada
c harmoniosa. É muito infceior á de Franci co ManoeI
sobve o me mo a sumpto, ma que poeta entre nó púde
levantar o vôo tam alto como o geande lyrico? Outra ode,
talvez mais beBa, a morte do marqll&Z de Pombal, e um
idylio, parte em tercetos, e parte em verso solto, que e
lê na me ma coll'ecção, eis tudo o que nos re La d'este
grande engenho bra ileiro (66).

Alvarenga tem mais imaginação, linguagem mais cor
recta, imagens mais poeticas e versifi aç{io mai harmo
nio a que Gonzaga e com tudo tem menos reputação,
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menos popularidade do que elle; Lanto é cerLo que a
repulações litterarias Lambem dependem muito de for
tuna (67) !

J. M. DA COSTA .E SfLVA.

Dirigiu ManoeI Ignacio da :Silva Alvarellga todas as
sua poe ias eroticas á sua adorada Glaura, que lhe
creára e embellezára a phanta ia: co-m todo os dotes e
prenda ; fôra Laura a amante de Franci co Petrarca, e
Ião belLa poe ias inspirára ao vate italiano j Laura havia
'ido a heroina de Manoel da Vega, nos seus deliciosos
descantes, sob o nome de AJ.TIphr~'so j em imitação a
estes poetas, Glama apelLidou-se a deusa 'qué escolbeh
a imaginação de ManoeI 19nacio da Silva Alvarenga,
para- dedicar-l he o seu sangue, os seus ver os e a ua
vida.

Criam sempre. os poeta eroticos -um ente di'vinu,
Iuando o não ha -real para o seus amore ; devem ador
mecer e sonhar ao om da palavra magica; devem pen
sar e viver; diante da imagem adorada; noites e dia',
turdes e manhãs, horas e minutos, é tudo poesia que
de li 'am os seu, labios; é LucIo canlico, que lbes salta á
menle; é tudo iuspiração que recebem; e e ta poesia,
eLes caulico I esLa in pi rações, ora d !'lxaltacIo amor,
om de delicias. ercnas; ora de n!'lcrros ciumes, ora de
incendio vorn; 01'3 de mehmcolicos 'u'pirfls; ura ue
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prazeres alegres; ora de illusões, ora de realidade' ; ora
de dôre , ora de alegria ; esta poe ia, estes canlicos
estas inspirações, parecem acompanhar o venlo, procu
rando o anjo, cujas graças celebram, cujos attractivos
adoram, e cujos amores descanlam.

As estrellas, os ventos, a terr.a, o mar, a lua, o sol, a
noite, o dia, os rios e as florestas, tudo interroga Manoel
Jgnacio da Silva Alvarenga, pergunta a tudo pela sua
Glaura; do alto das montanhas lança o olbar pela veiga,
e pela planicie, e lhes dirige o seus u piras, para que
a planicie e a veiga o tran mittam á Glaura; ás mar
"ens do rio de fia ons cadentes e melancolicos, para
llue a agua do rio os levem ao pé de Glauraj ao saldo
tio vento communica o seus queixumes, 1ara que o
vento enamorauo os deslise ao ouvidos de Glaura; a.o
sol e á lua, quer resplande~,am eom toda a sua ma
gestade, quer merencoriamente se encubram com os
seu véo diaphanos, pede protecção, e implora auxilio;
como as flore 'tas, julga-se olitario e abandonado;
r.omo a noite, con idera-se triste e infeliz; como a rola,
geme, e com o eus gemidos commove o coração; e
acha depoi nas e 'trellas os eu amure, no dia a suas
delicia , nas llore '0' eu perfume, em uma palalfa
qualquer a ,entma de toda a ua viua,

não tem os poema el'oticos de Manoel Ignacio da
Silva Alvarenga a d çUl'a, a maviosidade e o sentimenta
lismo terno, melancolico e saudo o tias lyras de Thomaz
Antonio Gonzaga, se lhes não ch gam a competir na

I

harmonia da pbrase, na perfeição arti tica do ver o, c
na cadencia c melodia da rima; ha clIlretanto ma.i' ui-
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versidade de ton , mais variedade de movimentos e
mais originalidade de expressão: muda iVIanoel Ignacio
da 'ilva Alvarenga o seu cantico, quando llle apraz;
Illspir~- e na occasião e no momento, á proporção que
lhe falia a ideia enamorada; passa da melancolia ao pra
zer, das dôres á alegria; e po{' e ta fórma scgue vereda
differcntc, que tem tambem os seus prazeres e os seus
encantos.

Que helio que é o sen cantico'á IUfl, quando subindo
ella ao firmamento, e esclarecendo-o com a sua luz dí
vina, como que amostra o vasto panorama da muda
c terna cena, que move a existencia C(11 torno do
homem! Como se descrevem poeticamente o palpitar
e o estremecer do astro oberho, quc, paliido como o
destino, tem vozes que faliam tão directamente ao co
i'a~ão , .

Como vens lão vagarosa,
O fermosa. elc.

Conlo enfeitam côres suaves a e tc canLico! Que ueli
cioso ruido deixa no espirito! Como este vagar da lua,
lento e Illonotono, derramando ondas de luz sombria c
melancolica, é bahil c arti ti amente de enhado! Como
combina com os entímentos que de creve o poeta, e
'cntimcntos quc elle encontra na me ma natureza pa
tria, quc o rodeia, sorri-lhe, e o encanta tanto! E,tes
"er o doce e languidos, cadentes e melancolicos, são
proprios de um pocta meridiollnl; o som quebrado, o
moderado carpir, e os gemidos .onoros reOcclem-sc
JI'elle como a phy ionomia sobre o e pcIho ou atravéz
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das placidas aguas do lago, quando lJaltido pelas azas do
cysne : segue o poeta methodo egual em outros canticos,
ue 6a as mesmas harmonias, e e palha a me ma doçoro a
poesia; como sen ibilisam os seus sentimentos no cantico
seguinte, que dirige á sua lyra ~

l'fesle 1011'0 pendUl'ada
Ficarás, ele.

Quando com a sorte da roseira copada e esbelta com
para o poeta a sorte da sua Glaura, uma inO'rata, fer
mo a e barbara, e a outra galante, cruel e ferina, quan
tos sentimentos delicados não deposita na alma do
leitor!

Ah ! 1'0 ci I'a desgraçada
Dedicada, ele.

Assemelha-se á queda ou ru'ido do . erso ao COlTer
brando e doçoro o do regato, ou ao gemido vago e
ombrio do vento. Como o pcn amento e a ideia são a

, phrases teistes, suaves e languida . Exprime- e o senti·
1l1ento com a palavra, c morre om a palavea, endo
uma a imngem perfeita do outro.

En!'r tnnto muda o poeta o painel, logo que lhe apraz;
passa da c1ôr á alegria, da angustia ao prazer: ou Glaura
lhe sorriu, e n'o le oni o viu eUe vida nova; ou. pre
tenue abandonar Glaura, e emquanto se re-olve, vôo
prazenteiro embebe-se-lhe pelo ewirito, e imagina um
espectaculo de vwtura, que o leva a exprimir immcdia
lamente as na imprc ões já metamorpboseada ;
amante feliz e alegre deixa a lida tri te pela doce calma,

I. 2
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entrega alma [Í ventura, e ancia ser transformado em
beija-flor, que lhe parece symbolisar a falicidade.

Todo o corpo n'um instante
Se alenúa, etc.

Que variedade de canticos I Quantos ineffaveis praze
res não derrama a leitura d'esta poesia indolente, e ao
mesmo tempo arrébatadora! E não é sómente delicioso
este geoero de poesia, quando e transmitt,e em verso'
octo yllabos, pelos quae o 31 ertado da rima, a estrei
teza do phraseado e o ligeiro da expressão ajudam o
poeta, aceitam-lhe o pen amento,' e o traduzem feliz
mente com a preci a melodia; não ha um rondó, que
não seja lindo e perfeito; o da lembrança audo a, o do
beija-flor, e o da serpente, encantam e extasiam. Manoel
Ignacio da Silva Alvarenga usoti tambem, para traduzir
as suas ideia eroticas, de ver os endecasyllab08, entre
meiando-os de versos menores, e conseguiu resultado
excellente; pata exemplo sirvam os canticos eguilltes:

Dryade, tu, que habilas amorosa
Da manguei,'a, ele.

Primou tambem 1\'Ianocl Ignacio da Silva Alvai'enga
cm outro poemas de maior grandeza; e creveH alguma
odes que revelam um engenbo apurado, e ideiá poeti~

ca .de valor e inspiração elevada; tem poe ia . sat~ rica ;
qlle merecem tambem uma menção especial e hon1'osa,
e que não são titulo menores de gloria pam o sel!
anelor do que o antico helio e mavio o de que-te
1110 oe lIpado.
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Bastante elevação nas ideias, e alguma dignidade nos
pen amentos exprime a ode que Manoel Jgnacio da Silva
Alvarenga dirigiu á mocidade portugueza. Imagens ou
sadas, linguagem {lustera e uma appropriada e energica
versi6cação a caracterisam : o principio corre ponde
ao fim; a ideia geral é vasta, bem comprebendida, c
desenvolvida perfeitamente; 11a verso cuja paternidade
não recusarimn os melbore versificadore : abre elle as
IJl'imeiras pagina d' essa ua composição com rosto. e
rero, lTlas benevolo, com inspiração on a.da, mas he
nigna e bondadosa.

A fa lo a indolcncia'
Tarda preguiça, ele.

Com felicidade descreve a decadencia da moral a cor
rupção do seculo, a rllina da patria e os triumpbos un
upel'stição'e da ianor:mcia : usa de tt'a0os vivo. e incle

leveis, (' exclama enthusia mado :

E vós, ou \'0 cl'ia~se

A. nobre Lysia, ele.

Logrou Silva Alvarenaa llIna nomeada mais exten a,
lle cantando amore. aleare e facei , e saudo os c tri tes
amores, como os antigos trovac1ore que após a na
dama adorada corriam de ca tellos em castello , su pi
rando p.m romantico alaúde hymno variado, e já no.
"olo ancll'ajo de peregl'ino,já coberto com Q manto de
l'eligio o e eremita, já clugindo e pada e elmo, peitos
a'aço, e e cudo de guerreil'O, deixavam de i eterna
toada, e memoria indcleyel;, .abín porém 31'rancal' da
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lyra mais gl';\ves vôo' fortes e elevados; nào sflbía des
ci'e,-er ómcntc as footes e os prados, os rios e as ano
res, as 110re e os fructo , a lerra e o clima da _11::1

querida )latria, acompanhando a frauta deliciosa de
Diogo Bernardes e ele Rodrigues Lobo: trocava tambem
flS vesles do pa lor, para elevar-se ao gráu de disciplllo
de -Pindaro, e tangia om felicidade errual a lyra, o
alaúde e a frauta.

Merecia-lhe de certo Lruz de VasconceUos 6 Souza
canticos de gratidão i Manoellgnacio da Silva Alvarenga
não fallou ao eu Qever, e entre diversas compo ições
uma lhe dedicou, que realça tanto pela magestade do
pensamento, e Jignidade da expres ão, como pela
energia e uavidade do ver o i havia ido o vice-rei pro
lector do recolhiment.o da meninas uesvalidas, denomi
nado Nossa Senhora do Parto i aproveita: o poeta esle
acto de religião e de humanidade de Luiz de Vascon
ceHo e Souza, para lhe lecer os elogios m~recidos. Que
poesia nobre, elegante e sincera I É a alma que falia, é o
coração do poeta que e revela com toda a suavidade de
sua pureza, e toda a extensão da escala musical e poe
tica, que o aprimora.

De que servem ;\ fraca humanielacle
Esses ela falsa, elc.

E creveu o poema As Artes em elogio da rainha
donn Maria I : é a de cripção do progressos da scien
cias e das artes no seu reinado, e pl'ima pela variedade
de conhecimento : a ode a Affon o de Albuquerque, 'ie
bcm e não eleve á sublimidade da que e creveu Fmn-



- ~o-

cisco Manoel do Nascimento sobre o mcsmo assumpto,
briUn todavia por alguns pensamentos nobres; a do
mal'qucz de Pombal tem estrophe que honram qualquer
poeLa (68).

Além de e mostrar l\Ianoel Ignacio da Silva Alvarenga
litterato profundo, e um áitico de cro o apurado, pelas
diversas memorias que escreveu a re peito da liUeratura
e da poc ia, as quaes merecem a honra da leitura;
compôz tambem dou poemas facetos, em que mostra o
sal de Iloracio á par das graças de 'i oláu Tolentino;
foi um dit'icrido con tra os vicio , que Je creve e cen
sura; tinha pOl' titulo outro o Desertol' das /ettl'as, e se
bem que justamente nào devam, ser comparados com o
admiravel Hyssope de Antonio Diniz da Cl'l1Z e Silva,
tcm todavia algum merecimento litLerario, e demons
tram. o espirito flno e a emdição do seu auctor : e quan
tas agradaveis allúgorias IlroL! uzil.l o seu engenlo! Como
se e forçou de im.ilar a üvidio! É o Templo de Ne})tuno
uma pedra preciosa roubaJa aos poetas latiuos do seculo
de Augu~to. A mytbologia, com o suas terrestres fic
çõe e graça artísticas, reapparece fJ'elle bl'ilhante, ('
ao mesmo tempo sin crc1a, como foram'a eras gregas j é
o Templo de Neptullo uma allegoria fina, e que merece
ser comparada com as poesias fucritiva de Gmthe,
quando egue este poeta as formulas da' litteratura
morta, A Grnta amel'icana, outra allegoria tão pitto
re ca e tão gracio a de Manoel 19nacio da. ilva Alva
rengaj tendo por base e fundamento um a umpLo
brasileiro, .cobre- e com as vestes da C311çÕeS romana',
Loma·lhe as gr'aças, e rouba-llle' quasi o colorido; . ele

2.

• I
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certo a Gl uta americcl'lla uma compo ição habilmente
concebida, desenvolvida maviosamente e poeticnmentr.
acabndn. Com.o são belln;:; as de 'cripções do valle e do
rio mineiro, ainda que seja o velho pai da nympha
quem esteja a brincar com as palhetas de oiro e os ma·
gnificos diarpantes, que se arrancam das suas entranha'!
Que elegancia de phraseologia! Quanta profúsão de ri
quezas descriptivas I As arvore' do Brasil, os seus ani
maes, e os seus pa saros multicàres, apparecem na
magestosa natureza com que foi brindado o solo; o
poeta, depois de patentear a immensidade das riqueza
naturaes do Brasil, finda por esta fórma :

Ide, sinceros yolos,
Ide, e levai, 1lc.

Não duvidou O eloquente e erudito auctor da Historia
das lilteralllras meridionlles da Eur01Ja (69) mencionai'
o nome de ManDei Ignacio da Silva Alvarenga no nu
mero dos poeta da primei l-a ordem que illu tráram a
nação portugueza, e te juizo de auctoridade tão recom
mendavel, e tão competente, demonstra mais do que
qualquer elogio nosso a superioridade do engenho poe
tico de Mnnoel Ignacio da Silva Alvarenga; nem é elle
e quecido. pelos senhore Adriano Balbi (70) e Fernando
Déll~- (71) no eu interessantes e criptos sob['e Porlu·
gal e BrasIl; e si estranhos admiram a bolle7.a das suas
poe ia , o que farão nacionae , que, além de elevados
pensamento, deparam n'eBas uma melodia de uicção,
que só podem nacionae apreciar devidarriente?

Alguns defeitos e deparam no cantico niavioso <1l1e
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dil'ige ao mez de dezembro; ma não extasia e encanta
o eu variado üolorido? Como fechar-se ol~os e ouvido. ,
tluando a harmonia mu ical do ver o, e a uavidade pura
e innocente dos pensamentos vão impre sionando e exal
tando os olhos e ouvidos?

.T:'\ dezemhro mais calmoso
Preguiçoso, ele,

Não sào unicamente palavras mu icaes, sonora e me
lodio a as que emprega o poeta, como grande arti ta e
mu ico que é; ha tambem ahi alnlOdanLe, fre ca c
bella poesia, que denuncia uma pbantasia doirada, e
uma imaginaçào creadora; poesia que ahe d'alma, rc
,'ela sentimentos d'alma, e falia a lodas as I1hra do ,co
ração humano (72).

J. M. PEnEIHA DA SIl,VA.

Inferior a Goozaga como erolico e a Calda como 11'
rico, occupa touavia Alvarenga distincto lugat, enlre os
nos os poetas do decimo-oilavo seculo. Se com lIfariNa
não pódc competir a sua GlaurCt; e na harmonia do
verso, na ingenuidade a imagens largo espaço o dis
tancia do primeiro, se com o interprete de David é me
nos arrojada, menos vibrante a sua ii] piração, obra-lhe
ainda bastanLe meriLo para er collocado no terceiro
lucrar.



- 52-

Honrosa menção cabe outrosim ao apiente professol'
por haver inoculado entre nós o go,to da litteratura
franceza, constituindo-se um dos mais esforçados cam
peões d'essa escola, que, como Vimos, bastantes e iUu 
tres adepto contava na poesia POI'tugueza.

Excellente mu ico, conhecia AlvarenO'a os complica
dos segredos da harmonia metrica, solfejando em seus
l'onclós e rnad1'igaes as mais melodiosas nota. Com que
doçura não se dirige elle á la~TIpada da noites que com
sua pallida luz illumina o firmamento?

Como vens lão vagarosa,
Oh fermosa, etc.

Variando outras vezes de tom e servindo-se dos ende
casyllabos alternado com versos menores, não ces ava
de lisol1O'ear ao ouvido ao mesmo tempo que atisfazia á
imagina~o. Acompanhemo-lo nessa sua tão feliz trans
formaçào:

Dryade, tu (lue hahitas amorosa,
Da mangueira, etc.

Acabamos de ver o no. so poeta modulando com graça
e lDesti'ia a flauta de Bernardim Ribeiro, oiçamo-lo
agora, agitado pela inspiração pindaricã, apostrophal'
d' esC arte a mocidade portugueza :

E "OS, ou vos criassl'
A nobre Ly ia, etc.

Na Gruta Americana, primoro a allegoria no e tylo
de Grethe, abundam louçanias poetica , que ainda mais
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numerosa' seriam c renuncia se abertamente á (icçõe;;
mythologicas e pintas e a l1atureza, que tão esplendida
c garbosa aos seus olhos se ostentava. Que o era Alva
rcnga capaz de o fazer sabem-no os leitol'e,; pelos ex
tractos que havemos feito, e a que addicional'emos por
ultimo o principio da excellente producção a que no re
ferimos:

N'um valle estreilo o palTio rio desce
D'a1tis imo , ele.

Em presença de tão delicado e formo'o quadro esta
mos certo que Byron e Victor Hugo exclamariam :
«Sendo quem sois, é lJen(t que não sejaes elos nos
sos (73). »

J. C. FERNANDES PINIHÚRO.





III

NOTICIA
sonR~

M, L. DA S[LVA ALVARENGA

E SUA' ollnAS

LIDA NA SESS:lO OU INS1'lTUTO IlIS'l'OlllCO UII,lSILElnp

DB 24 D~ OUTouno DE J862

osonho d'EI-Dol'ado tinha-:::e l'eali ado. Os intrepidos
Paulista haviam descoberto immensas e numero,as mi
nas 'de ouro, e rios ue diamantes, e o gL'ito da ambição
repercutiu por todo o Era iI. Ü secuIo decirllo oitavo "iu
as bandeiras dos sertanejos se euredal'em nas flore tas,
ubil'em ás mai alta serl'anjas, descerem pela caudalo

'::I torrente, invadindo o imperio do barbara de\'u
nndo fi solid:'io das I'ora: o enchendo tndo de !'l,,, aurea
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avidez. POI' toda a parte e as'eularam as tendas das no_
vas earavanas e por tod3 a parte se levantaram prosperas
c florescentes pCJvoações, que como por encanto setrans
formaram em yiUas e cidades, e as im do meio de incul
tos sertõe urgiu a populosa provincia de Minas Geraes.

No seio d'es a ede de ouro, entre e es Midas moder
nos, o tentava a natureza os seus capricho' e dava a esses
homens, avidos de aventuras estrondosas, e ambiciosos de
riqueza , filhos poetas que mais tardp. seriam na propria
Europa os representantes da-sua intelligencia I N'um raio
de vinte legua , n'um e paço de vinte annos, nasceram
os quatro melhores poetas hrasileiro. 00 seculo passado.
Claudio Manoel da Costa em 1729, na villa do Ribeirão
10 Carmo, depois cidade epi copal sob o nome de ra
l'ianua; .lo é de ancta Rita Durão em 1737, no logm'
denominado Infeccionado, en Cattas Preta-; José Basilio
da Gama em 1740, na viUa de São José d'El-Rei e Ma
1l0elIO'nacio da ilvaAlvarenga em 1749, em \'illa Rica,
hoje Ouro Preto, capital daprovillcia(74).

Afortuna, purém, não lhe foi propicia; na cido' DO

meio de tantas riquezas tiveram de viver pobremente c
luctar com todns as vici situdes de uma exi -teocia mise
ravel; e e pQr alO'um tempo conseguiram triumphar do
infortunio, tran formando os spiobo uo cnlTIinho ua
,'ida em fiores e frutos, e a vcoLura foi de pouca, de
muito pouca duração! A mão do fado dos poetas pesou
de novo sohre uas cabeças laureadas até que a morte an
nunciou no campaonrio da eternidade a hora da verda
deira felicidade para elle .

Manoel Jgnacio da Silva Alvarenga era filho de Jgnacio
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da Silva Alvarenga (75) j todos os mais esclarecimentos a
respeito de eu- nascimento se involvem nos my terios
do amor (76). Sabe-, e apena que seu pae seguia a pro
fissão de musico, mais tam pouco ~atisfeiLo dos recUl' os,
que d'abi lhe provinha, que não consentiu que o (ilho a
eguisse, apesar da vocação e gôsto que tuostram o ta

lentoso menino. A falta de meios retardou a educação
liLLeraria do joven Manoel Ignacio j mas seu pae redobrou
de esforços e não desanimou com os anno que se pas a
vam j amigos generosos lhe estenderam a mão, abriram
lhe a sua boi as, desejosos de coadjuvarem tam louvavel
empenho, e Jgnacio da Silva Alvarenga pôde mandai' seu
filho para o Rio de Janeiro, lü'"antando a mãos para o
eco, bem dizendo de seus bemfeitore e exclamando;
- « Felizmente elle não erá mu ico ! »

a cidade do Hio de Janeiro concluiu o jm'en Manocl
Ignacio da Silva Alvarenga os estudos preparatorio ; e
a herança paterna, o genio musical, que se lhe encar
nára desde os prirn iro' annos, lhe abriu a porta da
sociedade da capital do Estado colonial, ao tava- e de
ouvi-lo tocar na ua Oauta ou na ua rabeca com facili
dade e umma de ~reza (77); e elle reunia a e se dom na
tural as' mais agradavei e ympathicas maneiras i lia ua
Gonver açào amena e fluente patenteava a graças de seu
e pirito adornando-a com bellos ainetes, delicado. re
moques e motejos. A poe ia, que lhe domina\"3 a alma,
que exaltava-lhe a imacrinação fazendo-o ver pOl' um
pri ma differentemente do cornmllm do 1Jomen. " lhe,
realçava ainda mais o já ubido merito, ,~todog que o
viam pela primeira vez ficavam·no ostim;:tI1·10. I'r:lo'll1ea-

1. 5
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vam-lhe a sua casa e nlargavam-lhe o circulo das relações
por meio ue quotidianas apresentncões, não ob tante o
accidente da côr que tinha contra si e que era um senão
segundo o preconceitos de seu tempo.

Concluído os seus e tudos preparatorios, embarcou-se ,
o joven Manoel Ignacio para Portugal com o fito de for
mar-se na Universidade de Coimbm, sati fazendo assim
o ardente desejo deJseu pae j começava os seus novos es·
tudo na idade em que outro co tumam termina-lo ,
poi contava seus vinte e dous aonos, mas como tudo
n'este mundo tem compen açõe , cbegou á capital das
mu as portuguezas em '17H, um :limo antes d'aque11e
em que o marquez de Pombal, munido de plenos pode
re , a reformára, e poz8ra á sua frente éscolhidos e aba
li ado professores, a elevando á altura dos estab~leci
mento (1" esta ordem e mais acreditados da culta Europa,
e acahando assi.m com a rotina introduziua pela ignol'an
cia e indolel1cia, que a11i se haviam aninhado.

Enthusiasmou-se Silva AIvarenga com a nova epochu
que despontava para as letra~, e seu e tI'O accendeu-se
para celebrar-lhe os triumpho . Saudou a mocidade P0l'

tucrueza, a quem se abriam de novo a porla do templo
uas iencia, 'em que "e esquece:> e da mocidade bra i
leira. Leu o marquez "de POlllbal eS'a bella ode, e para
logo desejou conhecer pe oalrnente o joven poeta. Ani
mou- e ilva Alvarenga com este acolhimento e, incitado
pelas palavras do 11'obre marf]uez, que sy-tematicamcntc
se mo irava ue ejoso de protocrer o Brasileiro, nos
quae a Ua perspicacia lobriga "O talento e merito, C0111

IloZ o seu roema hero.icomico o Desertor das letras.
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Nem o poe~a tinha posses para a 'ua impressão, nem de
s~io para i o, pois era o primeiro a reconhecer e ma
nifes~ar os defeito, e carecia de espaço para lima-lo j

mas o rnal'lluez lie Pombal amava a gloria, ambicionava
os louvores das musas, e o poema do es~udante ullTa
marino (7 S) foi impresso a expensas de seu bolsinho ou
ante' por ua ordem,

Proseguiu Silva Alvarenga os seus es~udos na facul
dade de Canones em que ma~riculou-se, e no anno de
.J 775 para 17 7-6 ob~eve o gráu de bacbarel contando
então vin~e e se~e ~lImos de idade e tendo sido em todos
os ac~os approvado 'nemine discrepnnle (79).

Formava-se com a reputação de poe~a, pois duran~e as
fel'ias vinha para a ciuaJe de Lisboa, onde relacionou-se
com o eu cOIrlpa~rio~a o dou~or Ignacio José de Aha~

renga Peixo~o, esobre~udo com José Basilio da Gama (SO),
o auc~or do Umgu.ay t! ornciaI da ~ecrelaria do reino,
que por meio de suas aprcsenJações o foi ~ornando mai'
e mais conhecido, Por seu lado não se descuidava o jo
VOn poeta de tomar parte nos certâ1l1ens poeLic08 que se
celebravam e por occasião da lnaugurar)io da e ~atua

equestre do rei dom José I tomou-se notavel pelas. lHfs
poesias. Saudou o bronze em que a cidade de Lisbca
eternisou a quitação da Jivid'l que contrahlra para com
o bl'3ço que a fez surgil' mai bella e sumptuo a do meio
de borrenuas ruina e d-stroço ; e a remillicencin da
patl'ia tiveram tarniJ !TI o'seu quinhão no tributo de crra
tidão pago ii ho. pitalidade da ainda tam pl'o"pel'a e tom
aorescente rainha do Atlantico,

Demorou-se ainda o doutor 1\1unoel ígnacio na capHai



- 40-

uo reino portuguez, onde as beBas qualidades e talen
tos lhe conqui tavam as sympathias das pessoas gl'U
da , dos poetas, dos litleratos e dos sabias, sentindo-se
cada vez mais prezo pelos laços da amizade e pelos vin
culo patrio ao seu di tindo ami'go José Basilio da
Gama.

Data d'esse anno a epistola que dirigiu a esse illustre
poeta, em que se enthusiasma com a protecção que
dom José I dispensava a letras, com o gosto (rUe se de
senvolvia pela poe ia e com o incremento que poderia
ganhar o theatro. Basilio da Gama por sua parte apoiava
os dignos e forços do poetas portugllezes com o seu
poema a Declamação tragica, em parte original, em
parle imitado e em parte traduzido de Dorat, e ambos
de lUàos oadas apontavam em vão para o templo de . lel
pomene e Thalia. Então os manes de Antonio Jo é sen
tado obre os uegráu do portico do terrivel tribunal,
que o condemnára ás sang"uinolenlas fogueiras, como
que protestavam pelo renascimento do theatro porlugu.ez,
a e perada hora da vinganca; e, cou a notavell a scena
pOl"tugueza só pôdc slll'gir com novo brilhanÜsmo n'a
quelle me mo lacrar em que se havium cavado as mai'
lobrega masmorras, e arllo,ntoado todo O' in trumento
inventados pelo homen para a tortura e o martyrio de
seu semelhante.

Estavam eLllüm satisfeitas ns vistas de Jgnacio da Silva
Alvnrenga j seu (ilho tinha alcancado uma proas ã0 mai'
.lucrativa do que a ua; podia entregar- e á aovogacia e
não precisava viver do tenues recl1l' os da nrte musical,
c o doutol' .fnoocl 19nacio apres ou-se em vil' beijar-lhe
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a ~extra, e aO'radecer os e forços que fizera para lhe com
pletar a educação, e lhe mostrar a maneira por que havia
correspondido á paternal solicitude..•

José Basilio da Gama o viu separar-se de eus braço
com os olhos ondeados da lagIJlmas da saudade. N'um
EÓ dia a sorte lhe roubava dous amigos, e o me mo navio
o. conduzia para as terras da patria, pelas quaes ainda se
lhe sobresaltava o corllcão e se lhe alvoroçava a alma.
Silva Alvarenga apertou ao peito o seu amigo, o distincto
cantor de Lindoya, o protegido do grande ministro, e
embarcou-se para o Brasil em companhia do padre An
tonio Caetano de Almeida ou Antonio Caetano Villas
Uoas (81), irmão de José Basilio e como elle tambem eu
amigo.

Durante a viagem não se e"queceu o poela do eu com-
. patriota; in pirou-o aimmen idade elo Oceano, easaudade
verteu-lhe em pungente treno as imagens que lhe des
pertavam as ondas, os ventos, as nuvens os astros e os
céos. O genio dQ Oceano lhe franquea seu humido pa
ços e os· acontecimentos do porvir lhe são patentes, mas
a náu se adianta, a visão desapparece, e assoma um novo
dia. Já elle re pira os ares da patria, já toca o eio fe
cundo do solo onde dOl'miI-ao em paz os 'seus o so . Fe
lizmente para elle o seu amigo zomba da incon lante
fortuna depoi de ter encadeado a voluvel roda aos pé
do throno em solida columna. Ao Têmplo de Neptuno
seguiu- e algun aDnos depoi outra allegoria não me
nos be1la, que como a primeira ainda foi de tinada a Jo é
B1 ilio ela Gama, e na Gruta ame1'íca71ll recebeu elle a
prova mais cabal de que Silva Alvarenga não e esq uccia
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do seu maior amiO'o, não ob tante o espaco immenso que
os separava (82).

Chegou Silva Alvarenga ao llio de Janeiro no anilo
de '1777, abraçou 0S eu velhos amigos e protectore e
de novo se lhe abrimm as porta da ociedade da flores
cente capital do Estado colonial. Era ainda o mesmo ho
mem, alegre, imtruido, cheio de amabilidade, que at
tTahia a attenção gel'al pela conversação erudita, faceta,
e critica egundo o seus assumptos, que se tornava agra
davel e divertido na roda de seus bons amigos pelo gosto
que tinha pela musica e a facilidade com que satisfazia
aos pedidos do que desejavam ouvil-o e apreciaI-o, e
que assim pclos.tlllentos e conhecimentos, pelas qualida
des e virtude, destruia o preconceito que lavrava con
tra o homens que, como elle, entiam bater nas suas
arterias o angue africano.

Não é ainda liquido se o doutor Maooel Ignacio da Silva
AlvarenO'a estabeleceu- e para logo na cidade do Hio de
Janeiro com banca de advogacia, ou se partiu pal'a a pro
vincia de Minas Geraes a ver e abraçar o veUlO pae, o
violonista de Villa Rica, pois talvez a esse tempo .ia não
exi tisse.

Affirma o conego Januario da Cunha Barbo a que ao
voltflr de Lisboa recebeu o poeta a patente de coronel de
milícia do homens pardo~ da sua comarca do llio da
Mortes (85), mas vê- e que ha manifesto equivoco na,'
cido da semelhança dos appellidos. Alvarenga Peixoto, c
'não, ilva Ah'arenO'a, é que fQi I:orooel de milicias d'e a
comarca, quando deixou a vida de magistrado para en
tregar-se á mineração elas terms au~iferas que adquiriu,
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e nem é criveI que o doutor ManoeI Ianacio acceitasse
essa patente pela incompatibilidade que resultaria com a
sua profissão de advogado, pois que não poderia deixar
de seguil-a por não ter out1'OS recurso para a sub is
tencia.

É mais provavel que nunca mais subisse da cidade do
Rio de Janeiro, pois já no auno seguinte ao da sua che
gada,isto é, em '1778, o vemos na sessão da academia
scientifica d'e ta cidade recitando o belIo poema di das
calico as ATtes, e quatro anno deP9is abrindo o curso
de rhetorica e poetica, e continuando todavia com a
banca de advogacia.

Tinha por esse tempo o Bmsil um dos mais jll tos e
ilIustrados vice-reis á frente da admini tração. O mar
quez de J.Javradio rroverna"a o estado colonial com um
Lacto e um tino que em vão se buscam em seus anteces
sores'e succe3sores. Os historiadores do seu vice-reinado
dizem que elie soube ser de Deus e de Ce aI', e n'e !:ias
concisas palavra • cifl'a-se todo o cIogio de seu governo.
Amigo dos sabio ,do litteratos e dos poetas, e amante
de'velado da pro peridade do na cente imperio confiado
ao seu cuidado adminj tmtivo , o illustre marquez de
Lavradio procurou rennir em palncio todas a illu tra
ções da florescente colonia, e ao pa so que protegia a
fundação da Sociedade scientiflca do Rio de Janeiro, pro
movia por intermed io de seus ocio o desenvolvimento
dos recursos que ofrerecia o paiz para a sua prosperidade
e riqueza. Foi assim que e animou a plantação do anoz,
que até então vinha da Europa; foi a sim que se inLt·o
[luziu no Brasil a cultura do indigo e o fabrico do anil
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de modo admiravelj foi assim que se aCOJ'oçoou a cultura
da urumbeba (cactus opuntia.) e a criação dos bicbos ela
cocbonilha; foi a im que promoveu-se a propagação elo
bicho da eda alimentado com as folhas da wtaiba (mo
,'us tinctoria); e foi assim que se procurou por meio de
repetidos ensaio ubslituir o linho canhamo pela guaxi~

ma'na fabricação do cordame (84).
O' poetas não Gcaram occiosos; as mu a da tragedia

e da comedia lhe pediram o seu contingente, e o theatro
de emolveu-se sob o sôpro animador que lhe vinha da
admioi tração do paiz. ilva Alvarenga era o me tre; os
eus eollegas e sugeital'am á sua critica, ao seu bom

gàsto e conhecimentos proressionaes; e os dramas passa
vam de seu gabinete a ser ensaiados sob a sua direcção
em um pequeno theatro e do palco do amadore iam
então ostentar-se publicamente aos olhos dos espectado
res da casa ela Opera, cuja entrada só era vedada aos es
tranO'eiro ( 5). Mas de tantos poeta CI?e então contava
a capital da flore cente colonia apenas sabe-se qlle Alva
renga Peixoto composera e dedicára ao vice-rei protector
da be11a letra o d.'ama Elléas 110 Lacio, e traduzira a
MerolJe de Marrei, e ainda assim es as producções não
chegaraJ? ao conhecimenlo da posteridade (8u).

Por es~e tempo perdeu elle a mulher que devia con
tribuir para a sua felicidade n'e te mundo, e encher-lhe
a mansão dome Lica de ri os e venturas dis ipando-lhe a
aridez nascida da monoLonia de uas proGs õe . As galas
da nalmeza, o sitios risonhos ela patria, as Dores, as
onda ,o a ll'OS, tudo is o crue se anima ao olhos do
poeta e lhe ouve e lhe falia, tudo i o se lhe mudou em
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imagens luctuosas; tudo isso pareceu sentir a ua máaoa;
e as gmtas e os montes que lhe repetiam as harmoniosas
cndeixas do amor e da esperança de envolta com o nome
da slJa amante, .agora só echoam os eu ais e 0S '~eu

gemidos doloro o . Glau~a, a bellrl Glaura, mi tum de
ideal e de rea1idade, mulher creada pela terra e anjo
phantasiado pelo poeta, ja nao vive! Uma febre cruel,
uma febre ardente lhe aevom a elltranhas, lhe consome
aex.istencia! Em ,'ão amisera e ausenta da cidade; ambos
cC abraçam e choram, e os mare os eparam. Levado pela
dor e saudade o amante cone ainda a ver a ua amada.'
Baldado e forço I Uma nevoa eclipsou para empre o bri
lho de eus olhos, e o frio .da morte lhe gelou o corpo;
os primores da natureza e da pbanta ia poetica naQ ão
mais do que unI cad-aver!

A saudade Lenta revocal-a do além lumulo. Cuidados
mc1ancolicos as altarn o desgraçado amador, como e 
pectro esfaimados que o querem devorar. Cançado de
choraI-a o poeta pendura ~ lFa aos ramos do 10ureil'o,
mas ah para seu tormento a briza que pa sa e que mur
mura rossa-lhe nas cordas, e a faz soar de amor ainda
por muito tempo depoi .

Com o go,erno do marquez de Lavradio (87) extiu
guiu-~e a Sociedade cientiGca do Rio de Janeiro, ma o
novo vice·rei Luiz de Va concellos e Souza não e mos
trou meno . pl'Otector da letras que seu antecessor, e
Manoel Jgnacio. da ilva Alvarenga encontrou n'elle o
seu Mecenas; foi por intermedio d'e te vice-rei que'e1le
obteve a cadeira de profe. ~or reajo de rbetorica e poe
tica d'esta capital e que se reára na· suU pes oa; e já no

3.
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mez de agosto de '1782 abria com toda a soJemnidaue o
prl~leiro cur o ante um Insidio concur o, e pronunciava
o di cur~o inangural que mereceu os elogios do hi po
uom" José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castello
Branco, seu amigo e outros sabios e eruditos qIJe pr'i
mavam então na capital do vice-reino ultramarino. A
aula de rhet01:1ca e poetica marchou regularmente; o
profe 01' exercia o magistcrio por vocação e apenas e
lastimava do diminuto n~mero dos alumnos, quando
(lizia il'Onicamcnte:

E é muito sçi estudantes
Para um só Quintiliallo!1

Coraçào extl'em~mente a~adecido jámai ' e queceu- e
de palrar ao seu bemfeitor o anm{((lll'ibnto (88), já ce
lebrando-lhe o armos em quintilhas que respiram a
amabilidade de ua alma, a jovialidade de seu espirito,
sempre propenso ao gracejo, já elevando- e na azas do
e tl'O para engrandecer o . ei'vico prestado por elle á
colonia portuguezu, e sobre tudo á cidade llo Rio de Ja
neiro, ctljos melhoramento materiaes absorviam quasi
que toda a attenciio' do pre tante vice-rei (89). São d' este
tempo a cancào que intitulou Apo!heosís 1Joetica e a
sua bellu ode recitada no recolhimento da Senhora do
Parto.

Querem alrruns auctore que dUl'ante o v-ice-reinado
de Luiz de Ya concellos viesse Jo é Ba ilio da Gama ao
Rio de Janeiro, e que no braços do eu amigo Silva
Alvarenga encontl'a e por algum tempo lenitivo aos
maio que começaram a acabrul1hal-q depois da queda
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do marquez de Pombal, logo após a morte do rei dom
José I (90). As. e'~'am até que elle. fundára com o
auxilio de Silva Alvárenga a ArcaJi~ ultramarina, que
depoi ramiflcou··se pelas provinc!ês de \ ão Paulo e
~linas (91) . .Nada ei com certeza a esse respeito, sendo
ainda para noLar que é esse justamenLe o periodo da vida
de José Basilio da Gama que mms duvida offere\ia em
con equencia da oh curidaue que n'e1le reina . .É certo
que exi tiu a Arcadia ultramarina e que Silva Alvarenga
fez parLe da me ma com o nome de Alcindo Palmi
rena (92), mas não. e póde ufün113r quem fosse o seu
fundador, nem em que :mno se realisasse a na in Lal
lação (95).

A' prolecção de Llliz' de Vasconcellos e Souza deve- c
ncontinuação da Sociedade. cientifica do Rio de Janeiro,
tran formada em Sociedàde liLLerari.a en 1786 (94), da
qual foi Silva Alvarenga um do mais pre. Lantes e as i
duos memhro c, sco'undo pen Q, o scu eCl'Htario lam
bem, ma a Sociedade iitteraria teve a me ma sorte que
aSociedade scientiuca: o seu protector deixou o governo
do Beasil nas mãos do taciturno conde de Rezende (95),
e os socios não omaram mais se reunir. Além d'-isso as
persel1llÍções dos poeta envolvidos na conjuração da
inconfIdencia, Linha levado o defianimo e o descrosto a
todos os corações brasileiros. Os olhos estavam como
que volLados para es. as praias do exilio onde tantos
amigos expiavam o amor da patria e da liberd~de reti- .
tio' no ferros do caliveil'o, e o~ acontecimentb e Lron
doso da Europa Lraziam o espiritos obrêsaltados.
Advinhuvum- e, previam- e.grllocles Feitos, c como quc
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se pre entia o sen arruido repercutindo-se aquem do
ALlahtico, nas terras da patria.

Era Silva Alvarenga bomem de poucos amigo'; não os
queria em grande numero. Faceta, jovial, atyrico e epi
gr~mmatico na ua pequena roda, passava aos 01110s do
vulgo ignorante como individuo cle fraca com] rebeução
e que lJem 10nO'e estava de COTre ponder á repulação que
J'elle se formava (96). Notavam lhe uma talou qual
melancolia, e riam- e elos projectos, que e11e concebi:J,
de e ent1'eO':1r á lavoura e criação para isolar- e do bo
mens e viver apenas rodeado de animaes. Em sua mi
sanLhropia o poela chegou a dar alguns passos para isso
tencionando e tabelecer-se nos serlões de Itaguahy, que
havia vi itado (07) o Ruminava es es projectos fazendo
mil ca te1l0 no ar, quando 9 conde de Rezende lhe
perguntou pela Sociedade lilteraria e manifestou-lhe o
de ejo de vel-a progrlldir em seus trabalhos (98).

ilva Alvarenga não he iLouj convidou os amigos, an
Ligo sacias e collaboradores, e tratou de dar á Sociedade
lodo o desenvolvimento po ive1. Corria entffo o mez de
junho do anno de 1794, e Silva Alvarenga veio morar
para umas ca as de dou aI;ldares da rua do Cano; aSocie
dade óccupava o primeiro e ellemorava no segundo (90),
e a ~im podia)velar na con ervaçffo cios 6bjecto que ella
po uia e que formavam uma bella e rica coJlecção de
artigos pertencente á hi toria natmal e uma das me-

olhare bibliolheca ('100) oEra elle o mai empenhado no
b0111 exito dos tI,abalhos, ma os collegas lião e mo Lra
vam meno a siduos e trabalhadore .

A- conferencias se succediam sem interrupção; e João
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Marques Pinto, profes 01' de ::rrego, Jacyntho Jo é ela
Silva, medico, e Marianno Jo é Pereira da Fon eca,
mais conllecido entã9 pela alcunha de douto?' Biscoito;
eram os mai notaveis pela sua pontualidade, devida
lamhem em parte ao vinculos da amizade que os liga
vam a ~1anoel Ignacio da Silva Alvnreng-a. Contavam-se
tambem no numero de seus amigos o mestre de latim
João Man o e o cirurgião Vincente Gomes (101).

Oconde de Rezende que havia examinado o e tatutos
da ociedade, bem depre sa convenceu-se que a a idui
dade de seus membro tinha outro attractivos que não
o mero e tudo litterarios. 1urmul'ava- e ii traição,
fallava- e ao ouvido que era um club de jacobinos que
alli se reunia para' lI'atar secretamente de assumptos
I'eligio os e politicos (102). Essas vozes chegaram ao
de. pota que tinha ante si o patibulo de Tiradente ainda
tincto de sangue, e, sob pretexto de desavenças que se
deram na conferencias litteraria , ordenou que se di 
soh-e se a Sociedade. A ordem era severa, dura e até
barbara, mas o ocios dobraram a cabeça e ubmette
ram- e apparenteo)ente ao decreto dietadorial do pro
consul. Silva Alvarenga procmou dissipar lodas as

11 peita e tratou de alugar a outrem o findar em que
e celebravam a conferencias (105). Accl'editou- e ge

ralmente na extincção da Sociedade.
A sociedade, pO'I'êm, propriamente 'dicta, a grande

sociedade, a sociedade universal e que se nào di pel' a
ao acceno de um regulo, ou ii mitralbada de um de 
pota, e a persistia e persi tirâ empre.

Não obstante a sua pressào, o de~potismo colonial não
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pôde obstar que entre nó se propagassem as idéas phi
lo ophicas dos encyclopedistas. Tinhamos tambem em
ponto peque\lissimo os nossos Diderots, Voltaires e Con
dorcets; e a sociedade brasileira, parcella da grande
sociedade, estava como toda ella eivada do mesmo mal
que levou a França a revolucionar-se tam borrivel e
extraoi'dinariameote. Os discipulos de Silva Alvarenga
discorriam livremente como os encyclopedista', fazendo
o panegyrico do suicidio e mostrando a um povo escravo
que o valor era a primeira das virtudes do homem, o
qual não fôra cre"ado para curvar-se anLe a prepotencia
de um ente, que não tinha recebido do seu creadot' se
melhante missão, Dem com ena uma alma mais perfeita
do que a sua. Era o elogio tacito d-e Claudjo Manoel da
Costa. Oprofessor ele rhetorica e poetica interpretava e
explicava as lições ele Quintiliano com os olhos fitos no
horizontes da independencia da patria; tanto é certo
que decepam-se as cabeças, desterram-se os homens,
mas vigoram as grancle ieléas emancipadoras da hUIDa.
llidade (i04).

O despotismo tinha tocado o seu auge; a demagogia
de cia aos ultimas excessos. A Europa regenerava-se
por meio de um cataclisma tremendo; a França, attra
hia todas a vistas. Os acontecimento precipitavam-se
espantosamente e a metropole condernnava a colonia, Já
suppliciada na pessoa de Silva Xavier, já dispersa nu
pessoa de seu. filhos pelos areaes dos desertos africanos,
a ser surda e cega espectadora d' essas scenas. Era até
crime'sonhar-se com o ({ue e passava no theatro em
que se l'epresentava es e drama sanguinolento, cujas
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peripecias deram em re ultado a transformação da so
ciedade. A mera curiosidade era interpretada como
complicidade.

Os livros e as O'azetas e trangeiras qur. nos traziam
'0 viajantes e que illudiam a vigilancia da politica
colollial, eram apprehendida. e seciuestrada como o
mais pel'l1icioso ]e todos os cogtrabandos. E com e tes
meios vexatorios aguçavam o desejo das noticias bebi
da em fontes puras, quando ómenLe a franqueza e a
tolerancia ueveriart1 mostrar que nem um receio tinha °
governo da meh'?p.ole na repercus ão dn idéa e acon
Lecimentos revolílçionarios, nem tam pouco temia o
triumpho do seu ,propuO'l1adore .

A prohibição accintosa e" iniqua traz em si mesmo o
aermen da propri" violação; a yontade reag: e ns tran-
gressões apparccem os~ nsivame1!te. Foi o que aconte~

cnu; e' era o que queria o conde de Rezcnde. Silva
Alvarenga e eu, amigos crearam desde então uma so
ciedade ecreta, cujo estatutos no foram tran mittido
pela deva a publica.

inO'uem podia er admittido a fazer parte d'e a a -
ociaçfÍ1 sem que primeiro procedes e boa informaç~o

acerca da sua probidade, seO'redo e appl'icação, de sorLe
que se podesse eS1Jerar ulilidade da sua companhia.
Ex.igia- e boa fé e segredo de modo que se não soube se
do que se tratasse nas suas conferencias.

A igualdade nivelava todas as condições; não se ad
miUia superiol'idade de natureza alguma; o seu regi
men era todo dernocratico.

O as umpto principal de que e oe upa"a a ociedade
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era a philosophict em toda a wa extensão, compreher't
dendo tudo quanlo podesse sá interessante,

Não se devia tl'abalbar sómente obre materias novas,
mas tambem o])re as já sabidas, por ser util cOr/serva'/'
e nmovar as idéâs adquiridas e communical-as aos que
tivessem falta d' esses conhecime1itos. .

O ?cio que escrevesse algltma' memoria era abri lJ'ado
,a apre enlal-a á sociedade sem que ante nem depOIS a
communicas e á pes oa alguma, excepto quando a ocie
dade julgasse que se devia 1Jô-1a em pratica pa1'Ct 1I1i

lidade publica.
Tinha tambem a sociedade um cofre secreto onde se

guardavam o seus ohjectos, e a cbave estava a cargo do
secret.ario al1nual ('105).

Ve-se elal'amente, alravéz da trnnsparencia da.redac
ção ::uuphibologica do rhetorico, as idéas do homem po
litico, e para logo alla aos olhos o fim principal da
·ociedade. O gremio ala!:gou-se; novo catechumenos
vieram a!lgmentar-Ihe a milicia, ma o poeta satyrico
perd u o homem politico.

Um fmde franciscano havia incorrido no adio do
poeta atyriéo, e nunca poeta algum d'e te mundo pl'O
ou melhor do que Silva A1vareoga a força da irritabili

dade do lJ'enio.
De todo o membro da grey franciscana (106) era

frei Raymundo o roai encarniçado inimigo dos littem
to que e reuniam em casa da ilva Alvarenga; fõra elle
quem satyricamente o apodára com o labco de Jacobi
110 , e era elie quem procurava com a mais fanatica
reluctancia e apurado azedume propagar o boato de que
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na casa do poeta se celebravam conferencias clandesti
nas, nas quaes se tratavam da religiÃo com rnenosplieço
() se applaucliam os triumphos da .demócracia.

Silva Alvarenaa as e tou a sua bateria poetica contra
o vulto mais salienle e importante da grey franciscana e
despeclia-Ibe desapiedadamente mitralbas de epigram
ma, cuja força redobrava na razão dos applauso. de
eus amigos. ComeUia uma imprudencia ujo alcance

nem el1e, nem o seus collegas previram!
Ofrade foi zurzitlo por uma centuria de soneto'. A

sntYl'a ora e mostrava mordaz e ferina, Ol'a jovial e
compassiva; ora caustica e terrivel, ora folgazorÍa e cho
calheira. Aironia elevava o frade até o céo, o ridicuJo o
abatia até a profundezas do inferno, e n'um tiroteio de
motejq provocadores do riso desapparecia a fiam'a que
pelas veste talares deveria impôr mais respeito se o ha
bito fizesse o monge.

Frei Raymundo pouco tinha de religioso j era apena
um fanatico. Faltou-lhe a resiglJação ante as risotas que
despertava a sua pre ença depoi da temivel ccnturia.
Leu essa legião de sonetos endiabrado, que como cem
diabinho lhe tinham ~ntrado na cella por baixo da
porta (107), e jurou vingar-se.

ilva Alvarenga e seu amigos se haviam rido á ua
custa, e o frade lhes promettia trocar o riso em amarga
lagrymas. Procurou o in trumento da sua vilJgança c
encontrou-o á porta da casa do poeta I

José Bemardo da Silveil'a Frade tinha, corno' rabula
pouco e pouco penetrado no domicilio de ilva Alva
rengaj pa sou do escriptorio do advogado aos mais re-
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conditos lagares de sua' habitação, e l11teil'ou-se de sua
vida intima, estudou-lhe os haLitos, espiou-lhe os mo
vimentos, decorou-lhe a palavras, e quando um dia o
advogado deixou de a signar-lhe uns papeis por serem
eontra os seus collegas - desmascarou-se o individuo, e
appareceu o inimigo (tOS)!

Era o homem de que precisava frei Raymundo.
José Bernardo da Silveira Frade gosal'a geralmente

de máu conceito i. era tido como fautor de d~mmcias,

apontado como patrocinador de intrigas e demandas, es
carnecido como um tarhlfo que se não confessava porque
o cura da Sé o mandava arrolar por pessoa incompe
tente (109) e timida, como uma espia do governo colo
nial' que se disfarçava cm amigo. Er~ emfim um novo
Joaquim Silveri~ dos Reis que, ainda n'esse segundo
drama, escolheu para si o miseravel papel <:Ie delator!

O conde de Rezende não esperou pelas provas; accei
tau a delação com o alvoroço do contentamento que lhe
abalava as entranha de tigre, e lhe accordava os instinc-

I

to de fera. Para mai um patibulo havia ahi mais uma'
praça; e a icrreJU do Carmo entoaria depois os seus hym
nos de victoria. Era apenas uma repetição de actos iden
ticos. As casas do professor João Marques Pinto, do me
dico Jacyntho Jo é da Silva, elo doutor Marianno José
Pereira da Fonseca, e de outros prestantes e estimaveis
brasileiro foram cercadas a'um lia do mez ele dezembro
de 1791', e elles preso, carregados de ferros c atirados
na. ma morras, cujos echo ainda repetiam os gemido
da victimas da devassa da incon6dencia.
- Como oalvo da perseguição era ManoelJgnacio da Silva
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Alvarenga O mais recommendado. Dobraram-lhe o sup
plicio. « Ao principio, diz eile, pen ei que era por cau a
da salyra que se me imputava, ma o apparalo com que
fui preso mé fez desvanecer es a idéa. » O povo, aUra
hido pelo ru ido das armas e o tropel do suldados, ac
cudiu á ruas e viu-o pas ar debaixo de pezados fe11ros
cm dil'ec!:ão á fortaleza da Conceição. Ahi o sepulta.
ram cm fria masmorra, sem que ao menos lhe suavisas
sem o captiveiro do carcere livrando-o uos affrontosos
grilhões (11 O) .

Nao parou ahi a justiça; o fisco veio tambem eom o
mundado de sequestro apprehender-lhe os movei , os
livro e papeis, os objectos do seu museu, e at' apropria
roupa do corpo!

Nove vezei> pelo espaço de dous mezes e de? dia ,
desde 4 dejulbo alé 14 de septembro de 1795, foi o in
feliz ManoeI Ignacio da Silva Alvarenga sugeito aos in
lerrocratorio e acareações de um proce so mon truo o.
O me. mo juiz, que condemnára á infamia e ao exilio o
seus collegas ou compateiotas ffboma1. Antonio Gonzaga,
Alvarenga Peixoto, Alvares,Maciel, Vidal Baebosa, Freire
de Andrade e tanto outro., é que vinha agora tambem
interrogaI-o por ~ua vez de oeclem do conde de Rezende.
Poeta como elles e· como elles doutorado na mesma Uni
versidade., Antonio Dioiz da Cruz e Silva comprazia- e
n'e sa mi ão. A'mado de aetificio ,com o ricror impre. o
nas rugas da te ta, e a au teeidade n'alma peneleava nas
ma moeras, . entava- e na cacleim de juiz e ennobreciQ-se
com a superioridade que lhe dava a lei"sobr o eus
c01le a , convertidos em réos de uma importancia ex-
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Lraordinaria, não pOI' erem 'quem eram, mas pela
monstruosidade de uma legislação nimiamente bar
bara.

Em 4 de julho de 179 foi ilva Alvarenga interro..
gado pela primeira vez; o de embargador chaaceller
Antonio Diniz da Cruz e Silva veio acompanhado do e.
crivão José Manoel Guerreiro de Amorim Duarte e c10
tabellião José dos Santos Rodl'igues de Araujo. Estava
cm ferros e assim foi conduzido á presença c10 evero juiz
que o mandou pôr em Jiberdade para não apparentar
coação. E te acto reproduziu-se nos liias 21, 27 e 51 elo
mesmo mez e ainda no dias 4, 12 e 26 ele agosto, 2 e
14 de eptembro. O mai que passou-se d'ahi ero diante
nào póde er trazido á luz ela pur licidade enão tradicio
nalmente por i o que o documentos que compulsei siio
inoorripletos.

Interrogado obre o fim da. ociedade, o numero de
seu socio , ologar da conferencia, deu Silva Alvarenga
as 'mais compJetas informações, não occultanelo as reu
niõe que se faziam em sua casa, ma cobonestando-as
com as egumr que a materia lia conversação variava, e
que empre 'e preferia a jovial; não era pois mais em sua
opinião do que um pas. atempo innocen~e.

Pezavam todavia sobre eUe grave imputações, e o juit.
insi. Lia pela sua confi ão, queria que ene me mo con
firmasse pelos seus ditos que n' essas rpuniões se trata
vam de'objecto religio os levando-se a libel'dac1e da lin
guaO'em ao excc so do e candalo, e que e -praticava
sobre o negocto da Europa louvanrlo-se o systema repu
blicano e Y01pathi ando-se cóm a revolução que en an-

I
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guentava a França. Por sua parte obstinava-se o poeta
em confirmar tae imputaçõe, dizendo em sua de
feza que em virtude dos estatutos da extincta socie
dade e tavam habituados a não tratar de emelhantes
assumptos.

Com os bens de Silva Alvarenga tinham cahido no po
der da justiça os seus papeis; o desembargador AnLonio
Rodriguez, que os examinára, encontrou entt'e elles os
c tatutos da sociedade clandestina. Era o fio de Ariadna
que devia conduzir a j u tiça n' e se labyrintho eCl'eto dos
associados. O tabellião Jo é dos Santos Araujo reconhe
ceu em 24 de dezembro de 1794 que a letra era do pu
nho de Silva Alvarenga, e em 51 de julho do anno se
guinte foram elle,s por termo de ajunlnda appen os á
devassa. Silva Alvarenga não e lembrava de taes estatu
t s; recordava- e apenas que tinha na sua livraria o da
antiga sociedade liLteraria (111), e por isso affirmou ao
juiz que com effeito eram escripto por elle ; quando,
porém, viu o original negou qne os tives e escripto e
declinou de si e a l'espon abilidade para Estacio Gu
larte allegando que só continham algwnas correcções
llas (112).

A accusação era grave e a defeza difllcil. Ode errilial'
"ador chancell r com aquella severidade, que o caracte
risava, lhe fe;t, ver que não era de seu animo reunir os
amigos e'm casn só por mera recreação, pOIS ]Jara is o
não havia razão para tanto segredo de modo que uiúO'uem
'oube e do qUf). se tratas e, e que a fórma do regimen
democratico adoptado bem patenteava a, na tf'ndencias,
e deixava entrever que ·e1le se propunbá debaixo do pre-



- 58-

texto de uma corporação litteraria tratar e envolver ma
teriade pessimas consequencia .

Silva Alvarenga defendia-o e demonstrando que o 'e
gredo era para que o publico não ,ries ~e no conhecime.l1to
de qualquer disputa menos atrosa que se désse entre os
socios, COlno ja havia acontecido; e que quanto ao regi
men democratico nada havia ahi de odiosó e que não
sendo os .ocios superi(lres uas aos outros ou' por nasci
mento ou por empregos, era o regimen democratico o
que melhor convinha a suas reuniões, e acabou final
mente 1Jor assegurar que os estatutos da sociedade clan
destina er:am anteriores aos da liUerarià, e escriptos em
annos em que a palavra democ1'Cttica se não ligava ás
idéas de horror que agora despertam.

O jlli7, não se po~:lia dar por satisfeito CQm essas res·
postas tam dubias; eas perguntas rolaram sobre o mesmo
campo, pr.ocurando-se pOI' melO de uma rede de artiGo
cio colher as propria confissões em que o réo se to1'"
nas e réo confesso para fazer-se mais digno das penas da
legislação affousioa. .

Os livros, que os prelos da democracia d:,]vam t't luz, e
tis gazetas d'esse paizes em que lavrava a revolução ou
em que ;ia .e sentiam O' seus effeitos, e que se encontl'a
1'am 110 seque tro feito ao ·di tincto advogado e poeta,
serVlram-Ihc tambem de ponto de accusação. Ao princi
pio negou Silva AIvareoga que po suisse taes livros e
ga~eta cheios de pi'incipios perniciosos, como diúa o
juiz, qUe lança. sem sementes de illimitada liberdade ou
atacassem à au toridade e o poder dos monai'chas; coil~

fe sando todavia que tinha algumas gazetas que publica-
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vam de pachos e noticias obre novas edições, e que as
obras de sua livraria vel'savam sobre mathematicas e
poe las.

O juiz para prova do contrario apresentou-lhe duas
folhas do Mel'Clll'io (mncez contendo algun di cur'os
doutrinar'ios e apologistas da revolução da França, que o
poeta não he itou em comfessar que eram sua , e que os
havia alcançado de um inglez que por aqui passára em
viagem para]otany-Bay, no anno de 1794, ma que não
as lera.

Âcareado com José Bernardo da Silveira Frade coniil'
mou este o juramento que dera na devassa de se ter pro~
cedido a leitura dessas ga'leta. tam favoraveis á de~

Illocracia como coutrarias aos reis que ellas figuravam
enLados em thronos argama sado com d angue dos

mi eraveis vassallos e empunhando o sceptro para flagello
da triste humanidade. As impulaçõe ela acareação dege

ceram a baix.o das trivialidades e os assurnptos frivolos
de uma pale ·tra jovial vieram como corpo de delicto
figural' no processo e ago-ravat n sorte dos encarcera
dos ('1'13). Não havia duvida que a sociedade clandestina
U'umava contra a ordem da cousas estabelecidas, por i, so
que seus rnemuros fa1lavam do bezerro de outo do he
brelis com sarca mo, envolvendo a historia sacra em suas
pilheria', e tratavam lambem ue fundar uma republi 'a
Ue animaes no ·erf.Bes de Itaguahy, para o que já Silva
AI arenga se dispunha a tirar carla de sesmaria (-1'14)!

Nada havia escapado á pe quiza' da ju tiC] j enhora
do e polio litterario do poeta, examinou as obra da ua
livraria, lendo-a uma por uma. Para o desembargador
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Antonio Rodriguez era Silva Alvarenga um energumeno
infernal, pois que na sua bibliotheca encontravam-se al
gU1?s Lomos da bistoria do abbade Raynal e sobreludo o
livro dos Di1'eitos elo cieladão do abbade Mably! Para o
desembargador chanceller Anlonio Diniz era o poeta
complice d' esse auctores, por quanto lia e dava a ler
es as obra que continham maxima e principio oppos
tos á rrionarcbia e tendenLes a fazer amar a republica, e
tanto era assim que essas doutrinas subversi,'as appal'e
ciam nos di cur os dos seus discípulos, que os liam pu
blicamente na aula de rhetorica e poetica.

Infelizmente essa asserção não era sem fundamento; o
juiz possuia o discurso feito por José Antonio de Almeida,
'eu discipulo, e reciLado na aula de rhetorica n'um dos
dias do mez.de ouLubro de 1794. Para o desembargador
chanceller não pa, ava a oração do joven esLudante de
um tecido de proposições, que eucerravam em si o mais
refinado veneno e as maxima contraria ao governo mo
narchico (1'15 .

Tornava ainda o jUlz mai grave a accusa\ião fazendo
ver que como profes 01' regio a istia a Silva Alvarenga
o devCl' de infundir no animo de seu di cipulos ouLras
maxiruas que estive sem em mais harmonia com a ocie
dade colonial.

Silva Alyarenga confe ,ou que a oração era com effeiLo
de seu dj cipulo, ma que elle lhe não dera importancia
alguma. Seus inimigo, porém, pensavam ao contrario j

tinham-na por obra superior á inLelligencia do joven
alumno e yiam na linguacrem e no est -lo o dedo do pro
Ce or de rlletorica e poetica da cadeira regia. Bem de-
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pres a arrependeu-se o mestre da sua affirmativa vendo
comparecer por mandado do juiz o joven José Antonio
de Almeida entre os duros grilhõe que lhe arroxavam os
membros I

As lagrymas do mestre correram á vista do discipulo
que estava soffrendo como elle a mesmas privações, en
cerrad.o ba tantos mezes n'um carcere privado, isolado
e entl'egue ao horrores da solidão, á aridez da exis
tencia!

José Antonio de Almeida foi posto Cul liberdade, isto
é, desembaraçado de seus ferros; e, acareado com o
mestre, nada teve Cj1.1e oppôr ás palavras de Sih'a Iva
renga no que lhe eram relativas. Este procedimento do
mancebo enterne en ainda mais o di tindo professor.
Em v~10 quiz o me tre de rhetorica e poetica desviar de
seu di cipulo a f01'(.:a das illlputações; procuron outro

"nome, que lhe não occorreu, faliou n'um joven que dizia
que talvez habitas_e em Campo de Goitacazes, ma o
evero desembargador cbanceller ordenou a5l escrivão

(lue procedesse a leitura da perguntas feitas anterior
mente e toda a defeza tornou- e im}Jo sivel (116).

F'echaram-se então as portas do carcere a Manoel Igna
'io da Silva Alvarenga, e abi o esqueceram por lono'os
dia , por longos mezes, em fim por dou annos e
meio tH 7)!

Igual sorte experimentaram os seus companheiros de
infortull.io .
. Infelizmente para elle o unico protector que o podia

valer junto ao tbrollo ila rainha, contra as perseguições
do despota colonial, tinha baixado ao tumulo no dia 51

I. 4
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de julho de 1795. O auctor do U1'uguay ja não pertencia
ao catalogo do. vivos. Hesignou-se Silva Alvarenga e
aguardou tI'anquillo a hora da sua sentença.

Amelancolia lhe minava a ex..istencia; não tinha a dis
tracção que encontrava 'I homaz Antonio Gonzaga na mas
lJIorra da ilha da Cobras. Não podia como elle cantar ao
tinido dos fenos. Oh! os dias de amor haviam pas 'ado;
sua GlaUL'à era tambem morta I Não achava no fumo da
candêia tinta para c crever as sentida elegias que lhe
acudiam ii mente j balbuciava sua endeixa harmoniosas
c recordava os dias felizes de outrora, das scenas campe
:;j oa - que celebrára, e de no"o cahia nos braços da me
lancolia. Sem amigo, sem parentes, entregue a priva
{,'õe , a dôres, a penas, a desgosto sem fim, já não vivia;
- vegetava; c a masmorra era para elle uma sepultura
ondc seu corpo fora lançado COJ,110 um cadaver ...

E a idéa que mai o atormentava era o prazer que es
tava dando aos delatore victoriosos pelo seus continuos
soffl'imento ; ma felizmentc a ordens da corte de Lis
boa vieram, tardc embora, pôr termo li essa longa sllrie
uc tormentos e priva<,;ões, « Puril-os sc são culpados; mas
a 'crem innocentes ponde-os cm liberdade I »

iJil expre ou-se a clemente rainha dona Mal'ia 1
ílva Alv:1reng:1 sempre agradecido ao beneucios que

rElccbia levou aos dElgraus do thronb pottuguez as mai
oratas expressões do cora<.:ão humano; c curvou-se SCI1I

envilecer c. Hé tituid ao eu lar domestico, pôde abra
'ar os amilTo , rever o di cipulo , reler o livros que
lhe foram r(;stiluido e na aurora de 17 de dezembro
de -1797 audou o anni"crsario natalicio da rainha lu i-



- 63-

lana. São seus versos uma allecroria dos soffrimenlo na
ma morra dm'ante o dous anno e meio de cativeil'O, e
por i o deu á sua .canção o titulo de Tempestade. Amão
benigna da augusta rainha apparece no meio dos hor
rores da tormenta e 100"0 os ventos ,e acalmam; as on
da se nivelam, as nuvens se desfazem e o fl'agil re to
do batel 'chega felizmente ao desejado porto. Mas ah.
em que miseravel estado não se a bava o desgraçado
poeta! Haviam eque trado um homem á sociedade e
restituiam-Ihe um cadaver! «As musas, diz elle, me ti
nbam educado no seu regaço para cantar a crloria e o
amOl', ma o tempo e a morte me azedaram a exi tencia
IIerramando em meus dias o seu negro fel. Faltou-me o
suave alento á 1. ra, que cançada de chorar já não póde
senão gemer ('118). »

Nunca mais oviram rir-se, ou zombar; de pojaram-lhe
o ferros das facecias e ainetes com que sohia amenisal'
os cu dito na intima palestras, e só lhe deixaram
essa melancolia pezada, es a tl'i teza profunda em que se
abi"mara pOI' tanto tempo I A mu ica, e e lenitiyo do
P!opl'ios captivo , o deixou para empre entrecrue á sua
misanthl'opia. Lia apenas os livro que pos uia e revia a
obras que tinha escl'ipto, necrando-se todavia a impl'i
mil-as. Foi só depoi dos mais repetidos esforços que um
de eu di ipl.llos consecruill a mimosa collecção de poe-
ia eroticas que vil'am a luz no primeiro anno d'cste
eculo ob o titnlo de Clmwa. Ainda assim as pO' ias so

mente abit'am-lbe da mão sob a promes a de que sc
l'iam publicada anonimamente.-Fallou-lhe felizmente o
di cipulo com o cumprimento da palavl'a, e Clmlra é hoje
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o mais bello fiorão da sua corôa poetica, ma a predicção
do di. cipulo se rcalisou em parte; elle temia que llS ou
tra compo içães flue vira de seu mestre fossem victimas
do desgo Lo que o acahrunhaya (1'J 9), e assim conteceu!
Perdeu-se a esmerada traducçào de Anacreollte que elle
fez como um dos mais habilitado"~e mais proprios de
seus interpretes, bem como a melhor de suas obras sa
tyrica', a fam0sa centuria de sonetos que devia eterni [ll'

o nome de frei Raymundo, e patentear em toda 'a sua
extensào o genio epigrammatico enimiamente mordaz do
Silva Alvarenga.

Conhecia que se aprox.imava das bordas do tumulo,
arrastado pelos de go tos e assim ia vegetando quando
viu em 7 de março de 1808, ás salvas ruidosas e festi
vaes da artilheria elos vasos de guerra surtos na babia o
das fortaleza, aos repiques dos sinos, ao arruido da
gyrandolas que sabiam ao ar, cobrirem- e as praias,
coroarem-se o monte de numeroso po'vo, e todos o.
olhos se voltarem para a barra da magnifica bahia, e to
dos os braços apontarem para a e quadra. lusitana que
buscava nova séde para a côrte da monarcbia portug~1C'za.

Quebrava-se o primeiro elo do grilhão colonial ante [I

proclamação da liberdade do commercio e da navegação,
e a imprensa vinha de novo com os seus typos e seu,
prelos pôr fim á interdieção que nos privara de seus re
cursos pelo espaçó de mais de cincoenta annos. Silvil
Alvarenga sentiu reanimarem-se-lhe as força com a epo
cba la reO'eneraç50 que raiava pllra a patl'ia; e mais
tal'de en61eil'ava- e ao collahoradores do Patriota., {IUO

tinha á ua frente oillnstre ManOéI Ferreira d'3 Arlllljo
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Gl\imarãc ('120). Era tarde, 1'3 muito tnrJc, como dc
poi dizia fonte Alvefllc tateando as trevas de cima do
pulpilo, rodeado de um illu b'c e numero o auditorio
sequioso de ouvil-o. O e pirito em V:lO a tuou sobre o
corpo; a materia alquebrada da fadiga não correspon_
deu á exigencia da alma, como o liberto ped em ,'50
ao corpo que snhe cançado do captiveiro novas força
para recomeçar a vida no eio da liberdade; tudo ~ tava
exhau to! Durante o primeiro anno da publicação do Pa
triota ninda Silva Alvarenga deu signaes de si; eram os
ullimos lampejos da alampada da sua xi tencia. Já em
Lodo o anno de '18'14 não figurou entre os collaboraclores
de lam inleressanLe publicacão, ignal de crue a molestia
que o levou ao sepulchro fôra longa, muito longa.

Na tarde do d'ia 1U de novemb"ro d' esse anno, quando
o sioos de todas as torres da cidade começavam a do
braI' pelos finados, celebrando as "esperas da commemo
ração do mortos, deixou elle de existir para a sua patria
epara o eu di cipulos, queb:mhado em lagryrnas lhe
rodeavam o leito. Contava enlão 65 aono de idade. Dc
eu amigos apena o sobreviveu, para lhe cerrar os

olhos, o doutor Marianno Jo é Pereira dn Fonseca, um
elos republicanos que merecen a persiguiçào do conde de
Rezende, e que no eotanto conseguiu arrolar- e entre
os membro la nos a ari tocracia .e tomar-se um dos
mais iJlustres ornamentos da monarcbia brasileira. oh o
LiLulo de marquez de Maricá.

Um punhado de terra obre ha muito os 0.8 os de Ma
noel 19nacio da Sil~la Alvnrenga, mas a patria, que eTIe
Lanlo amava, a patria que ainda hoje desdenba das glo

4.
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ri as, nem ao menos sabe apontar o logar em' que elle
descançam!

Silva Alvarenga era de alta e tatura, de compleif,iio
forte e repleto sem ser ohézo; seu semblante tinha al
guma cou a de carregado a que dava ainda mais gravi.
dade a ua côr parda; e a voz resentia-se do otaque bl'a-
ileü'o por nimiamente pausada. Era lhano e complacente

no trato familiar; go ou sempre da reputaf,ão de honrado
e pas ava pelo o primeiro advoaado de seu tempo, e como
homem instruido na mathematicas, na musica, no grego
e latim, no francez, italiano, inglez e hespanhol. Morreu
s.olteiro e não deixou descendente (121).

Como profes 01' de rbetorica e poetica prestou honro o
e dO"Jradouro erviço a ua patria. «A mocidade hrasi
leira, diz um de seus di cipulos, principalmente a'í1S pro
vincias mai proximas do Rio de Janeil'o, on le Manoel
Ignacio dava lições de eloquencia e poetica colheu
grande fructos de eu magi terio, 'lles ainda hoje appo
recem nos e cripto d'aquelles que ouviram suas lições ou
que têm Ido in trnidos pelo discipulos de Manoel Igna
c\O. Oim]1W o que rer.ebera na Europa pela reforma do
P,JJSlJlO publico operada no anno de 1772 pelo marquez
de Pombal e que tam bon' litteratos dera á nação n' es. a
epoLha, communicou-se por este insigne professor de
rheLorica ao Bra ileiro , muitos dos quaes corre pond 
ram por eu' trabalhos liLterarios aos seu patrioticos
desvelo . A eloquencia contida até entào nas descarnada
[órmas de di erLaçõe th ologica , lidando desgraçada
mente com a untithe es e conéeito. , que cançavam o e 
pirito sem toc:u' o coração, tomou um nobre vôo e se·
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guindo a carreira luminosa do~ oradores romanos e
francczes descobriu no Bra il genios admiraveis, CJlle
márcarFl a era ela renovação da boa litteratnra e a conti
nuação d.os novos e tudos, a que a mocidade e entregára
com gloria. Talvez que sem a lições de Manoel Ignacio
nào tivessem apparecido nas cade~'as saaradas do Rio de
Janeiro os Fria , os ROdOyalho ,o San-Carlos, os Sam
paios, QS Ferreiros de Azevedo, os Oliveiras, o Alvernes
e outro pregadores de nomeada, que deixando os habito
da antiga e cola abJ'iram carreil'a lumino a ao que an
nunciam com mai dignidade e efficacia as doutrinas da
no a santa relitTião (122). 1)

Pertence ilva Alvarenaa á.e cola fl'ancezn do seculn
de Luiz XIV. O seu e tylo, sempre appropriado ao di
ver. os assumptos de seu poemas, é Ouente e nobre
quando cumpre, e quando cumpre legante e florido ou
faceta e bumoristico. Alinauagem é elas ica como a dos
no o nu tore. do reinado de dom José e a dicção poe
Lica sem ql1e degenere em empolada.

A ua metriG ação agrada pOl: harmoniosa; vê- e qlle
O> eu ouvido e tá affeito á uccessào e irnultaneidade
dos sons. Quando elle se eleva, a harmonia Lorna- e me
no sen ivel, ma ganha em aravidade o que perde de
musical; quando p lo contrario desce aos as umpto
menos grandiosos, porém não meno. bellos parece que
a musica lhe acompanha os verso. Melodia, harmonia e
r1rythmo, tudo se combina para afagar, para lisongear' e
cneantal' o entido. Então os seu ver os não e lern,
não e J'ecitam; - cantam- e, mas quem os canta mur
mura como a briza que ro~~a nas Oores, como a fonte
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que e. de penha pelo rochedos, como o mar que
brinca na praia, como as aves que trinam nos loque,
como os insectos de nlil côre que vagam nos ares. Infe
lizmente o poeta não pára, não cnn a, não· varia e
sente-.e o defeito da monotonia. .

Arima rica, facil e abundante predomina em qua i toda
a composiçãe de Silva Alvarenga, e apena- os ver os de
uou de seu poema não ão rimados e correm livre
mente e então a versificação é de igual senão deleixa
da ('123). Foi e.l1e e não o marquez de Pãranagllu, como
diz o Snr. Innocencio Francisco da Silva (124), (íuem
renovou o u o da rimas .por hemisticbios não só no
ver o menores como no endeca ylaho·' (125).

O eu colorido é pomposo e brjlhante. As tintas da
sua palheta brilham no iris do céo da patria, na face
tas dos diamante!,', nas petala da' fiares, na azas dos
insecto , nas pluma da aves, e na pelles dos ani
maes.

ão lhe falta imaginação, genio e in pirar.ão, que lhe
.Mo talou qual originalidade; mas infelizmente o po la
p~ocura ainda a. medo e de olho fito nas ficções da
velba Grecia a imagen que U mão cheias lhe offerecc
fi patria,' e as im vae enlremeando com as Oores natu
rae e agre tes cheia de viço e loucania e re cendentes
de perfume, a flores arlificiae e já ga -ta', com que
de fjD'ura o matiz do eu rama.lhete e que tam original
podia er. ão ahe como Basilio da Gama ante e depois

anela Rita Durão Jiberlar- e d'e . e jugo, a que se u
D'ertaram o in ir idos imitadores ou mero copista, dos
auclores ela . ico .
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Silva Alvarenga primou em tres generm; : 11:1 poesia
anacreontica, na lyrica e na satyriea.

Glau1'a, a sua bella collecção de rondós e madrigaes,
cria um primor em seu genero se o poeta se não pren

desse tanto, pautando todos os seus cantos pelo pri
meiro e não variando de metro, de modo que todos os
seus rondó , com excepção de meia duzia, são todos
c criptos em quarteto octosyllabos ('126). Foi elle quem·
introuuziu e e genero de cançoneta em nos a lingua,
transplantando-o ria franceza, e com tam bom exito que
lhe soube con ervar o ge to airoso; facil e natural, que
constitue tOllo o mel'ito, '5egundo a récommendação de
Bnileau (127). Saint-Gelai, Benserade e "oiture não
tem n'este genero cou a tam bonitas como Silva Alva
renga.

AfllIegona e a fórma cat'acteristica das composições de
Silva Alvarenga; todas a suas poesias são qundros alle
goricos.; e em Glcclt1"a predominam as sccnas da Arca
diá, a vida pastoril com todo o cortejo de pastorei', nym
pha , e napeas; e e esse o seu maior defeito.

À força, porem, de e boçal' o quadl'O campesino.
modelando-o pelos si tios do nosso ridente e bello paiz,
trabe- e o pintor pa toril e d'entre a murln, as faia c
o cypl'e te lhe urgem o cedro com a ua cnpada fo- .
lhagem, o cajueil'O com os seus tortuo os troncos e a
mangueira com os seM pomos; cruza- e no are. o
pombo com oligeiro beijaDor, e ó o Iyrio flS ,bonina,'
a 1'0 a e o ja mins e não entrelnçam aos rouxos mar
tYl'io e m:macás. Lá uma ou outra ,-ez ' cuta-se o ar
ruido de um rio; - e Jequitinhonha, qne pa i'ea por
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Clma de snas arêas brilhantes. Ergue-se uma alta mOIl
tanha; -'- é a Ga"ia, que sç eleva magestosa~lente fi
regiões das nlJvens.

Quando o poeta se esquece da Arcadia e inspira-lhe a
patria, ah que quadros encantadores que sabem de seu
magico pincel! E que pena que todo o seu poema não
conJenhasenfío essas pinturas!

Com'o é bella e euuctora essa Glaura que go.sta de
respirar ã sombra das mangueiras caneada de correr
atraz das aves (128)'

Um dia o amante a encontra no valie, juncto a fonte,
ao -pé de um cedro; ella dorme, ella sonha, ena se esta
rindo e o desgraçado USllil'a, De repente eUe "ê juncto
d'cIla mn monstro enorme; enroscado ao tronco de um
cedro, envolto em escamosa e mosqueada pelle, e com os
olho accezos a lbe scinWlarem.

Ah mil borrores lhe accoJ.em ã mente ... elle he
sita ... ene ,'acilla ... mas o amor vence. Toma nos braços
a amante e accomet1e o monstro, que ergue o collo e o
ameaça alrevidamenle. Ellc o derriba, e a serpente ex
pira açoitando a t~n'a, o tronco e o ar com anegra cauda,
Abella Glaura o ahraça palpitante de amor e de alegria.

Ao cedro testemunha de seu valor e coragem recorda
d.esde então o amante a historia de seu triunfo ('l29).

Outra vez é -o poeta que convida a sua amante para
que venha buscar o abrigo da gmta contra os ardores de
11m dia de verão.

« É meio dia, diz elle, e reina a calma! Ferve a arêa,
arde o musgo, esmorece o arvoredo, desmaia a fior,
bu ca o gado as frias om bras, zune na seI va a cigana,
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gemem as ave opprimidas do calor, uescc a fonte gola
a gota lavando a penha sem rumor, e só a serpcnte gelada
dorme exposta aos raios abrazauore do sol!

«Mas na gl'l1ta, ó Glaura, na gruta vive a amenidade,
impera o segredo e só suspira a minha dóI' (130)! »

Aqui e alli brilham es as pinturas ~meI'jcal1as; nào é
o pincel enel'gico que reproduz esse sublime imponente
da natUl'eza virgem e deslumbrante do novo mnndo; é a
poe ia indolente q~Je mudula na flauta pa toril suas en
deixas de amor esbàçando fugiti\'amente ás encantos que
alIi o e tão inspil'Undo. \.ssim aqui liaha a fonte dos as
peros penha co ) saltando e ul'l'indo-se e namorando o
pendentes arvoredos, em quanto que alli o rio vagaroso
e laoguido, cheio de saüdade vac lavando os verde 10s-

.. que!! sem vontade de os deixar (151).
TenNe querido mostrar a sbperiol'idade que ha entre

a Glalt1'Cl de Alcilldo e a Marilict de Dirceu. C:osta e Silva
prefere a compo ição de Silva Alvarenga á de Gonzaga.
Acha-lhe a linguagem mais correcta, e estylo mai ele
gante, a versiGcação mais harmonio a, as imagens, as
ficções e o pensamcnlos mai originue., o colorido mais
americano, a sim como tambem nota que Gonzaga é mais
variado no córte das suas estrophe (152).

O Snr. doutor J. M. Pei'eira da Sjl~a vae ainda mais
longe. Silva Alvarcnga é :mperior em tudo ao eu rival.·
Gonzaga não 4hc comp.ete na harmonia da phrase, na
perfeição artística do ver o, nem na suá cadencia e mF
lodia. Alvarenga tcm mais diversid::ule oe ton " mais va
riedade de movimento, mai originalidade dc expres-'
õc (155).
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. O Snr. eonego doutor J. C. Femande, Pinheiro e
glle opinião eonLt'aria. Oauetor dos rondó é inferior ao
auetor da lyras; Gonzaga tem sobre o seu competIdor
mais hal'monia no verso cmais i,ngenuidade nas ima
gen, (154).

Quanto a mim, a1IIal'ília ele Di1'ceu é uperior á Glaw'({
pela compaixão que in pira o infortunio do poeta; as
seena' da ATeadia com :eus quadros pastorís desappare
cem ante e sa pinturalobrega e tri~te do carcere onde o
poeta canta as suas saudâcles ao tenido dos ferros. A pc
ripecia no drama dos amores de Silva Alvarenga é breve;
chora-se a amante devorada pela febre, ente-se a magoa
do poeta que a revoca d.a sepultura, clue a ]m 'ca pelo
meio dos prado ,eníre as flores, ii luz da lua, mas nào em
Gonzaga; o amante encarcerado depoi de gemer ao peso
do grilhões e no fazer ouvir o sous queixumes de sau
dade que llespedaçam o cora ão, ainda nos conduz ii
solidões do' seu de terro, para chorar com eUe.

Ha, sim, mai harmonia nos ver os do Silva Alva
renera, porém menos variedade, d'onde lhe re ulta essa
monotonia que can a; é tambem mai original e n50 vac
beber entre o poeta gregos e romanos: como Gonzaga,
as sua iu, piraçõ~s,

Porque razão e a Glaura, beIla e candida não morreu
ante, de saudade durante a pl'i ào de eu amante? POI'
cfue não no deu tambem como Gonzaga, a pintura da
ma morra, a bi toria de seu tormento? E como mio
, ría mai pu.ngente o quadro da morte de Glaura e o
poeta venda lJ.uebl'ado os seus ferros one e, mas em
vão, a seu braço . chama se por ella ch io ele alegria
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e de esperança e só lhe re~pond.)ssern os echos do alem
tu IIIulo !

Além dos rondós conLem Glallra uma bonila collecção
de madrigaes, que respirám, segundo o preceito do
mesLre francez (155), ternura, doçura e amor, e rivali
am com o melhores de Marot, Dorat e'Voltaire, bem

como Pa!estrinn, !'Tal'ensio SCaI'lati e outros, e não tem
em no sa lingua superiores. São algun de uma perfeição
que admira, e obre tudo aquelle em que o poeta du
':Ída se foi o jambo que roubou o cheiro á 1'0 a ou se foi
a rosa que e converteu em fruLo.

Como poeta lyrico é Silva Alvarenga audor de muito
bonita. cnnções e odes horacianas, que são na sua es ClI

CI3 uma e a mesma cousa.
É bella a ode á mocidade portugueza e a versiJicação

vigorosa. O pocla lamenta que a mocidade tivesse bnr
bam: dias e eculos de ferro e que :;e pel'des'e o 1mba
lho dos anLigos portuguezes que em premio de fadigas
c e tndos baviam alcançado o lomos da sciencia. Ia a
dexLra do marquez de Pombal não cansada de herculeos
Lrabalhos lhe restitue o antigo esplendor. Então o amor
da letra comida a mocidade, tanto Pol'tugueza como n
da •plagas onde na cé o ouro, e o 01 e conde o seu
carro, para que venbam ao eio do immenso imperio lu
sitano tOYflal-o fiorente; a esperança da pai ria o pede;
orei, a gloria e a fama lá a espera. O a 'umpto é sim
pJc-., a marcha rapida, !TIas brilhanLe, e o e t)rlo ele-
vado. .

A ode a Affon. o de Albuquerque está cheia de ima
gens atrevicJn:, couLem metaphoras arrojadas; os verso

1 5
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são ellergico e o estylo bem su tenLado. O heroe, -que
arranca o louros vencedores d' entre espes a e b'clrbara
phÇllanges, ergue o largo escud.o e aperta no punho a
rutilante espada; a negra barba lhe ondêâ meia retorcida
sobre o espaçoso peito; 1.1 olhos enfurecidos se alon
gam por entre as phalange . Asia e tremece e mo tra a
face ensano·uentada. - Guerra I guerra I - Rep'etem os
'eu soldados; e as cidade~ a iaticas dobram a cerviz ao
vencedor portuguez. As quina vencedoras tremulam
p la primeira ver. obre Ormuz, Goa, PaoO'im, e Malaca.
O Ganges, detém a tumida torrente, e vem de corado e
cheio de su to beijar a mão que o vassala. O poeta
saúda o heroe em uma bellis iroa apo tl'Ophe. A ode de
Franci co ~Ianoel é superior á de Silva Alvarenga em
linguagem pela sua riqul;lza, e cm estyl0 1ela sua eleva
çào; mas os versos não são tam firmes, tam harmonio
sos, e o poeta acaba a sua composição quando menos se
e pera. Can ado de seguir a musa em seu largos vôos
mo tra que a fadiga o opprime e lhe encolhe as azas.
Prefiro a apo tJ'ophe do nos o cantor. .

A melhor ode ue Silva Alvareoga, aquella em que a
Ilspiração lhe empre ta as aza do enthu iasroo, em que
o seu e tylo e eugrandece e seus pensamentos são no-
bre e sublimes, é a dirigida á e tatua equestre. •

É o genio da inculta America, o O'cnio ardente, quem
~mpunha a I)'ra de ouro.

Eis a sorubra de Affonso I1enriqne. cercada de seu
povo: o c cudo do invicto rei ainda espalha terror; a
lança e tá ainda tipcta do mauro angue.

El.e LOuva c sa ~ente dirrna d'elle. Vê-a sempre 1'0-
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deada da fama e lla gloria que outro povos buscam em
vão; os lamas da victoria a corôa, mas é necessario
passar por novas provanças, su tentar novos combates,
encarar novos trabalhos. Então o fundador do reino ~ll

sitano bate com o ferro victorioso e enche de luz todo o
hemispherio.

Todos os elementos se tmbilhonam; a terra treme, o
mar e nivela ao montes, os horisonte se cobrem de
pó e fumo e Lisboa de maia enb'e ruinas. O regicidio
ergue o braço e a lealdade portugueza esconde o rôsto.

lO meio, porêm, d'es e catac1isma surge a dextra do
110VO Alcide que levanta Lisboa do meio uos destroços
c detem o. monstros. E a nova Roma que adora o novo
Augu to enLôll hynmos a dom JO'é I e lhe erige o
bronze que zombara do tempo.

Na canções reina o m· smo plano e até as estrophes
se assemelham ás cstancias das odes.

Recorda as desGraças por que elle passáraa que intiLu~

I?u a Tempestacle j em quanto qne a que denomln,ou A1JO
tileosis contem os louvores que prodigalisou a Luiz de
Va concel1os, cujo vice~reinado foi por y ntura o melhor
tempo de sua vida. O assumpto d'e ta ultima canção é
por certo grandio o pela elevação que lhe soube dar o
auctor j ha, porêrn, em toda ella mai ficções do que
pen amento e nõo se deve descer do todo ás uas minu~

cio idades:
As mu a e as ,'irtudes alçam entre hytnnos o· bu to

de Vasconcello., o sabio ,'ice~rei, de quem o poeta enu
Incra os importante serviço .

O eu nome Te ôa pela abohada cele te; e Clio, levan-
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tando a voz, enche a' taçal; ás graças dc generoso nectar
e promethe que o homem verdadeiramente justo e pie
do o, não terá a orte commum da humanidade; a
morte não o adormecerá em eu braço envolvenuo-o
eternamente na sombra' do esquecimento.

A i.nveja e o tempo, que tudo vêm e ouvêm, estreme
cem; aquella se devora de raiva, e este quebra a sua
fouce. Então a eternidade com aquena mão, que fez nas
cer os orbes lwuino o , dá "ida ao bu to. De ce obre
eIle um chuveiro de luz e vê- e no céo a resplandecer
mais uma estrella. O poeta paga-lhe tambem otributo ue

.gratiuào lhc orrerecendo a l)'1'a em'amada de louro . Elia
rompe o are e como satellite do a tro na cente adorna
o firmamento.

Em vão 'e procUl'a IJOS poetas eu contemporane'
e sa ficções que tl'anslOittem aos seus pocmas o in
tere e, que lhes dão uma aC\fào mais perfeita, e tor
nam as Eua odes e canções tam completa como ani·
madas.

OaueLor la. iGcou de idyUios o Tem1J/o de NeptwlU
e a Gruta americana, mas e SflS compo ições bem longe
e tão de pertencer a esse gener~; são ante. quadro aUe
gorico - nos quaes de emolta com a [inturas mytholocti
ca , a exemplo de Camõe , o poeta orrerece imagens que
lhe ensina a mu a dos tropico , sobre tudo na Gmla

americana.
as sua' epi tolas concorreu ainda Silva Alvarenlra

com o tributo de lomore ao rei qu na metropole en
grandecia llobi1i~ava ás arte e ao poeta que cantára
Lindoya e e entreg'a\/a Ú '01npo ições tragica-, que o
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fanati mo condemnou a um aula de fé. {ia c criptas· nos
uppostos versos cbamado alexandrino que elle e Ba

. ilio da Gama procmaram. inll'oduúl' de novo na poe ia
POl'tllgucza, e em cujo empenho esforça-se ainda hoje
ó talento do eximia poeta o Snr. A. F. de Ca lilbo, mas
com pouco fmclo, por i o qlle jamai pas arão de dou
ver os de elle syllabas enfileirados na me 'ma linha.

Thesell á Al'iadna é um tribulo pago aó tempo em qu
a beroides haviam sido posta de novo em voga pOl'

Pape e o seu traductor Colal'deau. O assumpto nimia
mente classico arra ta o poeta para o largo campo das
imitaçãe .

Poucas composiçãe restam de ilva Alvarenga como
poela atyrico. E é pena, pois, por ella e onbece que
e lava empre de bom bumor para gracejar e que nin
guem seguia melhor do que ene o preceito '- Riclendo
castigat mO'J'es. Aquel1as quillt.ilhas que dirigiu a Luiz
de Vascol1celÍos no dia dos anno r este vice-rei, ão de
uma o-raça delicadi sima; e com desculpar- e da falta de
annnnl tributo, que pagava ao eu prole lar, abi ne
eBe di tribuindo cen uras aos poeta de eu tempo, tran
'eunle das endas balida (la mediocridade.

A atyt'a os Vicias I e cripta em Li boa, está cbeia de
pinturas caricatas, e abunda de pensamentos philoso
phico . O auetor esboça os tliff rente t. po com feliz
'ucces o, e habilmellte os grupa de modo que a tran ição
do vicio oppo'to e não lorna en ivc1, e a- im ao
avarento 'ucc de o.Glho prodigo, que lhe con oUle rapi-

. damente a riqueza, adquerida com cu to. I!; tambel1J es
riplo no suppostos versos alexanch'ino .



- 78-

A fÓt'ma pa loril de que se reveste a Glau1'Ct demmcia
a queda de Silva' Alvarenga para esse genero de poe:ia.
OCanto dos pastores, como um echo da poesia bucoliea
portugneza, l'esôa nas montanha da risonha Cintra.
Ah! e é Alcindo quem ainda canta Glama e ouve às me·
lodias do rouxinol pou ado no loureiros!

N:lofarei a analy e do seu poema didascalico as Artes,
em que o poeta afastando-se dos tl'ilho' qonhecidos cele
bra de maneira orioinal o anDOs da rainha dona Ma
ria f, patenteando ro mundo como as sciencias e as
arte' re li citavam' cheias de gloria até DOS confins elo
no,:o hemispherio. Era a primeira vez que a poesia na
cional tomava por empreza taes a sumptos, ainda não
tratado pelos poetas d~ no a lingua.

Ape ar do' e tudos que do poema heroicomico fez
Silva Alvarenga, llJanU eando a Batmcho71lyornachia e
o Culex do anti O'os Gregos e Romano , a Secchia ra
lJita de Ta oni, o Lutrin de Boileall, o fert·fert de
Gres et, o Hudibms de But1er, e o Rape of the loele de
Pope, ficou o DesertaI' das leiras muiLo a quem dos eu
modelos, tahez por nada Lér de comica a acçào que e co
lheu para as umpto elo poema. Todavia convêm não es
quecer que emelbante ca ta de compo ições perde com o
tempo e a localidade todo o eu intere se intrin ecco r
por ventura o seu maior merito. Talvez que e e typos
e boçado' p lo poeta não fossem m ras ficções ela phan
ta ia e que á fidelidade da pintUl'a devesse o DesertaI'
das fetras as dua diçõe que teve. 'Boa e mesmo exeel
lente . a metrificaçiio; claro e expre ivo o e tylo, u
tentando-se em altura conveniente sem que desca e
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tlcgel "re em baixo e vil a mai não poder ser, corno
nas ditlas composições de Jo é Agostinho de Ma
ce~o. 3ão bonitos e engraçados muitos de eu' lances
c agt'adam pela côr local de que os soube repassar o
audor.

Amigo ao paiz qne o viu nascer, mestre dedicado Ja
juventude, idolatra occulto da liberdade, foi Silva Alva
renga um dos no sos primeiro poetas pelo colorido
nacional que imprimiu em seus cantos, c que fez o en
levo de eu conLemporaneos. Cal e lhe pelo lllenos o
merito de ter 'ido um dos iniciadores da nossa iUustra
ção, e um do prophetas da inçlependellcia da patria,
que eIle saudou nos primeiros raios da grande au
rora.

i'iiclheroy, 23 de oulubro de 1862.





IV

NorrAs

(I) r.onsla das obras de Thom:lz Antonio Gonzacr:l e tem
por tilnlo: Harilia de Dirceu, lyms de Tltomaz Antonio
GOIl?.aga 7JTecedida de uma, noticia biog1'apltica, do j 7li'w
critico dos anetores estl angeiros e nacionaes, das lyms
escriptas em ?'esposta ás suas e acompanhaelas de docu
ClLmentos histol'icos. Ediç(/,o ornada de uma e,çlampa. Pari,.
2 \'01. iu-8, 'J86'2.

(2) na muito tempo qne se desejava que hOl1Yt;l. e qnenl
collirri< e e (hes e imprimir a obras poelicás rle Manoel fgnacio
ria ilva Alvarenga. Ha vinte e um annos <juc o coneoo J,a
IlUario da Cunha Barbosa manire.tou e e du-cjo, e ultimamentc
osenhor Innocencio Fl'anci co da Silvá, distincto bibJiographo
porluguez e ami"o da nossas cousa e a quem devemos t:\11-

5
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los e tam importantes serviços feitos ás letras patrias, TI'" '[rOIl
a divida em que e tavamos para com tam benemerito p

Eis aqui as palavras ]e um e ele ontro :
«Fôra lima honrosa empreza publicar em uma só colIecção

as muitas e boas poesias que sabiram da sua penna, e que
avulsas correm o mundo litterario e tampadas em diversas
ep?cha ;. mas já que não podemo pagar es e tributo de grati
dão á memoria de um mestre a quem devemos instrucção, e
nos honrára com sua particular. amizade, contentamo-nos em
salvar o seu nome da voragem do esquecimento, para que
seja conhecido como um dos no 50 melhores lilteratos, dos
nossos bons poetas, que honram a litleratura brasileira. II

Conego JANUARIO DA CUNHA BA~O A, B'iogmphia elo eloutOI'
JI1al1oellgnacio da, Silva Alvarenga. Rev. trim. elo lnst,.
ll'ist. bras., t. IIl, p. 542.

«( As' obras poeticas que Alvarenga imprimiu em vida, e
algumas que ó viram a luz postbumas por diligencia de seus
amigos, ~ão ainda numerosas; porêm existem dispersas, umas
em folheto avulso e outras ellcorporadas em diversas collce
çõe . Em quanto os seus naturaes se não quitam da divida em
que estão para com a sna memoria, reunindo-as e publicando
uma collecção completa de todas, darei aqui o cata.logo elas
que tenbo em men poder, seguindo pouco mais ou meno a
ordem da impre são. Jl TNNOCENCIO FRANCISCO DA SILVA, Dico

ciona,1'io biMiagl'aphíco ]J01'tuguez, t IV, p. 6.
O meu a.migo o scubor couego J. C. FERNANDEPlNHEIRO

enganou- e quando dice: «( Existem aiuda d'e te poeta ,'arias
composições col1cccionallus em um volume in-12, e publicadas
em Li boi!. de 1809-181'1. » C1Ll's. de lit. 1WC., elJoc. quint.,
p. 357. As poe-ias publicada em Li boa 1I0S aonos que iudie.1
é a Cal!ecção ele poesias úzeclitas dos melllOl'es auctoTe8 paI'
tuguezes, em tres volumes. V. nota 4.

Tambelll u'esse erro calIiu ADI\IANO BUBI, que.·nos Ta
bleallx bibliogralJ1/ iques eles onvragl's lJ1/bliés en Portugal
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deplJi.s '1800 jusqn'en 1820, menciona Glanm sou o titulo
de '(,s poelicas, 2 vols. ill-8; Essai statistiqne, t. 11,
APl> I' CCXLV. .

(3) Peças justificativas.

(4) Lisboa, 1809-181'1,5 volumesin-'12.

(5) Rio de Janeiro, '1815 -1814, 5 volumes, sendo o
I in-8, o II e III in-4. Sahia mensalmente i cada volume
abrange uma sl1bscripção ~emestra1. Foi pena que publicação
de tanto interesse e veruadeiramente nacional livesse Iam pouca
duração. Era redigido por muitos Brasileiros i!lustres pelo eu
saber e lalentos sob a direcção de Manoel Ferreira de Araujo
Guimarãe , natural da Bahia.

Os nomes de seus co!laborarlores figuram em grifo na lisla
dos a ignantes qne vem no fim do prinleiro volume, n° 6,
P: 105, e ,ão os seguintes: Antonio de aldanha da Gama,
frei Arcanjo de Ancona, Camil10 ~Iartins Lage, Domingos
Borges ele Barros (depois visconde da Pedra Branca), Frau
cisco de Bo'ja Garção Stockler, Gasl ar Marques, O cirurgião
IIdefou o José da Co-ta e Abl'er., João Jo é Ferreira de onza
,lo-é Bernardes de Caslro, Marianno José Pereira da Fonseca
(depoi marquez de Mal'iC:l) e Pedro Frauci co Xavier de
Brilo. .

Foi n'este jomal que o marquez de Mm'irá começou a iOI
primir a suas 1Ilaxilllas, Pensamwntos (! Reflexões, sob o
p eudonymo de mn Bmzi/ei?'o. Tinha eomo 40 aouos ele
idade, e não foi pois dos 60 aos 75 annos que publicou as
sllas 4,'180 maximas e pensamentos, como elle dice em feve
reiro de 1848, na ultima collecção que deu ao prelo.

(6) Rio de Janeiro, 'l829-'18~0 -2 "ols. in-4. Cada volume
COIl la de quatro caderno . Oconego JalluaI'io da Cunba Barb~a

po. uia material para mais de vinte volumes, ql~e elle gUlln1ava _
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em 11m bahul. Tenciolw\'a fazer 111113 nov:J edição, mai COl'
recta, e·muilo mais desenvoll'ida, mas impediu-Ih'o a ~ qrle,
As materiii_, reunidas com tanto trabalho, ele appare .l'am
com o sen pas amento.

9 conego FRA!iCI co FREIRE DE CAI\YALHO fallando do Par
naso brasileiro diz « r\ collecção dr. poesias illtitulada Pal'
naso braúleú'o, ha poucos anilas impres a no Rio de Janeiro,
sómente 1I0S seus qllatro primeiros numeras, que formam o
primeiro volume, apresenta compo ições poelicas de perto dc
trinta cultores das mnsas, na maior parte dignas de ]ou\or
peja fertilidade de imagina\:ão e graças da v I' jficação, que
n'ellas apparecem. I) Primeiro ensa'io sobre hist01'ict li/fera
1'ia dr' Por/,lIgal desdr' n sua 11Iai 1'I'?Jw/a ol'igem até o prl'
sente tempo sr'gll'ido d(~ cl'irrel'elltl's opusculos que Sl'l'Ue711
parlt (/, s/w l1wiol' íllus/I'açtio e orrl'l'('cidos aos amadol'es dlt
liUeratlll'a portuglll";:,n em todas as 11ações. 1 "01. in-S;
Li3boa, ·181~. Periodo \IlI, p. 255.

(7) ({ Parece que esta edição, diz o Snr. [NNOCENCIO FRAi'i
C1S(;U DA 81L"A, J'e~ rindo- e (I primeira impre ão do poem:J,
p.• ,'l"'" que e~ta edição é meno' conhecida da que a outra
q"c !}lI tenho por seaunda, feita sem d ,ignação ele loaar, ly
pu"J':lphiâ; nem anno da illlpres_ão. Differe r1aqUella no for
mato, que é cnsi"elmellte maior, e no l.ypo algllnl taulo mai
g'múdo. Con ~3 de 66 pagi'las, sendo :JS dua' fi I iiie preenchi
lUl~ t;OlU 0- al1udido OIlC:OS. No del11ai~ não sei qllc haja enlrc
ai liDa. differ nça apreciareI. »_"Dicciollal'io bibliograpllico
por/lIgul'õ:., t. YI, p. 6. Oconpgo Ü:SUAIlIO DA C .\IIA B.\Il

f'o<.\ il"_C!!lIl'a 'lu' o poema cm qlle,lão Jom imprc 50 por 01"

dcm do lIlarlju 'Z de Pombal contra a YOl,l.ildc d anclor, qll
lIào o ha"ia suiTIcicnlenl nte corrigido. Biogl'Clpllia do dou
tal' Manoel 19nacio ela Silm Alval'cngll. l{ev. tl'Í1n. do
111 t. hist bl'as., l.. m, p....s . :\ão tenh presente a edição
rlc 1774 e auici-me pela qneo ~nr. bl'iOeE(CIO FIlANCI co II
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SILV,I, tam entcndido na materia 4nc a repnta segunda e as
seg\" ser semelhanle {l primeira. O exemplar que po~ uo
me mi ob cqnio ameute .remetLido de Lisboa pelo di LincLo
Snr. commcndadol' João Fraucisco Li boa, Lam inLeressado pe
las no sas cousas e um dos nossos mais esLimaveis lilteralos.
Receba elle ainda aqui uma vez os meus sinceros agradeci
mento .

(8) Vol. II p. 88.

(9) Vol. I, num: 6, p. 15.

(10) Li boa, 1821; in-8 de 13 pagina. Edição citada pelo
SIlj'. 1~NOCENCIO FRANCISCO DA SILVA no sell Dicc. bibliogl'.
lJOl'tllg., L. VI, p. 7.

(II) lIo aicop0f'tico, paI! ias brasileiras allt-igas emodf'I'
11as, raras (' inf'ditas acompanhadas de notas, noticias bio
graphicns criticas e de uma introducção sobrp a litte1'at1L1'(L
11acional, ]Jublicado sou os au vicias de uma. associaçtio p01'
Emilia A(1l1t f' Joaquim NOl'uel'to de Sowz,n Süva. Rio de Ja
neiro, 1844, 1 vo1. in-l~ a dua' columna -. O prologo é da re
dacção do men amigo o 8nr. E. Adet, e a inLl'oduc ão hi-lOl'jca
ca noticias biographica~ C.Cl ílicas me perLencem, Tudo o maio
plano e e colha de poe ia , etc., foi altcrado por outras mão em
CJlIea final paron a publica 'ão. Oque mais la Limo é nperda de
tnuLa cousa rara que havia colteccionado a cU.to de dinheiro e
de tempo, . cm que aiuda hoje saiba que desLino l.ivel'3!

(12) 'ão me foi po .il'cl eneonLral-o em nO..ns livr:lfla . O
cxemplal' que pedi ai nrla me não dlelTou de Li boa. Não llaverá
c'juil'oCO acerca de uom ? Não el ão anLe a oitavas de Alva
rCllga Peixoto fel Ia' ao gOl'crlladol' dom Rodrigo José de Mene
ze , que gOl'eJ'llou a capitnnia de ~Jinas Geraes de de 20 de
fcvereiro de 1780 aLé iOde outubro de 1783? Eslas oitavas
foram depois, em 1789, reeiladas peJo seu auctor aos conjura-



- so-
das e ardenlemenle applaudidas. Coo ta do processo da ioconfi
dencia.

Voltarei ainda ii questão quando der ao prelo as Obras poe
ticas de Alvarenga Peixoto, que ja leuho em via de publi
cação.

(13) Na regia oflicina lypogbphica, in-4 de 7 pagioas.
Edição citada pelo 01'. INNOCENCIO FRANCISCO DA SILVA no seu
Diec. bibliogl'. 1101't., t. VI, p. 6.

(14) T. I, p. 177.

(15) T. I, cad. 3,.p. 9,

(16) T.I,cad.1,p.22.

(17) T. m, p. 545.

(18) P.....

(19) T. Ir, nO 5, p. 45.

(20) Tem por litulo Ao sem.p'/'(~ augusto e fidel-issirno rei dI'
POI'tllgalo senhol' dom José! no dia da collocação da su.a. '1'('(11

estalua, equestre, epistola de Manoel Jgnacio da, Silva Al
'val'enga, estudante da Univel'sidade d, Coimbl'a. Fol. de
6 pa"'. Não tem designação do Jogar e anno da impressão, mas
08111'. [l1l1ocencio Francisco da ilva pensa que é de Li boa, lia

regia of'ficin:1 typo"'rapbica, 1775. O aueLor do, Dieeiona1'io
bibliogl'alJhico pol'lugu.ez engana- e todavia quando assegura
que sahil,1 no 2° cad. do ParI/uso brasileil'o, pois nunca foi
relmpl'essa .

(21) T. I, cad. 2 p.9.

(22) '1'. m, p. 2'1.

(25) T. I, cad. I, 11' 5L
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(25) T. II, p. 205. Cita como pnblicnda unicamente no
Pal'l1aso brasileiro.

(26) Novo Famaso brasileiro, on selccção de lJOesias
dos melhores lJoetas brasileiros desclf~ o descobrimen10 do
Bmsil; lJreCee~úla de mna introducção histOl'ica sobre fi,

liUel'Utum bl'asileira. 2 tomo in-12, Rio de Janeiro, 1845
'18/t8, l. I, p. 2M.

(27) VaTões ülll:stl'es do BrasU dm'a,nte os tempos colo
niae'. 2 tom03 in-4, Paris, 18!~8, «Compoz, diz o anelor, al
gumas odes excellentes ; prima entre ella a que dedico.u a
Alfonso ele Albuquerque. )) T. lJ, p, 551.

(28) T. ll,'p. 5fí5.

(29) A qlle vai n'e la collecção rliffere em algumns variantes
da impl'es a nos elous Pa1'na o:~ brrtsill'i?'os, por ser copiada (ln
(;oll. dc ]Joes. 'incel.) mas tam iII jernificantes que não yale a
pella notal-ns. .

(50) Biogl'alJhià de Manoel Jgnacio da Silva AlvLlI'I'nga,
impre•. a na Revista universal lisbonense, 11. 45 e I6 de
I 47, arLigo H 22 e H5~, p. 5tH e 546. O Lreebo que traia
da ode a AffonSü de Albuquerqne vai incllliLlo no Juizo c'/'Ít'Íl'o
dos escl'i]Jtores 'IIaC'ionaes e e (I'U ngeil'o' parte II d'e la 111-
Irodllcção. .

Diz Lambem Co 'rA E SrLVA que pertence a Sill'n Alvarenga a
oue feita á morte do marquez de P mbal, e tem-na por mais
beBa elo que a dirieridrl a Affonso de Albuquel'ql.1e. Rev. univ.
lisb., n. 46 ele '1847, art. 1152, p. 546.

D'e te mesmo parecer . o senhor douLorJ. M. PEREIRA 11.-1.

ILYA nos eus 1'a I'ões illustres qnando diz: u Aelo marquez



- SI; -

de Pombal I 'ln estrophes que honram qunlquer poela. » T. I,
p. ~55.

e Co TA E ILVA não dicesse que es.u ode vem na Collecçcio
iiepoesias ilu'clilas dos melhol'es aucto)'PS Pol'tuglLBzesaccrcdi
ariá om cffeilo que Silra Alval'enga Imvia compo.lo Inl poesia.

ape a,' de não ter eu conhecimento aJ!!Uill d'ellu, poi' a od'
impl'e a u'uquella collecção foi publicada como obra de allclor
incerto e por isso siliiu anonymamonle no t. II, p. 109. Não
'ei em que oja ella uperior á dirigida a Alfonso de Albu
rluerque l e nem o esLylo e, melrifica 'io parecem ser de Silya
AJy:u'enga; nem ba n'ella e e espirilo de nacionalidade que >c
observa na 5113 poesias; Lodavia aqui a lranscrevo para que
cada um jlllgne por i mC.mo e aLé por que se algum dia appa
recer prova, que nem nma duvida deixr., facil ser;, fazer p:uar
(1'0 La 1I0La para o Jogar ro.pocLiYo d'esla collecção a menéio
nada ado, que é a seguinLe :

AO lLLUSTRlS IMO E EXCELLENT1SSIMO
I

~EBA TIÃO JO É DE CARVALHO

AIARQUEZ DF. POMBAL, ETC.

ODE

Não de bronzes ou marmol'es antigos
Estatuas le,'untadus,

oberhos monumentos
.Quero cri.,.ir por conservar teu nome,
Que o tempo aCçQcs heroicas não consome.

E10l!ios fundado' na lisonja
Meno fazer inlenta
A musa di onanle;

Vozes, que iuspira o justo sentimento,
Irão ferir ullÍo o firmunJenlo
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Quanlos gl'nntle mar'l'lez, quanlos saudosos
Já dus leu beneficios,
Já das tuas virtudes,

Querem talvez por sua propria glol'ia
Lel'al'-te ao templo da immortal memoria

Menos altivo o meu discurso võa;
M~u activo desejo
Dirá, se tanto p6de,

Aprendendo dos mais a sua,.jdade,
Quanto lhe inspira a candida verdalk

Qualidades no bel'ço adqueridas,
Ou dos av6s herdadas;
Bem qUll em ti as conbeço

Nüo süo que sobl'e a fama hoje te elevam,
Espirito vulgares que as conheçam,

Buscar o fundamento á propria gloria
No angue dos passados,
Embora c faça aquelle,

A quem da Providencia a mão avara
Os mais lalentos todo. lhe negara,

Mas tu 'que tanto o ceo ennobreceu
D'csses talentos raros
Que fiel cultivaste;

Injuriar-te fOra e lou\"lÍra
80 a nobreza, que o teu sangue berdára,

Teu grande coraçüo, tua alma grande
Assento da ,-erdade
Formam leu elogio;

Quem podéra com vnze mais que humanas
Descrever-lhe 8S virtudes soberana

, aCI'ifiCllste os dias venturoso
Em serviço da patria,
E já enlre os estranhos

Eregi te COnl lodo o fundamento
Firmes padrõe ao teu merecimento.
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Inda as tuas memorias se conservam
Lá nas margens do Tanay
E a gloria da nação,

Que a cançados trabalhos te obrigava,
Com ficar bem servida te pagava.

Assim desempenhando allos empregos,
Á que te destinaram,
Em toda a parte foste;

Ató que o teu talento respeitado
O mesmo rei 'Juiz ter juncto a seu lado.

Da tua alma se vão desen'volvendo
Talentos ignorados,'
E a mesma Pl'ovidencia, '

Que se empenha em fazer-te venturoso,
Te vai proporcionando ao fim ditoso.

Cercado dos hOl'l'ores dos estragos
Os mesmos elementos
Se viam confundidos;

Voava a morte de um c outro lado,
Consome a cuamma o que eUa tem deixado.

Mas tu con tante cm meio das ruinas
Nas sábias providencias
Com que o damno reparas

A uns os dia' vas accrescentando
De outros o frio restos sepultando.

Dos innocentes que seus pais perderam,
Das viuvas afllictas,
O triste pranto ce sa;

Depoi' que tu, com sábia providenci~,

Amptil'as de uns e outros a innocencia.

Já de novo a cabeças levantando
Yüo o templo soberbos.
Das ruína a imagem

Apenas fica ainda na memoria
Para fazer maior a tua gloria.
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No ócio mollemenle adormecidos,
Os ramo. do commereio
Tu de perlar lize>le,

Adquerindb em todos os estados
Ao rei I'assallos ricos e honrados.

Quando na paz os membros de.eançal'am
Nada menos pensavas
Para os guel'l'eiros flicto.;;

A milicia dispunhas sabiamenle,
Dando maior poder a lu.a gente.

As sciencias de todo abandonadas
Brotar da sna OI'igem,
Teu exemplo fazia;

Iam de novo ao mundo appareeendo,
Como em todas as ordens se eSlá vendo.

Fiel ás leis que a palria le ligaram
Ao rei, como vassallo,
Bom pae e bom amigo;

Unindo o ceo em ti quan,to dar p6de
Quando sobre os morlaes seus dons sacóde.

Vi.le ceder ao seu falai destino
Teu grande protector
Enlão lua consl:mcia

De todo o coraçiio le abandonál'a
:Se para maior mal le não "'ual'dára,

Sahiu do eixo a roda e tL'anslornadas
FOI'am tuas ideas;
A fortuna inconstante.

Que as "ezes zomba rio merecimento
Te fez gl'ande lambem 110 soffrimenlo.

Dos vís aduladores, numero>os
Corlejos não le seguem;

6 ria lua I'amilia
Foste em silencio triste acompanhado
No desleLTo funesto rllas hom'a<1o,
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Lá de conslancia cheio, abandonade
A"ii inveja a preza,
Apena, na memoria

Os já pasados anno revo"'ia~,
E com ar de desprezo tudo vias.

Gl'Unde na "'Ioria, grande nos pezares
Ao termo promellido
Chega te sem fraqueza,

Que as almas elevada, se conhecem
No meio dos acasos que acontecem.

Pagaste á lerra o natural tribulo:
O vep humanidade
De todo desfazendo

Vais uni" teu espirito elevado
Á causa d'onde tinha dimal13do.

As idades correndo e renovando
Ot.\ro igual nITo verão.
Em que talenlos tantos

Que nos mais fazem gloria, repmtidos
Fossem n'um s6 composto rellllidos.

As musas, as sciencia , o commereio
Benigno protegia ;
Da justiça a balança

Fize te con ervar com igualdade
Promovendo a geral felicidade.

Tua perda fatal será sentida
Em todas as ida de ;
Teus me mos inimigos

Teu nome em luas obras respeitando
Irão tuas memorias con ervando.

eUI'vai, cyprestes, as erguidas. fronles,
Cubri o monumenlo
Humilde e desornado,

Que eSlá guardando os restos precio os
I:!o que erá famoso entre os famosos.
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(51) T. I, cad. 5, p. 28 do velho PC/m. bras., e l. I,
p. 156 do novo.

(52) Sem lagar e anl10 da impressão, mas segundo o Sl11'.
INNOCEKC10 FIl.INCI CO DA ILVA é de LisLoa, na regia orticina
tYI'0rrraphica, 1775, folheIo de 6 paginas. Dicc. bibl. J)OI'(.,

t. VI, p. 6. Tem por titulo: No dia da ilta11gw'ação ela esta
tua equestl'e elel-'I'ei nosso el1 1101 , dom José I: ode de 1I1a
1101'l Jgnllcio da Silva AlvaI'enga, estudante na wzive'l'Si
dade de Coimbra.

(55) T. II, num. 5, p. 54. A edi ão em aV11I-o d'e,la ode,
distribuida no dia tia inaugUl'ação da, esta tua equestre do rei
dom Jo é I, difTere tanto da publicada no Patriota" trinta e
oito anuos depoi , que me parece fazer cousa ngradayel ao e
tudio.os tmn crevelldo-a af'Jui tal e qnal fora então impressa em
Li boa.

A palavras que sofTrel':JDl a correcç;io do nuclor vão sllbli
nhada , Vêm-se assim de 11m lance de olhos as ;mbslillliçõcs
feila POI' homem tam compet~nte pela slla aut;loridnde comu
abalisado mestre:

Pende do elemo louro
Iíos vnstos ermos da espinho a cstl",da

unve Iyra de ouro
Que do phrygio canlor rói temperada.
~Iove o ~om, corta o ramo, e cinge li frente
O da America inc:ulla genio UI'denle.

En vejo as agarenas
Luas sobre os teus campos, Lusitania.

Tal !1m dia nl)'eenas
Viu os pel'(idos lTIuros de Dardania
Mas op]Jõe-se ao valor do Luso iMonso
E o pello invicto rio primeiro Arlon o.

Veste dobrada malha,
Tem no robusto braço o largo escudo;
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Morte e (error e 'pulha,
'Tinto de mauro sungue o fel'l'o agudo;
Eu ouço a tua voz, raio da guerra,
E os teus echos repilo ao céo e á lerra.

O' bravos Portuguezes,
Povo digno de mim! A fama, a gloria,

Buscada em ,'50 mil vezes,
V~ segue sempre, e os louros e a vicloria ;
Ou vós domeis dos barbal'os a sanha, _
Ou os forles leões da altiva Hespanha,

Vistes ligando as tranças
No berço ainda de Tilan a esposa.

De voadoras lanças
Em vão. !sia se eriça, e lielNcosa
Dispõe o bronze, que fuzila e soa
Trovão funesto d'onde a morte voa.

Mas hoje invictos povos,
Dae altas provas do valor antigo,

Tendes combales novos
j!:ncal'ae os trabalhos' e o perigà;
Quem as armas vos deu, quem tudo rege,
Do céo exlende a mão e vo' prolege.

Fanava o bellicoso
lIlu lre fundador do luso imperio,

O ferro viclorioso
Vilirou, encheu de luz todo o emi pherio.
Mugiram a~ abobadas cterna ,
Redoliraram=se os ecllOs nas cavemas.

Para engolir os nionlês
Gargantas abre o mar; a terra lI'ellle

Cobrem-se o hori ontes
De {limo e pó : Lislioa af/licta geme,
Ai justo céo! .4s veucedoras cjuinas
Parecem desmaiaI' soli/'e as minas:

'Chovem negros abutre;,
Emonstros infernaes de ra~a am pbibia;
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Quaes nem, Cauc:\so, .Q.ull'es;
Nem "ós, torradas legiões da Libia
Que 'in(amia, II Tejo, si em telt seio cinges
Ilj'dras, chimeras, gerióes e sphynges !

o parricidio arvora
Trisle facha de horror no avel'Do acceza ;

Geme, suspira e cllora
Infeliz lealdade porlugueza :
Não temas, Ulsitania, o céo não larda
Que novo Alcides a laes monslros ~uarda.

Aos seculos futul'Os,
'Intrcpido marquez, sirvam de exemplo

Vosso t,'abalho duros
Longos, incriveis, que da gloria o lemplo
Tem por illustl'e e nunca visto ornalo,
Onde não chega a mão do tempo ingrato,

Essa em crimes famosa
Arvore, que engros ando o tronco eterno,

Que (aria orgu\1lOsa
Co' a rama o céo e COi a raiz o il1ferno,
Ao ver a mão, que aceso o raio encerra
Murcha, t'reme, vaciUa e cae por terra,

Sahem do rolo seio
Guerra, morle, traiçfio, odio, impilldade;

O sol leve receio
De ver LI rosto li (éa alrocidade
Que caMr (e::.; ouvir o eslrondo fero
Desde o cj'lico Tauro ao Caspe ibero,

Ide, nuvell escuras,
Formal' ao longe os ,'aios e coriscos;

lJeixae subi" eguras
Altas 101'l'es, soherbos obeliscos,
D'onde a nova Lisboa ao mundo canla
A l1Ião augl/sta e \irme que II levantll,

Vapores empe lados
Derramam n'oull'o climas o veneno;
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obre os risonho prados
Re piru ulegre o zepll)'ro sereno;
Abre a paz o, thesoiros de Amallhéu,
Tornam os tempos de aturl10 e Rbéa.

O' inclyta Lisboa,
Nova Roma, que adOl'as novo Augoslo,

,Feliz o .'eillo cntoa
O pae da lJa/l'ia, o pio, o jll to,
E sua imagem "ae por entre 'loiros
EI/cher de gloria ao ultimos vindoiros.

O' bl'onze, 6 rei, ó nome
Esperança e 'amor do mundo inleiro!

Do tenlpo a VOI'llZ I'ome
Re peita as obras de Jo li primeiro :
Quc não deu menos honra ao luso solio
Que as dilicias de Roma ao Capilolio.

l'ódc o volver dos annos
Mudar a I'uce á t 'TU, ao mal' o leito;

Mas ,~empre, isell/1Jta os damnus
lu é u grande id de peito em peito.
Tito vive ill/11/or(al eutl'c os mouarcllUs
E quebra a {ol/ce ao tempo, o (1/;0 ás parc~s,

Que EspuI'ta bellicosn
Veja euhir seus muros, que "enasçu

.a lerra «renerosa
Do sl'barila vil a l'roxa l'lIça
O nome do bom rei contra as idades
Dura mais que a nnções e que as cidades.

(54) T.'I,cad.5,p.18.

(55) A edi.ão em a·vul o traz parte do titulo em grego c
par:te em portuguez : A000EllLrL lJoetica ao iilu.stl'issimo

e excellellti simo senhor L1l'h ele Vascol1cellos (l SOll'Z>a, viCl"
I'ei e capitlio genel'al do Brasil. Canção. Lisboa, 1785 fo
IheLo in-4.
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(56) T. lI, num. 2, p. 52. Sem a notas da edição cm
avuJso. O titnlo ea data (10 de outubro de 1785) dilTcre da tio
Pamaso bl'Usi/ei/'o.

(57) T. I, cad. 4, p. 52.

(58) T. II, n. 5, p. 52, sob o titulo aTempestade. Cançilo
1/0 dia elos annos da fideZissima minha /lossa senhora em 17
de dezembro de 1797.

(59) T. I, cad. 2, p. 12..

(40) T. I, nWll. 4, p. H.

(41) T. TI, cad. 6, p. 52. O Sr. liXNocENcro FRANCISCO DA
lLV,1 não faz menção d'esta reimpre .ão.

(42) Creio que impressa em Li boa, folbeto in-8", ou seria
oulra atj'I"a de ilva Alvarenga? Até mc parecc fJIlC era os-
cripta eill tercetos. .

(45) OSr. INNOCENCIO FRANCISCO DA dLVA cita além d'csse
onelo, mai quatl:o a diversos as umptos, qtle vem no Parnaso

brasile'i1'0, t. f, cad. 4, p. 57 a 59. Não tere em I·i ta as er
rala, talvez por muito numerosa, que vem no fim do tomo, e
oindice das materias que as rectifica. Pertencem a Alvarenga
Peixoto.

\44) Com este titulo: No dia da ina1lgw'ação da estatlla
equestre deZ-rei no so sen/LOr dom José 1, soneto. TO fim traz
a enuintc rul)rica : De i1Ja,noeZ Ignacio da Silva AZvllJ'enga,
estudante na universidade de Coimbl'U.

(45) T. I, ado 4, p. 19.

(46) Pa'm..bras., t. I, cad. 4, p. 65.

(47) Lisboa, 1 01 1 vaI. in-8. Compõe-se de 69 ronel!) ('
57 madriO'aes.

J. R
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(4<:) Clc/1I.1'{t fui dil"idido pelo editol' cm duas parles; a se
"unda começa á pagina 127 sem interrupção da numeraçiio
dos rondós, tendo apena por titulo C/aura, 1Joemas e?'oticos
de um AmeJ'ícano, segunda lJarte. Esta segunda parle abrange
o madl'igaes. Enlendi que era melhor fazer a diyisão entre os
roudó e os'madrigaes, ficando aquelles pertencendo á primeira
parte e esle, á egunda.

Oprologo,'que supprimi na presente collecção, é o seguinle:
« Per uadido de que o público estimará os poemas erotico ,

tlue lhe offereço, me resolvi a pôr na frente o nome do poeta
para alisfazer á curiosidade dos leitores. Esta Iiberdatle, que
tomei, poderá offender a um antigo, que me confiou, como em
segredo, a sua obra; mas eu ti"e ju to motiyos, que me bão
ue desculpar, esperando que o acolhimento das pessoas inlelli
gentes lhe ed de mai pezo do que os ,rãos eITeitos de uma de
licadeza dema iada. As im pode se eu dar (t luz outras muitas
compo i ões, que ,ri, do me mo auctor, e que provavelmente
s 'rão yi tima do eu desgosto! )

O litulo dado ú e ta collecção de poesias anacreonticas:
Claura, 1Joema$ eJ'otíco de um Al1uJ /'icano, bem mostra que
o auctor, como confirma o ediLor, nao pretendia diYU]gar~ eu
uome.

A re peito da respollsabiliuade que assumiu o editor, pllhli
C<1udo contra vontade elo auctor a suas poesias erotica,; diz J.
M. DA Co TA E lLVA o seouinte : « i'iem um leitor que for
amatlte da puesia e da gloria da litleratura patria, POrtl dUl'ida
em al5 oll"er o editor d'e te peccado de con[jdcllciu al11igave]; r.
oxalá que bouves.e muiLo amigos co-réos d'e. te rime, que
urro teriamos fi ue lamen Lar a perda 'da' poesia de Garc:ão, de
Domingo Pires ~Iontciro Bandeira; de Manoel Nicoláu Estel'e>
l':errrio c Tbeotonio Gomes de Cana]ho, e houvesse maisal11i·
gos de igual ;,;e]o, não estariam sepllltada no pó das li\'ral'i~

pl1blica partic.Q1are ou ambiciosamenle rruardatla por cu
rio os egoi tas, t~nLas obras intere.sant s do padre Fl'3l1cisco
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José Freire (Cnndido Lusitano) como a traducção da Enl'icia,
da Uetamol'phoses, das tran'edias gregas e da Mel'o]Je de Mar·
fei, atllll de muitas obra em prosa e ver o, originae e tradu
ú(b , latinas e portuguezas, que sahirnm da penna d'ar[uclle
fecundo e douto escriptot'. )) Revist. 1lniv. l-isb., num. 45,
nrL. 1122, p. 5"'2.

O conego JANUAR10 DA CUNHA BARBOSA afiança que o editor
fôra um di cipulo de 'iha Alvarenga. Biog. do DI'. Man. fg.
da Silvo Alv. Rev. tl'im. do 'insto hist. bras., t. lU, p. 5/~1.

,cria Jo é Antonio de Almeida, não só eu discipulo e amigo
como seu companheiro de infortunio nos carceres do morro da
Concei\ião? Infelizmente o illu tre conego esqueceu-se de no
dizer o seu nome! V. Peças jll tificativas.

(49) As im me dice sempre na pratica lilteraria que tillha
mos diariamente ~la bil)liotheca publica da càrte. Era elle então
bibliothecario e me hayia feito acceilar oempreO'o de praticante,
que exerci desde 7 de novembro de 18 ~1 até 50 de janeiro
de 1845. Ahi pro Lei alguns serviços sall-ando numero os ma
nu clipto bdorico, (lue e tavam.condemn'ldos pelo deleixo e
incuria ao de tino que nas tabernas e dá aos no sos documen
to ; outros, porêm, se apresentaram a figurar com elles, como
gralba auornada~ á pavão. O pl'emio foram desgostos que me
obrioaram a abandonar um emprego já de per si insignificante
e no qual aiuda mais insignificante e me quiz tornar com in
jlístas preteriçõe . Tive razão para me queixal' contra o conego
Januario da Cunha Barbosa; nunca o fiz, ante por occasião da
inauguração de seu busto na sala da sessões do ln tituto hi 
torico bra ileiro paguei-lhe o fraco tributo de minba admiração.
Como homem tinha um defeito; em. a ua excessiva bondade;
conbecida a fragilidade hUlll:J.1m, facil era levaI-o para onde e
queria; e a in olencia de certo aparuguado- se ap'roveit:lY:l
d'ess:l qualidade para lhe torcer as boa intenções!

Todavia admjra que o conego JANUARIO DA CUIO'" BARBO..,
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nem uma menção fizesse acerca d'esla lraducção na hiographia
de Silva Alvarenga, CJuando tantas vezes me fallou c1'ella e aLé
mc inciton a procuraI-a entre os numerosos manuscriptos não
classificados e CJuasi que perdidos em um dos armazens da hi
bJiotheca publica então estabelecida nas dependellcias da igreja
do Carmo.

O meu amigo Sr. cOllegq .1. C. FERNANDES PI~HEIHO foi de·
pois de BALBl e de mim o que a respeito d'essa traducção dice
alguma cousa. V. CU1'SO ele lit. nac., quinta epoc., p. 557,

(50) Essai statistique SU1' le ?"oyaume ele Port~tgal et ele
l'A1'ga?'ve c01npa1'é aux aut'l'es États el'E~t1'ope et suivi d'ull
COltp d'mil SU1' l'état actueI eles scienC(~s, des lett1'es et des
beaux-a1'ts pcwrni les POl't~tguais des deux hémispMl'e~,

9. vaI. in-4; Paris, 1822. Appenelix, p. 174.

(5'1) AS.im o havia prophelisado o ec\itor de Glau1'a no pro
logo da mesma. V. nota 48.

(52) Silva Alval'cnga fez par~e da redacção do Pat1'iota duo
rante o allno de 1815; morreu em fins de 18'1l~, e em todo
e e anilo não (leu mais cousa alguma para aquelle interessante
jornal. V. nota 5.

(55) Fazem menção do auctor : J. C. L. SIMONDE DE SISo
10ND't, uo seu CUl'SO De la Littémtu1'e d1t mid'i de l'Em'ope;

Pari 4 vaIs. il1-4, troi,ieme édition, 1829, t. IV, chapo XJ.,

p. 550. Engana-se quando diz que as poesias eroticas foram
publicadas em 1799; a unica edição que se fez de Glcl1tl'Ct foi
em 1801. Tambem se engana quando fixa em sessenta o nu
mero dos rondós contidos em Glaul'ct, oqual se eleva a setenta,
inclusive o do :111 C1.01' a110n)'1110 dirigido ao poeta.

ÂDIUEN BUIJI no Appf'1tdix do eu Essai statistique S1ll' le
l'o!Jaume de POl'tltgal, já ci tado, p. 52, 156 e 174.

FERDlMND Dr.NI no seu Résumé de l'histoi1'e litté-l'aú'p eZ11
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Bl'ésil, 1 \'01. in·1 G; Pari, 1826. Traz o sen nome no snOl
mario do capitulo v, p. 568, mas nada diz 110 texto. Ainda as
-im ignora- e de qual do. Alvarengas e trata, poi apenas
menciona esle appellido, endo lrc o poetas, Silva Alvarenga,
Alvarenga Peixato e Luca José de Alval'enga. Os dou primei
ro eram tratados em sua vida, não pelos eus appellido como
agora, ma pelos seu nomes e obrenomes, doulor Manoe!
19nacio e corooel JO"Uacio Jo é de Aharenga.

FMI,CI co Fr.EIRI' DI:; CARVALIIO no feu Pl'imfi!'o Ensaio so
bl'e /tis/ol'ia liUel'{U'ia, de POl't1Lgal periodo VlIJ, p. 25J.
«Entre os poeLas acima indicados, diz elle, merecem especial
ommemol'ação os dous Alval'cogas (M::moel Iguacio e José

19nacio). ))
AN1'ONIO FHAi'\CISCO DE D TIlA E MELLO no seu al'Ljgo Algu

n'tas reflexões a pl'oposito da /lova edição da 1I1al'ilia de Dir
cen, publicado cm a Nova Minel'va, periodico dedic:ldb ~s

lieneias, arte, lilLeraLura e co Lumes. Tom. I, p. 7. II Mesmo
enlre nós, djz elle, ba poucas pessoas que de conheçam o me
rito de Quita, poeta mavioso e de uma singeley..a admjraver;
pouca que não e timem a Glmtm de Alvareoga, bem qne um
tanlo monoLono, e nit'lguem que uITo a~le a Gonzarra. ))

JoIo ~LI.1"OEL PEHEIBA DA SILYA no seu Novo Pm'naso brasi
leiro á p. 40 da lntl'od1lcçe"io histol'ica e biogl'aphica.

Fn.INcl co lG ACIO llnCONDES IJÔllEM DE ~'IELLO IICS sellS
Estudos hislol'icos brasileiros, 1 \'01. in-12; S. Pallio,-f858,
p.20.

Tambem e falla do auetor no Bo quejo da hi tQl'ia da poe
sia.bl'asileira, que pubLi luei' em 1842, e no 1Ifosa'ico poetico.

Além dos auclore aqui cilados vejal11- e em a nota posterior
os mencIOnados como eu biograpbo.

(54) As- noticias que po llimos sobre a biographia do auc
lor .ão dos segujutes e ripLores:

JA!'iUARlO D CUNHA BAnHO A no Pm'naso bmsileir . t. 1
6.
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c~d. G, p. 28, a qual foi depois ampliada na Revista trimen
sal do insto hist. brasil., "01. 1lI, p. 558.

JOÃo ~hl'iOEL PEREIlIA nA SILVA no Plutanho brasileiro
t. I, p. 1, melhor de emolvida no l arões ill1Lst1'es do Bra
sil dos tempos colonines, t. I, p. 5"5.

JosÉ MAII],\ 'DA CO';'!'A E SILVA na Hevista, llniveTsal lisiJo
. 1U'I1Se do anno de 18 ~7, nOS 45 e 46, ja citado.

Lx 'OCENCIO FII,u""CI co DA SILVA no Diccionm'io bibliogra
pltico portugllez., estudos applic01Jei a Portllgal e ao Bmsil,
L. VI, p, 1~2.

,l<JAQuDI CAE1'A'0 FERNAi'iDES PINHEIRO no C1tTSO elemen
tal' de littel'a/lll'á nacional, quinta epocha, 17::10-1826,
p. 550.

Encontra- e tambem no lI1osaico poetico uma pequem noti
cia biograpbica"

(55) lia muito que s~bia pelo titulo da exi tencia do pro
ces o cm que fora implicado Stll'a Alval'enga e outros illu Ires
litLeralo de ~eu lCllI)JO, mas não nre em pos ivcI encontrnl-o
no log'are em que .uppnnba que eleveria e lar. Sabendo o mell
amigo o I', Dr Manoel Fel'reil'll. Lagos que me occupava com
a vida e e cripto do 1I0S o poeta, teve a I ondade de me COIl

fiai' a parte I cc sal'i,l para que mais 'omplela sabi e a sua
I iorrrapbia e a preliente collccç['(o.

O tilulo do proce o ~ o egujllte: Deva a a que mandoll
]Jl'ocrc/n' () illllstTissimo (' rxcellelltissimo vicr-rei do e tado
do Bmsil pnra as pessoas que com escanelalosa l'ibei'dadl'
se at1'eviam a f'I1volvel' ern ell di Clt1'SO.Ç matel'üts o{{ensi
va lta /'elif/iiio l' a {a.lar no negocio pltblico~' det EUl'opa
com. louvol' e apPl'Ovação do sy tema actual da Fl'ança; ('
pal'a conhecel'-se se mtre as me mas pessoas haviam alfllto

mas que ale1ll"([os düos e 'candalosos discu/'sos se qcliantas-
em a {ormal' OIL insinuaI' algum plano de edição. A'I11/o

de '17Q4. E cl'iuc/a da dila diligencia JocTo lIlanoel G1tel'-
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l'eiro ele Amorim P{~l'eil'a, DesembargacZor Antonio D'in~z da
Cruz e Silva.

Arespeito d'e se titulo, só por si uf6ciente para patentear a
injustiça e a per iguição que devem reinar em todo esse pro
cesso, dice o meu amigo o Sr. Dr. F. I. MARCONDE HOMEM DE
MELW : (I As idéas de uma épocha, seu e pirito, ua phy iono
mia reflectem-se com inteireza nos documento, nos escripto. ,
no mouumento , em tudo, No simple 1'0 to dos autos do pro
ces o instanrado contra os mem]Jros (1'esta sociedade littcl'al'ia
(refere- e a do Rio de Janeiro, lIO seculo pa ado) apparece fiel
mente retratado o tempo colonial. »Est1Ldos b1'ctsileiros, p. 20,
nola 15.

(56) Não deixarei lambem de mencionar o nome do Snr.
Francisco Antonio Martins, conservador da bibliotbeca do
instítuto hi torico bra iJeiro e bibliothecario (h bibliotheca flu
minense, É incontestavelmente o nosso primeiro bihüograpbo.
Felizmente os conhecimentos que possue o Snr., Martins ácerca
da bibliograplJia lJI'asileira, adquerido com tanto trabalbo e
Iam pouca retribuição, serão em breve po to', ao alcance de
todos o amigo das Jetras nacionae .

(57) Cos'rA E SILYA diz que Silva Alvarenga escreveu o
seu rondó em quarteto octo yJlabo , e SnloNDE DE SI MONOI
diz que em e tancia de oito pequeno ver o'. Na edição feita
em Li boa vem .as e~lancias separada em quarteto, i to é,
dou e dou, seguindo- e-lhe o e tl'ibilbo. Como os ullimos
ver o de cada quarteto rimam entre i, e empl'e agtldos. en
tendi que del'ia rennil-os em uma eslancia de oito ver o . Creio
que nem de outra fórma os escreveu o poeta.

(58) AlIude ao rondó XXVIII da parI.. I, de Gla1Lra e que
tem por titulo Dezembro. Mas o poeta não falJa de regato,
como pen a SIlIONDJ> DE 81_110NOI e sim da bahi do Rio de
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Janeiro, a cujas praias acodem os seus habitantes n' e se e 110,

~cgrijnte meze aos banhos de mar.

(59) De la litt. d1t 11licli de l' Eur. t. IV, p. 5::J0.

(60) V.nota49.

(61) Ess. stat. SUl' le l'OY. dePort., App., p. 174.

(fi2) Biogr. do DI'. lIfan. Ign. da Silva Alv., Rev. trim.
do Inst. hist. bras., t. III, p. 341.

(63) Aliás ses enta e nove, como ja se f1ice.

(64) Supprimi o rondós franceze- antigo, que o auetor
transcl'c\'e em seu artigo por não julgai-os nece sario aqui.

(lJ5) N'esta, e n'outras citações, deixei apena o primeiro
yer o, upprimindo tudo o mai , por is o que o leitor podm{l
yer na collecção a po ia a que illude o allustrado critico.

(66) Poucas ouras conhccia COSTA 1, SILVA do nosso poeln,
do qual ainda no re Iam muito mais poesias, apesar de se te·
relU-de~ Ilcarninhado a maior parte d'ella .

(67) Biogr. de lllan. IglI. da ilva Alv., Rev. uni,'.
lisb., n. 4;) 46 dc 18!~7, arl. n. 1'122 e 1152, p. 551 c

46 e eguinle .
I

(6L) V. lia/a 50.

(69) [MONDE DE SlSMOND1.

(70) No Ess. stat. SU?' le l'OY. de Port., ja citado.

(71) .llota55.

(72) Varô('s illust. do Bms. t. I, p. 539 e seguinte.

(T) Curso de litt. nac , p. 537 e eguinte.
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(74) Manoel Tgnacio da ilva AlvarelJ'ra teve até aqui uor
paU'ia a l'iiJa, hoje cidadc, de São João d'ILI-Rei, e admira que
fo se o conego Januario da Cunha Barbosa, tamintimamente
relacionado com o nosso poeta, já por ter sido seu di cipnlo,
j{l por ter ido seu particular amigo, quem incoJ'l'es e n'e~ e
erro, pois que é o proprio Silva Alvarenga quem declara em
Lodos os intcrroO'atorios, que lhe foram feitos na sua pri üo, o
lagar de eu nascimento, sua filia, ÜO e idade..

Tanto no Parnaso brasilf'iI'o, tomo I, cad. 6, p. 28, como
na Revista t'/'imensal do Instituto historico bl'Ct~ileil'o,

tomo fi, p. 558, asserera o conego .TANUARIO que ilva Alva
rcnga não ó nascêra como que concluira os seu estudos pre
paratorios na villa de São João d' El-Rei. ão dit o anno de eu
lIascimento, mas diz que fallecêra no dia 1 de novemhro
de 1814 com perto de 80 annos. Logo nasceu pelos anno de
1734 a 1740 no que vai grande di fTerença para 1749.

Levado pelas palavra do conego JANUARIO DA CnNHA BAU
nOSA incorreu o SUl'. D". J. M. PEIU:TRA DA SiLVA n'es e mesmo
engano, a respeito da terra do nascimento de Silva Alvarenga,
datando, porém, o na cimento do anno de 1758. Isto é,
9 aunos mai? do que a ·data verdadeira e 25 mais do que a
marcada pelo conego JANUARIO DA CUNHA B.umoSA. V. os
Varões illustl'es elo Brasil, t. I, p. 555.

Igual engano teve o meu coiJeO'a e amigo o conego doutor
J, C. FE1WANP.ES PINHElI\O, pói no seu CU1'SO de littemtu1'a
nacional, p. 556 o dá como LIa eido em São João d'EI-Rei
em '1758.

O nr. INNO'CEi:\CIO FRA..i'iCI CO DA. SILVA andou mai avi ado
dizendo no seu Diec. bibliogl'. pOl'tllg., t. VI, p. 5, que na 
cera, ao que parece, entre o anilas de :1755 e 1740 ou no
de 175 como outros allirmam. Quanto ao lorrar do nasci
mento menciona igualmente a viUa de ão João d'EI-Rei.

Odi tincto litterato portugnez J. I. DA Co TA E 'ILVA dá·
lhe por patria a capitania de Minas Geraes, por anno de na ri-
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Jll nlo d' 17 _ Ilho d' \la aba lado -! 'a-I'ta IIlli-

t'e/' uL fi 'bolll'll,'(, n, I~ 1I1'l. 11~1, ,. ·~2.

AonlA 'o n,ILRI l' I" qllt' '1'<1 nalural ti Hill d Jan iro:
(( LI' (11' mi I' al'o 'IL d "0" l lIl(b ~ n, "lulll'iru SlI palri , UI)

ii LlIlol'l.))]i; ','(ti, tuti tiqul' ..,0' II' l'o//alI1Jl1' di' Po/'tugal,
L. II, Appendix p. \ \JI.

d,\ 'ill'o ALIla/'/'II!111
1 dil. pI pri "a-

(7) accid nlc da UI' parda qu' Linha
qll u pae lhe occu1La
Li de crêr que o II me d
d seu bal'Li mo,

(77) (( Cc ro"le Llill I'ul UI' Lr~ ··di lintl'n', lllLivaiL au' i
la mll,iqll aI' c u c', 'L jOll, iL parfllil llll'ul li la nule cl du
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liololl. 11 .\nnll.
p. eX/li.

7) .• 1111 h'lIl1. Iam a' sll1ll.1l1ll' iiI' ii iro o
I'mpno 'iha Ahar'n .1 pOI' lal. de 1.11. Ia li,\' I ia' qu:
\Jllblicára I I' ião da inal\lTu\'t\(:i'i da l,llu, lJu lrc.

(7.) J), !ruinl nola Ijl'atla do. lino. da uni" 1'. i-
uade de illl 1.1 ao m II illll II" ami~lI o ,111'. olllnwlldatlor
Ju;i I'ranl'i Li hoa :

.Iallo·' Inll'\ iu lia • iha Ahul' 'nlTa, nlllo de [lTlla 'io 'ua
'iII" .\h.1I n~a, nallll. I ti' \ 111,1 I il';1 d ~tlll;l' I I'al'~' appa
r' ~111\('lIl IIIaII i nl:\(lo no • '''1I11l1 :lIm U rUI10111 __ elll
177~ )I I.l 17Ti lIid.lllllllll· 110 kn ilU qnll\lo qllinlo,
fUlIuancJo-, (' 11" 1.1 f,I'llId,\(1 111 I~í;l )1.11,1 177li ~ lido nl
lotl o a<'lo ,'ppl'{)\adu IIII/lilll' tli, 'cn'J/{/III('. II

E,t.1 '111111',1 nol.I' /}II • a' ,11 til' I b I' f'l'al1l ohlida' a
CII.! d Illuilo Il'abalh • pcla IIIlliol' p.II'll' lIe I11pl 'ta
li iii i 'l1lc. pia' 1;llIa. e (Il11i.su' qll • 'II 'onlralll nu~ IiI 1'0
:\II11'rior ti I' 'lul'lIIa da ullil I' id!lIlc • 111' nllll'lII al"1I1b pu-
I rim' '. ti' IIIllllo (lll ~ lIIui 1111'liril II a11l1r,lI;al1 d • fa 'lo.
Aillda :lssim ,1 d 111\\d IIlilidlul rl bio~l'lIphia bm~il ira,

( 0).1. 1. DA OsT\ t. ILI·.\ a "'ura 11" .iha .\h"I-
r 1I"a Jui lllll IllpOl'anl'U lia 11I1il'l'I', Illad' (I<. 'Oilllhl11 alllirr
illlim do I lll' alorlunllll0 'J'lllllnal Anlonio GOllZana e ~ li

I'illll III 110 '. ia l'olic'l 1I111' 1111, lIIanil\lo 'nrrano. ConZII'''\
furmou-•• 110 anno d' 17 l:i l iha AliaI' nl1'a ll'ezo rumo
t1cpoi m 177 Ü. 'I'alll'z ilm A11'111' 1\<-:.1 apel\.1 ,i~ c 1\ nn lol'
da MUl'ília til' Vil'C('1I no Bio d' Jan iro qll;tndo eh "OU ti
\ illa ni '" pal'a l'nll'lll' pal'a - cal" I' ~ da ilhu tia' C 1m'" e
d poi' quando pal'liu plll'lI u lle,l 'Iro, É Ú Olll a' tiMe
(IUC pód • 1"1' l'lI hi~lol'ia,

( I) E le nOBle ainda nao c lú apnrad



o lll'illl 'iro UlUlO

- 10. -

(l:l2 OTel/lplo de (')ltll/IO e li Gruta flllll'ricalla (j"lll'alll
enu' o eu. id) li ,U IlI'illl iro foi I' I11pO lo t!1lI ,1I1Lc a lia
gcnl. na trav . ia de Li uoa pam IIi ti .lal1 'il' ;. c"unlil
pouco d pai ,já 1l1.1I1t!0 não cx.i tia rei dom J •'. L.

( 5) l( ,Ianoel J 'na ia (la , ilva AlI'al' n a a pat nlc de n·
ronel d mili ,ia do hom n~ pardo· da ,n:\ ('OI1131'('a do Ilill
da' Mort . li /leu, trilll, do hl~,t. II i./. blll " lo III p, ~ í 2
E 'ourêru ainda notar <tu nào ra do c~1 II a nonl ,Il':1O de
hOl1len de COI' l~lI'll oIli 'iac' d la . l'lII'pO , O JlllIl'ljltel 1H: I,,"
VIIAOIO é J (:IU explicito ti c r' 'peito qUlludo dil nu \I llt'
la/orio dirigido ao S('/L SUfe' 'sal' o tlic('-rf'i LlLiz ele l'asco1l
cel/os: u Além J'cs~es 11'0 tel'~:o' fOl'lIIci mai 0\111' d 110m II,

[Jarda, dando-lhe por conllnandanl um tial'nellto JIIÓI', hom III

bl'allco e ofli 'ial lil'ado da tropa por :Ijudanl . doi ofiieiae
inlcl'iol'I's, lambem urancos, lil'ados da tropa:, para d'!' te
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10 I potl .. 1Ill'lhOl l:lu I ('I'I··lh . a di I pliJl:l c on- ..•
,ai lJl _\I 'it;;1 . J 1kv. trim. cio 111 t. III /, lira ., L IV
)1,41 .

(i Y. r I~C()_ DF. DE ,. LI rOID , M( lilI/ria obrl' as
idéa, (I,' illll traçüo qu' ('III difft 1'('1//1',' rll(l('/Ia • (' malli(t' .
taram III 110" o cnll/ill('nCt', Ilt'I'. /rim. do III /./ti, t. 1I/'a,.
l. I p. ,llt'1u/o/'io du .1 \nQ H UE L H \UIO in .. lo na
111'1', /rim. L 1\, 11. '.' 7'.

( ) V. lIilllil1w,~ dirigida, ao vi('/"/'( i 111i de I a CUI/-

cellos I' 01/ -(I 1/0 dlll d ',l'tI (lili/O L. _o.

( 9) V. A}JOlh o i lJoe/ica allcno a Lui. de 1ascol/-
cel/os:1' Ol/UI. 1~ a Jll'il1l ira d' -ln l'o\lc('ção. E a ode o 111'
CD/hímell/o elo I fII'tO /' citada lia ln'" I'lIça do mesmo vice
rei, Éa quarta d' h 'oIl 'fio,

(O) rei dom Jo é [ mo....eu II di. 2;) de reve.. iro
d~ 1777.

I. 7



- HO-

(91) AArcatlia ulLl'amal'ina foi cl'eaua ante3 de publicadas
as obras de CLAUDIO MANOEL DA CO;;TA, 1768.

E te poela já se de lara no fl'onti picio de suas obras a'l'cade
ultramarino, chamado Glatweste SatLLmio. E a paginas 270
e 282 se diz Glattceste Sat1t1'nüJ, pastor al'cade, 1'Oma1l0
ultramarino.

No soneto xv, p. 8,.se diz Alfeu.

Eu o misero A/fen, que em meu deslino
Lamento as sem razões da desvenlura
A feguir-vos lambem hoje me inclino,

'essas obras ha compo içães de Em'este Fill'icio e Ninfejo
Càlisti, ·nas quaes se declaram pastores a1'cacles, romanos,
ultrama1'inos,

MANOEL IGNACIO DA SILVA ALVARENGA nas suas poe ias, pu·
blicadas ern.18011,·solJ o titulo 'de Glaura, poemas (~I'oticos,

apenas çliz 'fia Anadia Alcindo Pal11lireno. Esta de ignuç;10
j(1 se acha no poema lJ.eroicomico o Dese1'to1' elas letms cuja
imrressão é de 1774, Na lJoesias á. iIlUugur~ção da estaluu
equestre do rei dom José l em 1775 encontra-se o seu nome
seO"uido da eguinte declaração: Estuclante ttltmma1'ino.

aspoe'ias d'este poeta, publicada no Pal'nastJ'bl'asileil'o
pelo conego JANUA.RIO DA CUNHA B.~lmo A ha composiçãe' di
rigida por eUe a Jo é Ba ilio da Gama oh a seguinte desi·
gnação : A 1'er112inclo SilJilio, et?'cacle 1'0112etI10, por Alcindo
Pàlmireno, al'cacle ultramarino,

Jo É BA ILIO DA GAlIA apenas e intitula al'cacle 'l'onWI/O
no GU poema o Ul'llgllay, irnpl'e. o em 1769.

'O oneto [I inauguração da e tatua equestl'e, impre so arul·
sarnente, e que começa:

Fundou éom a forle espada a monarchia,

a i'-'na-se irnplesmenle, em pôr o ell nume, 1'el'1nine/o Si·
pil'io, paslol' al'cae/e.
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No poema O UI'11gllay falia de lIli1'elL e nos bosques c/a A/'
cadia e pede ao seu poema [ue leve-lue {lol'es ele estranho
céo para lhe ornar a 'I'ecente uma.

TUOMAZ ANTONIO GOi'iZAGA que e tem em Minas Gera~s

pelos annos de 1784 a 1789 e e intitula,'a Dirceu, falla em
suas lym de AlcelL e GlaltCeste.

Glauceste era o seu ami<ro Claudio ManoeI da Costa, e AL
ceu era em duvida Alvarenga Peixoto.

CLAUDIO MANOEL DA COSTA é aucLor de uma ode II Al'cadia
ltltrarnaJ"ina. É a sua sauda ão. . ,

Abi trata do eouinLes poetas 'l'e1'1ni/ldo, Dl'ial'io, Nim
1Jileu, El!1'este e Glauceste.

Vê-se pois que Basilio da Gama Lambem fazia parle da Arca
dia ulLramarina, poi que Tel'rnindo era o seu nome pastoril.

Ni11tJJheu era talvez o mesmo Nint'eso Calisli como E1L
I'este é E1L1'este Finicio, dos qua~ o proprio CLAUDlO MANOEL.
DA COST.\ apresenta poesia . Glauceste era o proprio poelJi,
lias D'l'irM'io, quem seria?

ASaudação á A1'cadicL deve ser anterior ao anno de 17'84,
porque n'e se anno jú Gonzaga se achava em' Villa nica e jll
de"ia ser couhecido pelo nome pa toril de Dirceu, e CLA DIO

MANOEL DA COSTA não deixaria de u('meal·o si já o conhece se.
Essa ode só lài publicada no anno de 1809 a 18 I 1.

Odoutor EMILlO JOAQUIM DA SlLYA ~IAl,\ dala a fundação da
Arcadiu de '1760 e a dá como estabelecida na comm'ca do Rio
das ltlorle . (I r ão devemos pa sal' em ilencio, diz elle, uma
sociedade in tiluida em Minas, alguns amlOS anLe da crenção
da ociedade fluminen e de que acabamo· de falJar. E ta a so
ciaçào Jillerm'in, composLá de poncos individuo, tinh.a o nome
de Arcadia do lho da Morte, pór achar- e e labeIecida n'um
lo"ar perlo d'e le rio e jul a-se que elJa exi tiu pelo anno pouco
mais ou meno de 1760. Foram sen primeiro in tiLuidore :
1'0 orande poeta JoséBasilio daG:j.llla, auctordo poema U1'1Lguay
cdo elogio obre oTejo, que foi premiado pela côrle de Roma;. .
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.- 20 Manoel 19nucio da Silva Alvarenga, liame tambem ceIe,
bTe na iitleratura brasileira e de quem nos rest3m alguma
cxcellelltes poe ia ; - 50 O celebre Bernardo, Paulisla, que
tinha sido educado em São João d' EI-Bei, muito conhecido pe
Ja sua poe ias, poréLV qnc quasi todas ucaram mano. üript3 e
se acham em diversa mãos e em alguma bibliotheca. E la
Al'cadia durou mui pouco lempo como awnlecia a torla as so
ciedade lilterarias do Brasil e d'ella me mo não teriamo na
licia alguma se ua existencia não nos fo se tr.1I1 milLida por
alguns Mineiros contemporal'leo d'aquelle illustres homens. v

O l1ll tal' accrescenta em nota: "Nós vienws ao conheci·
lIlento d'esla sociedade por noticia que nos den o senhor sena
dor João Evangeli ta de Faria Lobato.)l Discw'so sobre as
sociedades scientificas e de belleficiencü~ que têm sido esta·
beleciclas na America, Rio de Janeiro, '1836; 1 vo!. in-4-,
]l. 24.
'. Ogeneral J. 1. de Abrcu' e Lima den 'a mesmíssima nuticia e
quasi pelas me ma palavras. ~ N'este anno, diz elle, suppôe- c
yuc livera origem uma sOl:iedacie litlemria na provlncia de
Mina Gerae com a denominação de Ar 'adia do Rio da Mortes.
De cu primciro io.liLnidores apenas re la a memoria de
poncos entrc elles Jo é Ba ilio da Gama, auclor do poema Um
guay Maw)el 19naciu da ilva Alvarellga e o celebre Pauli la
Bcrnardo, cujas poesias foram tam apreciadas no seu tempo.
Esta so iedade durou pouco tempo como lodas do Brasi.l de
baixo do jugo de ferro dos I?ortuguezes. »Synopsis ou Dedllc·
çrlo eMonologica p. 252.

Se Ba ilio da Gama e ,il\"a lvarenga furam eu primeiro
in liluidore a dala de 1760 ' il'ri oria. 'e5se auno e lara o
primeiro do' dou poela lia Hio de Janeiro enlregue a seu múu
destino sem abo1' que carreira lomas5e, pai,:; os jesuita tinham
jdo pre~o o r mellidos !Jara Li boa,-e ainda não havia chegado
o [1'olocl.or do poeta, o conde da Cunhol; o o segundo contava
apcm onze anl1o' de idade.
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oconego .T.~NuAmo DA CUl'\II.\ DAnno~A e~creYr. tam1Jem Ynga
mente: rt Manoel 19nacio, assevera elle, concebeu a idéa de
erear no Rio de .laneil'O uma })oesia e 11m theatro bra -ileiro.
Animado pela estimação do protector das letras o vi e-rei Luiz
de Vascon~eJ]os e oma, elle prestou-se de bom grado aos con
selho de seu particular amigo .lo é Basilio da Gama no e.tabe
Iccimento de uma Arcadia, que se ramificou em Mina Gemes
e da qual ainda no reslam exce11entes poesias. E ta a~soc.iação

foi logo accrescenLada CO)TI Out1'OS ramos de philologia, que a
tornaram utiJ e de honra á no sa patria. Claudio Manoel ila
Co ta pelos seus loemas, qne e pódem leI' no Parnaso b1'asi
Leil'O dei provas d'es a associação de arcades, que por algum
tempo abrilhantára a comarca do Hio das Mortes em Minas. »

lleu. t7'im, do inst. hist. bras., LIlI, p. 540.
OSr. doutor.l. M. PEREIRA DA SILYA exprime- e a im:
II Concorel.íram .lo é Da ilio da Gama e ManoeI 19nacio da

c ilva AIvarellga aprol'eitar o auxi lia do yice-rei, c a protecçf'o
do bispo dom José Joaquim Justiniano Ma carenhas Ca tello
Branco, organisalldo uma nova 'ociedade, modelada pela Ar
~adia de Roma, e que reunisse no seu eio a louos o sugeito
Instl'llido do Brasil. » Os Var. illust. do B1'., L. J, p. 55.

Depoi de algumas con ideraçõe obre a5 sociedade liLLe
rarias e scienti!ica , o illustre litLerato accrescenta :

« Da nova academia estabelecida no Rio de Janeiro e deno
minada Arcaclia ultramarina foram principaes ~embro , além
d .lo é Basilio da Gama, e de ~lanoel 19nacio da Sih'a All'a
renO'a, Bartholomeu Antonio Cordol'il, Dominoo idalBarboz3
João Per'eira da ill'3, Baltbasar da Silya Li-boa, Ignacio ele
Andrade outo Maior Rendou, Manoel de Arruda Camara, Jo é
Ferreira Cardozo, José Alal'jann'o da Conceição Velloso e Domill
gos Calda Bal'IJoza.» Os Va1'. ilLlI t1'. do BI'. t. l, p. 57.

Do que fica expo to Yê-se claramente que todos e e auelores
andaram mal informados, pois apenas sabe- e que :l Arca.dia
ultramarina é anterior ao anDO de '1768, -dala da publicação
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.das obras de CLAUDIO MANOEL DA CO~TA. Tudo o mais quanto se
tem dito são meras supposiçõe .

(92) J. M. nA COS'fA E SnNA diz que Silva Alvarenga depoi
de ter tomado o graú ele bacharel em leis foi recebido no nu
mero de ocios da Academia de Roma com o nome ele Alcemlo
Palm.i1·e.~so.' nev. ~l,~iv. lisb., n. 45, art. 1122, p. 552. É
tudo iuexacto inclusive o nome pastoril do poeta, sem duvida
por cuma da pe ima letra do litterato portuguez, que dava que
fazer ao. typographos.

(93) Espero podeI; escbrecer essas dmidas logo que me che·
guem á mão os documento que mandei yir de Roma por intcr
.media de meu amigo e collega o Sr. doulor Carlos Bonorio de
Figueredo. É de Crel' LJue a Arcadia ultramarina communicas.e
.í Arcadia de Roma a sua in tallação e que se po sa ab,er com
toda a certeza os nome d'es es poetas que pertenciam a ambas
a ArcadJas sob os nomes pastorís de E1l1'este Finicio e Nin(rjo
Calisti. 1'. nota 91. .

(9!~) Auto de perguntas de 4 de agosto de 1795. V. Peças
ju t'i{icativas.

(95) O conde de Rezende tomou po e em 4 dejunho de 1790
e governou até 14 de outubro do 1801, uccedeu-lhe dom Fer
nando Jo é de PortugaJ.

(96) Auto de pergllntas de 21 de julho de 1795. V. Peças
jll l'ificativa .

(( 'c peccava a respeito de rcligião, dizia e11e, era na obser
vancia de algumas praticas que não são da sua e 5encia e que
muito' reputam de l1ece saria e uperLluas.» Tdem.

((l7) Auto de lJel'guntas de 12 de agosto de 1790. V. Pr
eas ju ti{icativas,'A malidicencia interpretando-o a seu modo
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dizia que era uma republica que eJle queria fundar em Ita
guahy!

(98) Auto ele perguntas ele 1;. ele julho. V. Pe~as justifica.
(.ivas.

(99) Dito de 12 de agosto. Idem.

(100) AnRIAM BALBl confundindo as informações que obteve
ácerca ele Silra Alíarenga, e da sociedade de que elle era o
con ervador; diz: «Ce granel poete était aussi un amatem tres
di tingué de la musique et avait eles cOlmais ances rares en his
loiI:e nntllreUe. II s'ólait formé dans sa maison uo petit mmée
et pos édait la I ibliothcque la plus nombreuse ele Rio de Ja
neiro. Elle a étó achetée de es hél'itiers et réunie à celle du
roi.)) Essai statistiqne, App. p. CI,XXIY.

(10-1) Autos de 1Je1'{Iuntas ele 1;. , 27 de j1dho. V. Peças
justificativas. A1ém d'e ses amigo tinha entrada franca em sua
casa o rabula José Bel'llardo da iJveirp. Frade, cujas relações
começaram por negocios do Joro. Foi tambem visitado aJgumas
"eze por ManoeI Ferreim, mestre de primeiras letras, e Fran
ti co Coelbo 01~1ll0.

(102) O conego J,L"iUAl1lO DA CUNHA BARBOSA, Biogmphia
de Silva Alval'lmga, Bev. t?'im. do insto !tist. bms., t. lll,
p.540.

(105) AiLto de pe1'gmlta,; ele 4 de julho. V. Peças justifi
catims.

(104) SAR!1lE1iTO, Civilisation et ba1'bal'ie, mamrs,. C01tlU
lIles, ca?'actb'es des pelqJles a1'gentíns. Fawndo Qnú'oga.
Cilo-o de cór, que não tenho a obra presenle.

(-, 00) Termo de ajuntada ele sete apontamentos 1Jam es-
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tatlltos de nma sociedade litteml'ia datado de 51 de jnlho. JI.
Peças justificativas.

(106) Assim chamavam os clubi tas aos frades francisca
nos em contraposição acinto a ao titulo de Club de jacobinos
dado a suas reuniões. V. Biographia ele Silva Alvarenaa
pelo' conego JANUA1UO DA CUNHA BAI\BOSA, Rev. t1'im., lo III,
p. 540.

(107) .sILVA ALVARENGA inverte mui \espirituosamente este
facto dizendo qne não foi o auctoi' da satyra, ma que só a vira
por Ih 'a terem introduzido pai' baixo da por ln ; que constava,de
diversos sonetos escriptos por vario não só pela dirersidade das
letras como tambem pela variedade do e tylo. Os sonetos, ac
cresccntava elle, eram dirigidos a nm ou dous religiosos de
Santo Antonio, dos quaes um lhe parecia chamar-se frei Ra ,_
mundo. Auto de perguntas ele 4 dejnlho. V. P. justo

(10S) Aulo ele pe7'g. de 27 de julho. V. P. justo

(109) Idem.

(11 O) Le-se em todos os aulos de pel'guntas : «Fortaleza da
C;onceição aonde veio o desembal'gador Antonio Diniz da Cruz e
Silva... para eIfeiLo de fazer perguntas ao prezo Manoel Igilacio
da ilva Alvarenga, que foi conduzido â p1'psença do dito des
embm'gado1', edepois de mandar pôr em sua liberdade opassou
fi pel'guntar, )) etc. Ora o desembargador não mandaria pôl-o
em liberdade depois de conduzido II sua presença se elle não
estive e em ferros. Carcere e ferro! Om com elI'eito!

(H1) Os estatuto da sociedade litteraria do Rjo de Janeiro
foram confeccionados pelos en, diver os membros sob a direc
ção do cirnr"ião mór Udefonso José e escriptos depois por Silva
Alval'enga em um caderno de de enore folha e meia de papel,
sendo o verso em branco, e envolto em capa de ruão nu!. Fo-



ram as'ignados por todos o socios. O"ice-rei Lmz oe Vascon
ccllos os approvou verbalmenLe.

LIa quem confunda a sociedade scientifica do Rio de Janeiro
com a liLtraria. A primeira funccionou no Lemlo do mar
quez de Laradio, desde 18 de fevereiro de '1772 até abl'il
de 1779. A segnnda começou a fUl1ccional' sele annos depoi' c
parou .em 1790. Enl 1788 sabiam dos Lypos da unireI' idade

.de Coimbra os E/ementas de chinúca offerecidos fi mesma 0_

cieelade para uso de St'U curso por VICENTE COELHO SEABR.I. Oe
poi de uma intel'ruprão de quaLro annos funccionou apenas por
ei mezes, e extinguiu-se para seJ!lpre. V. Peças justifica

tivas,

(112) Auto de perg. de 4 de agosto. V. P. justo

(J1~) AtLto de pel'g. de 12 de agosto. Idem. Em 26 de
aCTO Lo requereu Silva Aharenga el' de novo acareado com .10 é
IIcl'l1ardo, para que e fizes em ainda alguma declaraçãe que
uppunha neCCi arias para ua clefeza. Odesembargadol' chan

ceJler mandou escrever o requerimenLo, resel'\'anclo para tempo
opportuno o seu deferimenLo. Járnais deu- e a opporLunidade.
JT. P. justo

(11!~) Auto de 12 de agosto. V. P. justo

(H5) Dito de 26 do mesmo. Idem.

(I·J6) Dito de 14 de septemb~·o. Idem.

(117) Dous anDO e 'ete rnezes, diz ogeneral ABREU E LnIA.
Synopsis, p. 565.

(118) A tempestade, cancão, est.9.

(119) V. nota 48. Co TA E SILVA desconheceu li origem do
desgo Lo de que foi ,~cLima o poeta, que elle tanto elogiou, c
de que falia o editor da Glau1'a. Contes ava qne não sabia a,re

7.
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ríguar e cra o dcsCTo lo prOl'eniente dc causas moracs ou ph1"
siens, ou desfavor da forluna, ou se era meramente por ler
perdido o affecto á musas, ou o mesmo pejo de se dar por
auclor de 'Iersos, que muil.'tts vczes accomelle os homens que
exercem certos cargos. Rev. univ. lisb., n. 45, arl. 1122,
p.152.

(120) V. 1wta 5.

(121) ADRIANO BALDI as evera que tanto o seu museu como
a ua livraria foram arljudicados á casa real pOl' compra a seu
herdeiro. Essai statistique, t. II, Appendix, p. CLXXII'.

V. nota 100.
Já c tan escripta esla nola quando no archiyo da ecretaria

do impcrio de cobri o documentos que elucidam csta que Ião
da compra ela livraria de ilva Aharenga.

I( Poucos dia depois da morte do Dr. Alvarenga, diz o biblio
Ihecario da real bibliotheca do Rio ele J:Uleiro, o padre Joaquim
Damazo, sabendo que a sua livraria se havia de vender mandei
dizer que e vendessem os, livro o parli ipas em :í. real biblio
Iheca, ao que responderam a herdeira, procurador, afilbado e o
procurador que é boje, que e não haviam vender sem e dar
parte primeiro á real bibliolhcca, ma que estavam na determi
Ilação de os não vender enão todos junctos, e que apenas se
f1ze se a relação e avaliação 10CTo a mandariam para a real bi
bljotheca. Mandei segunda vez a 28 de novembro foi me res
pondido o me mo e porque me on tau que iam e de encami
nhando o livro, mandei terceiro reendo no dia 2 de dezembro
e me foi respondido que na quarla feira eguil1te viria a li 1:.1.

A 9 do me roo mz á noile me andou procur:llldo por toda ;I

parte um meirinho (o que muito me a u tau porque lenho
muito medo d'elles) e me dico que vinha da pai'le do Sr. Dr.
juiz de lora saber a resolução dos livros; eu que nunca tinha
fallado com o dito Sr. não abia O que respondesse, e lembrau·
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do-me uma pessoa qne commigo e lava que seriam os livro, de
que se traLa, re pondi que ainda não tinha a rel~ção d'elles,
para a apre en!m<l V, Ex", que 6quelll havia resolver.

A '12 do ·me.mo mez me procurou o il1ustris in;1O Marco An
Lonio Montaury em casa ena real biblioLheca e me pediu adiante
de Lodo- que vi to (juerer- e comprar a liv~'aria do douLor AI-,
rarellITa para a real biblioLheca, que elle tinha uns que odefunto
lhe tinha empre,lado, que queria ficar com elIes e lambem ou
Ira obra que elle sabia que lam]Jem ha"ia entre os ditos linos,
a que eu respol1lli que eu nada lhe podia dizer a esse respeito,
porque ainda não tinha visto a relação, qu'e quando a recebesse e
V. Ex", r!'-sohesse a compra que então fallariamos, mas que a
lal obra de mai , que queria, que com es,a nahlralmellte não
podoria ficar com ella, porque a livraria a não t.inha, e que eu
fazia empenho 11'clla para satisfazer a ercni sima senhora in
fanla dona Maria I abel, que repetidas vezes a tinha pe<lido e
ou lhe não tinha po(tido satisfazer por não Jla"er ouh-a de
vonda,

« A15 do mesmo mez vcio 1m- commigo o chamado procura·
dor e me dice diante de todos 0- que estavam na real bibliotheca
( ão palanas formães) quando lhe per<Tuntei pela relação dos
livro : O juiz de fóra foi lfl Ú ca a: como um doido furioso,
tirou os livros que cWiz e m:sim outras pessoas, affirmando que
na real Libliotbeca já se n[(o queriam os livro. A que resIondi
que dice e quem tinha dito tal e que se tal Sf) tivesse dj[o e
não exigiria a jista, e euk'io me prometteu trazeI-a loao que es
tives e fecbada, o que fez na noite do clia 15 e no dia 20 tive a
honra de apre cutar a. V, Ex", e resoh'ido que foi por V. Ex".
que .e compra em os hno , o fiz participante á herdeira em
22 do me-mo mez, a qual participação e mo re pondou, a que
repliquei e se me re pondeu ,ainda, o que leu motivo ao aviso
que V, Ex", houve pOI' lJom expedir a 10 clejaneiro,) Oflicio
de 16cle marco/ide 1815.

A carta dirigida tÍ Joaquina· Mal'ia d Lima, mulher preta e
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herdeira de Silva Alvarenga pelo padr'e bibliot!lecario Joaquim
Dama o é a seguinte:

«( Senhora Joaqnina Maria de Lima. Oillustrissimo e excel·
leotissimo senhor marquez de Aguiar me manda participe a
V. Wc. que S. A. R. o principe regente no.so eohor é enielo
querer comprar para a sua real bibliotheca os jivros as. im im
pres os como manuscriptos que eram do fallecido doutor Manoel
Ignacio da Siha AI varenga; e V. W". as iguará ao portador o
dia cm que e tarão promptos para se tr:m ferirem pam esta real
bibliotbeca, aj 11 tarem-se e pagarem-se depois de se verificarem.
Deu guarde a V. Me". Real bibliotheca, 22 de dezembro de
1814. - Padre JOAQUIM nAMAZO. )

A resposta de Joaqllina Maria de Lima consta da seguinte
carta:

« Recebi a carta de V. RQvma • com data de 22 de dezemlJl'O
(Feste anno, participando-me que oExmo SI'. marquez deAguiar
queria ]Jara a bibliotbeca de Sua Alteza Beal o livros as im ·im
pre sos como manuscriptos que foram do doutor Manoel fgnacio
da Silva A)varenga; ao que respondo que depOIS de avaljado
foram vendidos ao desembargadol' juiz de fóra d'esta côrte, ao
padre Januario da Clmha Barbo a, ao capitão de fragata João
!IIartinianno e ao III mo . lIIal'CO Antonio Montau.ry, e o 1'e lo todo
ao livreiro Manoel Joaquim da ilva Porto; e isto !la muito
dias; por tanto como já e não acham em meu poder, não posso
dar cumprimento ás determinações d V. Rev lllo • de qnem sou
muito attenciosa veneradora e criada. - JoAQUl~.\ MARIA DE

LIMA. »
Areplica do bibliothecario real diz as im :

, « ão pDS o apre eolar a sua carta ao Exmo Sr. marqucz (10
Aguiar para nhir á presen a de eu Alteza Real em qlle Vmc.
por escriplo me diga se quando se lhe participou da real biblio
lhem qu.e se não vendes em o livros do doutor Alvarenga sem
que se participa e {I real bibliotheca, já estavam avaliados e
vendidos; e sel1l10 certo que aincl-d o não eslavam diga tambellJ
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porque ordem se venderam e se se ,'enderam separados, quanrlo
se tinha participado á e ta real biJJliotbeca que e não vendiam
senão juncto todos. Em egundo lagar, como as pe_ oa que
tem os Jiwos n::io ignoranm as circlln tancias em que eIles
estavam a re peito d'esta casa, V. Mee. lhes faça saber a re
solução de Sua Alteza Real e se pozerem alguma du\'ida á
entrega, peça-a V. Mee. por escripto. E pera sem demora a
rc posta. II

Arespo ta que deu ainda a herdeira de ilva Alvarenga é
como se vae lêr :

l( Recebi a ua carta, em que me participa eu lhe mande
dizer se quando V. Revmn • mandou dizer qneria vêr a lista dos
livros do senhor doutor Manoel Ignacio e se não vencle sem sem
se dar parte á V. Revm,. e se estavam ou não avaliados e vendi
dos; respondo que não e. taram ainda avaliados nem vendido,
porém foi um imples recado de boca e não uma ordem- e qne a
todos os compradores foi sciente, mui principalmente ao e
nhor doutor juiz de fóra, que foi o primeiro que tirou livros e
a cu exemplo o senhor padre mestre Janu:tl'io e o senhor capi
Ião de fragata João Marliniauno, do quaes e tes dous ultimas
liveram um grande trabalho com a lil'l'aria e li tas, e depois
d'i to e correr a voz de c{ue V. Rcv"lO. já não queria pela falta
de livro, passou a vencler' o 1'0 to ao livreiro Manoel Joac{llim.
Quanto ao li l'1'OS do Sr. 1Ilarco Aulonio Montaury, elle já os
tillha em seu poder muito antes clue o meu senho/' cloutol' mor
res e e logo no outro dia depois do eu faIlecimeuto mandou o
spu criado denunciar o livro crue tinha em eu poder e dizer
me que e el'am para vender, que o ql1eria cOlJ1prar e a -Ím
ficamos ju to , logo que fo em avaliado ; c ta foram a ra
zões, e coJ;llo uma ignorante preta, de a sim obrar. Partici
pando aos compradore o C]u V. Revn.n• lI)e communica em e
gundo logar na ua carta, respondem que eu não ou pes oa
legitima para lhe intimar ordens de ua Alteza Real e que 0_

entregarão :í real bibliotheca quando para i so forem convidados
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por' auctoridade competente. » E ta carta tem a dala de 2 ~ de
dezembro de 1814.

A Luiz Joaquim Duque. E trada Furlado de Mendonça expe
diu-se o seguinte a"i ofirmado pelo marquez de A"IDar .em 10
de janeiro de 1815 :

«Tendo S. A. H. o principe regenle roeu en110r ordenado
([ue sé comprassem para a sua real biJJliothcca os Jivro que
!leixou o fallecido Manoel 19nacio l1a Silva 'Al'varenga, e cons
tando que mui los d'clles se acham em poder de varia. pes oas
d' esta côrte. É o me mo senha I' servido que procedendo V. Me.
as averiguações precisas para vir no conhecimento d'aquellas
em cuja mão .e acham o referidos livro, lhes faça avi~o para
que o enlre"uem á herdeira l10 'obredito Manoel Tgnacio ou
na r('al bibliotheca a qualquer do bibliothecarios d'clla. O que
participo a V. Mec. para que a iro o execute. »

É de crêr que as ordens regias fossem cumpridas, e que
como diz Balbi, os livros de Silva Alvarenga e adjudicassem ú
billiotheca real, !Ioje bibliotheca. nacioml; mas onde param os I

seu manuscriptos? Infelizmente não e tão na bibliotheca, cnjo
catalogo examinei I 01' vezes.

(122) Conego J!r;UAIlIO DA CUNH.\. BARDOS.\, Rev. t/'irn. do
Inst. hist. bras., t. III, p. 5.

(125) V. As A7'tes, poema didascalico e o Desertor dns
('t'l'~S, poema heroico-comico. Acham- e n'esla coUec Uo.

(12~) Dic. bibI.1Jort.,t. Ill,p. 82.

(125) V. Glau1'a, poemas.eroticos, onde qua i lodos os ron
dó rimam por hemistichios, e O Templo de Neptuno, no canto
de elio. É mai uma variedade nas harmonia poetica da rima
e do l'h),tbmo, de que todavia se não deve abusar.

(126) O metro só varía depoi do rondó XLII até o rondó
XLVII; toma de novo o antigo numero de llaoos e estrophes.
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(127) Na A7'tpoétiqlle, dI. II.

('128) Glau'I'a, rondó II.

(129) Idem, r. v

('150) Idem, r. XIX.

(151) Idem, r. XXXT.

('152) V. .Tnizo critico dos esc1'iptores naciol1a~ eesl'l'an
griros n'e ta in troclllcçrio.

('135) Idem.

('lM) Idl'7n.

('155) BOILEAU, na sua Arl ]Joétique.

FID DA INTRODUCÇJO





PEÇAS JUSTIFICATIVAS





I

AUTO DE PERGUNTAS

FEITAS

A MAl üEL IG ACIO DA SILVA ALVARE. GA

i\nno do nascimento de. Nosso Senhor Jesus Cbristo de
mil sele centos noventa e cinco anno , aos quatro djas
uo mez de julho do dito almo, n la cidade de São ebas·
lião do Rio de Janeiro e ca as da Fortaleza da Concei
ção onde veio o desembargador Antonio Dini7. da CnlZ e
'ilva, omigo escrivão nomeado para esla diligencia c o
labellião Jo é do antos RodriO'ue Araujo para cffcito
ue fazer perO'llll ta ao preso Manoel IO'oacio da ih7a
AIvarenga que foi conduzido á pre coca do dilo de em
bargador chanceller, e, depois de o maodal' pôr em sua
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Iii erdade, o passou a perc:runtar na fórma e maneira. e·
guinte:

Foi l~e perguntado como e chamava, de quem el'a
filbo, d'onde era natural, que idade e ofücio tinha, e
era casado ou solLeiro, e tinha alguma ordens, se e 
tava em seu perfeito juizo, e sem cau a ou motivo algum
que o pudes e constranger a deixar de dizer á verdade
em tudo o que fosse perguntado. \

Respondeo que se chamava ManoeL Jgnacio da Silva
Alvareõga, fiLho de Jgnacio da Silva, natural de Villa
Rica, que tinha de idade quarenta e seis annos, que era
advogado e professor de rhetorica nesta ciuade de cujas
o cupações vivia, que era solteiro, que se achava em seu
perfeito juizo sem con Lrangimento, ou cal~sa que o
pudesse mover a deixar de dizeI;' verdade em tudo quanto
fo se perguntado.

Foi mai perc:runtado se abia ou u peitava qual fos e
a cau a de ua pri ão.

Re pondeo que não abia, nem suspeitava o motivo de
ua pri ão, e só pre umia Cl' pOI' causa grave.

E logo pelo desembargador chancelLer foi instado que
não era vel'o imil que eUe re poudente enJo um homem
uç juizo, e de lettra deixasse de saber, ou ao meno pre
sumir o motiYo de sua pri ão, poi. a mesm razào que
:la\-a para conhecer que o motivo da prisão era graye,
lhe dal'ia ba ~ante dias para di correr, e atinar com a
yerdade delle.

Re. pondeo que a mesmas circun tancias da sua pri
l>30, ão a que o fazem vacillar sobre o moti"o d' eUa,
pai que u,speitando ao principio que sel'ia por causa lle
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uma satyra que se lhe imputava ter feito, o apparato com
que fóra preso e conduzido á prisão lhe fizera de vanecer
e.ta idéa.

E logo foi mais perguntado por elle desembargador
chanceller se com effeiLo se havia feito a dita satYL'a, se
ellerespondente fôra o auctor d'ella, ou se ouvira e a pu
blicara,', e contra quem ella se dirigia.

Respondeo llue elle não fôra o seu autor, mas que só
a vira por lh'a introduzirem por baixo da porta, que ella
con lava de diversos sonetos que mostravão er feitos
por diversos, não ó pela diver idade da leUras, mas
pela diver idade dos estylos, e que o ujeÚo contra quem
o me mos onetos se dú'igião era um religioso ou dous
de anto Antonio, do" quaes ó lhe parece chamar-se um
fl'ei Raimundo.

Foi perguntado e elIe respondente em sua casa tinha
alguma sociedade, 'ou nella se ajuntav~o algumas pessoas
diariamente ou em alguns dias da semana.

Respondeo que no tempo ·em que governava este Es
lado o illustrissimo c excellentissimo vice-rei Luiz de Vas
concello e Souza debaixo de ua protecção principiara e
houvera llma 'ociedade de gentes de leUras, a qual era
composta principalmente de professores de medicina, na
qual se trata:va e, discorúa obre diver os objectos scien
tificos, mas que com a ausencia do mesmo vice-rei, es
morecera e acabára tot.almente a mesma ociedade, po
rém que depois o actual vice-rei o il1ustrissimo e ex.cel
lenti imo conde de Rezende depois de tomar pos e do
govel'no entrara a dar demon traçõe tle que a mesma e
rcs'tabelecesse e expres amente fallál'a com elle l'espon-
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dente para o dito fim, pelo que elle respol1lleute tOl'uára
a convocar o ocios fazendo-se em sua ca a algumas
conferencias até que havendo uma desordem entre dons
dos seus socio o mesmo illustrissimo e excellentissimo
vice- rei ordenára que não continuasse, e que com effeito
não conlinuára mai '.

Foi mais perguntado qual era o fim a que a mesma
ociedade se tinha prepo to, se era só a instrucção c

adiantame to dos socios, ou se tambem se interessava
n' lla a felicidade publica.
. Respondeo que o objecto principal era não e quece

rem os seus socios as materias que em outros paizcs
havião aprendillo, antes pelo contrario adiantar 08

eu conhecimento', ma que em con eepiencla di 'lo
"iuba taIl)bem o interesse publico, pois que endo
a maior parte dos seus socio medicos, pelas dita'
conferencias adiantavão a sua luzes e e dispttllhüo
para com mai acerto curarem os enfermos, além de
outros conhecimentos sobre os diver os reinos da na
tureza que nas me mas conferencias adquirião os cu
sacias, e de que poderia vir a resultar utilidade ao pu
blico.

Foi perO'untado se a dita corporação tinh; alguns e ~

tatu tos por onde e rege se, e e os me mo forão ap'

provado pelos illustrissimos e excellenti simos vi e-rei
do Estado, pai que sem elIe e sem a sua approvaçfio
vinha a ser a rererida SOcledade um corpo ou collegio
rtiprovado por direito.

Re-pondeo que quando a me ma Sociedade se criO'io
debaixo dos influxos do illu tri: imo e excellenti simo
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vice-rei Luiz de Vasconcellos e Souza logo 111· farão apre
sentados uns e tatntos os quaes e hão de conservar na
livraria delle respondente encadernados com capa azul,
e lambem forào por elle approvados.

Foi mais perguntado e os me mos estatutos forào
apresentado e approvados pelo actual vice-rei o illu tris
imo e excellentissimo conde de Rezende.

Respondeo que lhe farão apresentados e que o l'lleSmO
i\lustri simo e cxcellentissimo "ice-rei mandára ([ue a
mesma Sociedade se estaheleces e debaixo do dito plano,
epor clle e fosse regendo.

Foi mais perguntado se sabia quem fôra o autor dos
dito estatutos, e se fôra um ou mais dos sacias que
nelles trabalharão e os compuzerão.

Re pondeo que fora trahalbo de diversos ocios, em
que principalmente trabalhara o cirmgião mór 11 def'ollso,
hoje fallecido.

t'oi perguntado se eUe respondente tinha formado
ou escripto algum plano particular dos me mos es~

latuto , ou de parte da materia de que (lHes e havião
compor.

Ue pondeo que não, pois ó nas conferencia, e ver"
balmente dissera alguma cousa a r S[ eito dos me mos
e tatutos, sendo certo que, depois de feito , e formadoS
pelos 'ocios elle re pondente só os escre.era no livl'O que
já di e.

Foi perountado se depoi que o illu tris imo e excel
lenti imo actual vice-rei deste Estado ordenára a extill
ão da mesma ociec1ade cootinuára a haver em ua casa

algum ajuntamento de pessoai;.



Re. pondeo que depois de extincta a Sociedaue pela
ordem do illu h'is imo e exccllentis imo vice-rei nUllca
mais se ajuntarão em sua casa o socios a titulo da mesma
Sociedade, mas que alguns amiO'o seus as vezes se ajun
tavão em sua casa para passar o tempo. em conversação
agradavel.

Foi mais perguntado quem erão esses amigos que fica
rão continuando a ir á sua casa, e 'l:lS materias sobre que
Jiscorrião.

Respondeo que erão João ~rarques Pinto, profes 01' de
grego, o medico Jacintho José da Silva e Mariano José
Pereira, os quae nem sempre concorrião junto, que a
materia da com'er ação nào era certa, e só se da,'a pre
ferencia á jovial.

Foi lhe perguntado se nas ditas conversações algumas
vezes se di corria e tratava ou sobre objectos de religião,
ou sobre o actual estado politico da Europa.

Re pondeo que sobre estas materia nunca tratavão ; o
que fazião sem violencia 1)01' e acharem a isso habilita
do por um dos artigos dos e tatutos da Sociedade ex
tincta, que expre amente lhes defendia o discorrer em
semelhante objectos.

E por ora lhe não fez eUe de embargador cbanceller
mai perguntas e houve esta por feitas e acabadas, que
endo por mim e. crivão lidas ao mesmo respondente

disse estarem conformes as suas respostas ao que respon
dido tinha e que as approvava e ratificava. de que damos
nossas fés e para constar mandou elle desembargador
chanceUer fazer e te auto qu assignou comigo e crivão,
e a que tamhem a istio) e o dito preso e eu Joã? Manoel
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Guerreiro de Amorim Pereira, escriv<10 nomeado pala
c'ta diligencia, o escrevi e a signei,

SILVA,

JOÃo MÁl'íoEL GUEI1HEIRO DE AMORIM PEREIHA,

MANOEL IGNACIO D.\ SlI.VA AL VARENGA.

JOSÉ DOS' SANTOS HODHlGllES ARA UJO,

Auto de continuação e ratificação de pe1'gwltas feitas
fi nfarlOel Iy'wcio da SilvlI Alval'enya.

Anuo do nascimeuto de Nosso Senhor Jesll' Christo
de mil sete centos e uoventa e cinco, aos vinte dia- do
mez de julho do dito anuo, ne ta cidade de São Seba tião
do Rio de Janeiro e casas da fortaleza da Conceição,
aonde veio o desembargador Antonio Diniz da Cruz e
Silva, comigo escrivào nomeado para e ta diligencia e o
tabelliào José tios Santos Rodrigues e Araujo para effeiLo
de fazer perguntas ao p,reso Manoel Ignacio da ilva AI
varenga, que foi condu ido á pre ença do dito desem
~arrrador chaoceller, e depois de o mandar pôr em na
ltberdade ~ passou a perguntar na fórma e maneira e~
gUlllle :

Foi perguntado orno e chamava, de quem era 61ho,
donde era natural, que idade e officio tinha, e era ca
ado ou solLeiro, se Linha algumas orden', se esLava em

I. 8



- 154-

seu perfeito juizo, e sem causD, ou molivo algum que
o pude se constranger a deixar de dizer a verdade em
ludo o que fosse perguntado.

Respondeo que se chamava Manoel Jgnacio da Silvu
Alvarenga, filho de 19nacio da Silva, natural de Villa
Rica I que tinha de idade quarenta. e seis anno , que eru
advogado, e prore SOl' de rbetorica nesta cidade, de
cujas occupaçõe vivia, que era soiteiro, que se achava
em seu perfeito juizo, sem constrangimento, ou cau a
que o pudesse mover a deixar de dizer a verdade em
ludo quanto fo e perguntado, e que não tinha ordens
alguma.

Foi I erguntado se depois que eBe re pondenLe e lá
preso se lhe havião feito algumas perguntas, e se eslava
certo no que eUa conlinhão.

Re pondeo que já neste mesmo lugar se lhe tinhão
feito umas, c que estava muito bem lemurado do que
ella continhão e respo ta. que a eBas tinha dado, e
endo mandado por elle de embargador cbanceUer que

lbe fo sem lidas, di e que erão as me mas que lhe ti
nhoo ido feita", que a approyava e rati6cava, e que ó
tinha que declarar o seguinte: Que a Sociedade lilleru
tia de que nas perguntas antecede.nte se Lratára nunca
fóra feita em ca :l deite respondente, porquanto no tempo
do Jllu tri . imo e Exeellenti imo Vice~Rei; Luiz de 'a
conceBo e ouza, a me:ma e ajuntara em uma' casa
privativamente aluO'ada para esse fim, e nellas e coo-
erVa1'3 até J aus ncia elo ·dito lIlu Lri '-imo e E:cellcn'

ti5 imo Vice-Rei, e eXtinção da mesma Sociedade, c qnl
quando nó governo do actual I1lu trissimo e Exccllcu-
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tissimo 'ice-Rei a mesma se renovara, elle re pondcnte
tomara o seu cargo, alugar uma ca a para ella, e por
commodidade sun tomára uma casa Je dous andares na
rua do Cano occupando elle responJente o andar· ele
cima, e deixando para as sessõe da mesma Sociedade
o andaI' debaixo, que elle mesmo tinha cuidado de
pl'eparal' pal'n as conferencias, vindo por e te modo a
não. er pI:opria delle respondente a casa em que se fa
sião as conferencia, tanto assim ql.le extinguindo-se a
me ma Sociednde por ordem do actual Vice-Rei do E 
tado, elle respondente logo alugára o andar das casas
pertencente ú Sociedade, e que tá ali tinha sido pago
pelos ocio .

Foi perguntado se a approvação dos Estatutos, tanto
do Vice-Rei, o Illustrissimo e' Excellentissimo Luiz ele
Va concellos, como do actual, tinha sido verbal ou por
escripto.

Respondeo que tinha sido dada verbalmente.
Foi mais perguntado se na conversaçõe que na casa

t1elle respondente se continuarão depoi de extincta a
ociedade, concorrião mnis algumas pes oas além (las

que já nomeou na perguntas antecedente.
Re pondeo que nào, por que se ne se tempo outras

pe oa o procuravão por cau a de algum negocio que
tive, e que tratar com elle, se retirava com ellas, e á
pal'le o ouvia. .

Foi io tado lJue parecia não estar eUe respondente bem
lembraçlo do que a e te respeito pa ara, e que amo a"
dila conver açõcs tinbão ido feitas havia muito tempo
podia e tal' esquecido de mais algumas pes oa que a
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ellas concorressem, e que assim fizesse a devida reflexão
para ver se se lembrava de mais algumas pessoas que a
ellas assistissem.

Respondeo que fazendo toda a reflexão não se lembl'a
de que ás clitas conversações assistissem mais pessoas do
que as que eUe respondente já declarou, mas que não
duvida que nesse tempo pudesse entrar mais algu
ma pessôa, e que se demorasse por estar' á ua porta
aberta, e não se fazerem as dilas conversações com
autena.

Foi mais perguntado se eUe respondente além das
conversas indeferenles que tinha em sua casa, tinha
tido algumas conversações, ou com os seus amigos que ja
nomeou, ou com outras pessoas em alguns lugares ]lu
blicos, ou particulares, assim de noute, como de dia,
sobre materias de politica, ou de religião.

Respondeo que elle nunca tivera pratica com pessoa
alguma sobre os dous objectos de politica e de religião,
tanto em sua casa, como fóra della.

Foi instado que eUe fallasse a verdade no que havia
dito, porquanto constava que em -sua ca a, e nas dita
conversações concorrião além das pessoas nomeadas com
familiaridade outras pe soas, e que na mesma se discor
ria laro'amente não 'ó obre o actual e tado <la Europa
ma até sobre a me ma religião, e que a estas mesma.
conversas assi lira elle respondei1Le em outros algull
lugares püblicos.

Re pondeo ql1e tinha diLo a verdade, e que e 1:Ia pes
oas que digno o contl'3rio, é inimigo seu, que o quer

perder, por quanJo, cne respon lente tão longe e-lava
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de traL.ar em lngares publicas sobre semelhante:> mate
ria, que alguma pessoa" pelo demasiado silencio que
guarda nes es lurrare;;, o tem por homem de fraca com
pl'ehen~ão, e que a re peito de religião e politica, e
clle re pondenle peeea em alguma cousa acerca ela p.'i
meira, é em obsef\'ar alrrumas pratica que não são ua
e scncia da religião, e que muitos reputão por desna
ces arias, e superfiua , e que ace.rca da serrunela, o
seus p.apei' mo trão qual seja o eu animo, pois que
nelles se a Iíarão' mnitos elorrios não só ao Vice -Rei,
deste Estado, mas aos nos. o e1ementissimo' soberano,
no quaes res-pira o amor elos principe ) da patria e da
naçào.

Foi perguntado se elle re ponuente entre o seus livros
COll"erVava alguns que contivessem principias, e lanças
sem a sementes de sua liberdade illimitada, ou alacas
Rem autoridade e poder dos monal'chas.

Respondeo que não, pois que até nem crazetas con er
vava, e se alrrumas vezes lia parte Jellas era só na parte
em que pul5licava alguns de pachos e edições de alglills
livro.

E por ora não- lhe fez elle desemharp;a.dor chancelIer
mai pergunta '., e hOllVe e ta por feita e acabada ,
que endo por mim e crivão lidas ao mesmo respon
dente di e estarem conformes as uas re po ta, e o
que re 'pondido tinha, e que as a!.Jprovava e ratificava,
ue que damo no sas fés, e para con lar mandou c:i1t:
desembal'rrador chanceller fazer e te aula que assignou
comirro escrivão, e o que tambem a i lio; e o dito
preso, e eu João Manoel Guerreil'O ue moriÍl] Pereira,

8.
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escrivão nomeado para esta diligencia o escreVI e as
signei.

SILVA.

JOÃO MAl'IOEL GUERREIRO DE AMORThI PEREmA.

JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO.

MA 'OEI. IGNACIO DA SILVA ALVRRE 'GA.

Auto de continuação e 1'lltilicação de lJerguntas feitas
a. n'!anoel Ignaâo da Silvet AlvCl1'enga.

Anno do nascimento de No ·so Senhor Je us Chri lo
de mil ele cento c noventa e cinco, aos vinLe sete dias
do mez de julho do dito anno nesta cidade de São e·
ba Lião do Rio de Janeiro c casas da fortaleza da Con·
ceição aonde veio o desembal'gador AnLonio Dinlz da
Cruz e ilva, chanceller da relacão da dita cidade, co°
micro e crivão nomead'Ü para e ta dilicrcncia e o tabelo
lião Jo édo anto RodriO'ue eAraujo para effeiLo de
fazcr percrunta ao pre o l\lanoel Icrna io da 'ilva Aha·
renga que foi conduzido á presença do diLo desembarga
dor, e depoi. de mandar pôr em na liberdade o pas.ou
a perD'unlar na fórma c mancira eguinte:

Foi lhe per!!1lIltado como se ch~mava, de quero era
filho donde era naLural, que idade e officio tinha, e
era a.ado ou olLeiro, se tinha alguma' ordens se c .
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lava em seu perfci to .juizo, e sem causa ou motivo que
pude se con trangel-o a deixar de faliu a verdade, em
tudo quanto fosse perguntado.

Re 'pondeu que tl chamava Manoel Ignacio da Sil va
AJvarenga, filbo de Ignacio da Silva, natural ue "' illa
Rica, que tinha de idade quarenta e seis anno , que era
advogado e pl'ofessor de rhetorica ·ne ta cidade, de c'tl
.ias occupaçõe vivia, que era aliei 1'0 , que n50 tinha 01'
den algumas, e se achava em ,seu perfeito juizo, sem
leI' cau a ou motivo que o pudesse constranger a deixar
de fallal' verdade no que lhe fosse perO'untado.

Foi mais perguntado se já lhe havião feito alO'urnas
perO'untas depois que elle respondente se achava preso,
o ee tava certo no que dIas continhão.

Be pondeo que depois de estar preso já ne 'te me mo
ltJO'ar se 111e tinhão feito primeiras e segundas perguntas.
e que e Lava muito bem certo no seu conteúdo, e nas
1'0 postas que a eUas tinha dado, as quae 100'0 manelou
elle de embaro-ador chanceller que lhe hsem lida, e
uopoi de as ouvir leI', di se ene Te pondente que eeão
as me mas que se lhe havião feito, e que as approvava e
ralificava, e que a eUas nada tinha' que acceescentar ou
diminuir.
- Foi perO'untado se elle re pondente conh cia Manoel

Feneira, mestre de menino Vicente Gome profes 01'
ue medicina, João Tanso, profe sal' de grammalica la':
tina, José Bernaedo da Silveira Frade que vive de fazer
alauns papeis de direito, Francisco Coelho ollano e um
João Pedeo.

Re pondeo que os conhecia.
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Foi mais perguntado se com todos o referidos ho
men , ou com alguns deHe Linha trato ou amisade.

Re pondeo, que com João Manso tinha muito traLo e
amisade, e qUê tambem a tinba com o medico Vicenle
Gomes; que Manocl Ferr8lra algumas vezes fõra á sua
ca a, mas empre em companhia de ouLra pessoa, de que
pre entemente e não IembL'a, que isto mesmo aconte
cia a respeito do Sol1ano, e que de João Pedro Linha
um uperucial conhecimento, que finalmente Jo é BcI'
nardo da Silveira Frade, 11avia procurado a elle res
pond nte para lhe assignar alguns papeis, e que d'ali
princil iára e]Je respondente a ter com elle algum co
nhecimento.

Foi mais perguntado que conceiLo formava elle res
pondente de t9do os sobretlitos homens, e se O' tinha
por pessoas de verdade e de consciencia.

Re pon 1eo que a re peito do caracter de João Petll'o
nada podia di er por não ter tido trato com elle, e que
a todo o mai' Linha por bomen bons e \"erdadeiro
excepto a Jo é Bernardo da Silveira Frade por não cl'
homem de bom conceito, ,e er fautor de denuncias, pa
trocinador e fautor de intrigas e má. demao la , e qlle
com e]]e respondente aconLecéra que não querendo assi
gnar-lhe algull par ei por neHes maltraLaL' algun do'
advogados de-ta cidade e dec1arára por eu inimigo, eO
am~a ára, ei ou ete dia an~e da pri ão delle re5pon
dente, e que ainda no me mo dia d ua pri :lo lhe e 
crevera uma carta ba tante escura e enigOlaLica mas que
bem demonstrava que o seu fim era ameaçaI-o.

Foi mais perguntado se elIe respondente conhecia o
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máo caracter deste homem por que rasiio havia tido trato
com clle l e assignado os papeis que eHe fazia.

Re pondeo que a isto nada mais tinha que dizer do
que o ser procedido da ua dema iada conde cendencia
c desejo de fazer bem.

Foi mais perguntado se alguns dos referidos homens
havião concol'l'ido com eUe respondente na conversações
faJ.11iliare qne tinba em ua casa ou em outro algum lu
gar publico ou particular desta cidade.

Re pondeo que exceptuando João Pedro todos os mais
tinhão entrada em sua ca a, e que como depoi disto ha
via pas ado muito tempo, não tem ell respondente
lembl'anca se algum delle as i tio a algumas conversa
cõe familiares ele que se tratou nas primeiras perguntas,
e a que assistio João Marques, o medico Jacintbo, e Ma
riano Jo é Pereira.

Elogo pelo dito d~semhargador e chanceller foi dito
que clle respondente havia fallado com meno' izura do
que devia, e faltado á verdade em muitos ponto das
perguntas que se lhe bavião feito; primeiramente em
dizer que não havia tracado ou e cl'ipto algum plano on
projecto de E tatuto para o todo ou parte delles por
onde e havia de reger a Sociedade litteraria de que ti
nha ,ido eleito mem~ro, porquanto con Lava que eHI:'
respondente e crevera um projecto dos me mo estat~

to cm todo ou em parte, no qual e via e mostrava que
elle re pondente e propunha com a fundação da mesma
ociedaue a outros objectos e fins muito além da in truc

cão do 'ocio e utilidade do publico:
egundO I em dizer que nos ajuntamento familiarr.
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de amigos, que continuarão depois de exLincta a Sotie
dade, ó concorrido os declaradof; por ·elie respondente
nas primeiras perguntas, pois que igualmente constava
que além do que havia nomeado cllllcorrião neUes ou
tI'os differente ujeito :

Terceiro, em dizer que nas ditas conversações se não
tratára nem de materia de religião, nem de politica,
pois que havia toda a certeza que nas mesmas se fallava
com mofa e irrisão dareligião, e que se passava a tratar
com desprezo o poder e autoridade dos principes, lou
vando os principios que estabclessellJ uma liberdade ilIi
mitada de facto adoptados pela re,oluç~o franceza, a que
se davão grande elogio :

Quarto, em negar a po. e e uso de livro nos quaes e
continhão os dito abominav i priucipio , pois que tam
bem havia toda a cel'teza que elle re pondente n~o só
tinha e u ava de alguns do' referido livros compo tos
unicamente para derramar a semente que abortou a 50

bredita revolu~ão aconte ida na França, mas que até o
adoptira, escrevera, e publicira em alguns dos cus
papeIs:

Quinto em (li er que ene, respondente, de gazeta,
não lia mai que a parte aonde se continha a noticia de
de'pa bos, e edi~ão de alguns liYI'o , pois que tambem
era certo que elle re pondente lia e con ervava algull
niercurios puhlicado na me ma França, e por con e
qu neia cheio do. me mos dete tavei principio, c
facto. borroro os e detestaveis, o que expo to devia clle
re pondente declarar a verdade do que a este respeito se
havia pas ado.
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Rcspondeo qu-anlo ao primeiro ponto (lue é cerlo que
enlre os papei delle 1'e pondente se hav:ião achar al
gun. projectos de Eslalutos, ma (rUe eles linhão sido
feilo , e escriptos pelos medicos Muzzí e Alta'ide, e lam
bem por outro ocio de quem agora se nãú lembra, mas
que nenh~l1l tinha ido e criplo por elle respondenle, e
por isso não tinha faltado nesla parte á verdade, e que
clle respondente no mesmo projeclos não descobria
mai que visla economicas, nem tinha de. cobel't6 que
nclles houves e outro Lim mais que instrucção do pu
blico, e utilidade dos socios.

Quanlo ao segundo, que tambem tinha dilo a verdade
quando proferira que senão lembrava de que nas dilas
conver,ações concorresse mais alguma pe 'oa do que as
que por elle nomeadas, ma que não duyida\'a que uell3
tivesse coucorrido mai algum sujeilo.

Quanto aI) tel'ceil'o lambem dizia que Jinha fallauo
verdade pois que nas dila conversaçõe' nunca se tl'a

lüra ue materias de religião, nem de politica, e que sus
peita, qlle o di esse o conlral'io seja imposlura traçnda
por José Bernardo da ilveim Frade, pelos moliyos de
inimi ade que elle 1'e pondente já pondel'ou.

Quanto ao quarlo que eUe 1'e pondenle nunca tivera
nem pos 'uira livTo a]aum que tl'atas e delerminada
menle dos principio, ela reyolução cOIIll'a os governos
monarquico', e que igualmenle se nao lembra, nem lhe
póde vir ao pensamento que em alrruns do p.apei' ~om
p los por eUe respondente se achem os me~mo prin-
cipio . .

Quanto ao quinlo, 1'espondeo que cull'e o eus pa~
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peis se poderá achar um ilIe'l'cuJ'io segundo sua lem
brança, no qual se contêm varias poe ia , e lambem
segundo a ideia delle respondente, o mesmo Mel'
wrio não contêm senão o extracto de obras litLcra
ria , o que não affirma com certeza pois que não lera
o que o me mo MercU1'io ou papel se co~tinha em
prosa.

Foi instado que tudo quanto acima lhe havia ellc
ue embarcrador e chanceller dito a respeito dos cinco
pontos em arguir a elle respondente de ter faltado ii
verdade, lhe havia ser mostrado com toda a e\'idencia, c
que por conseguinte não devia elle respondente persisti"
em ,ua inutil negativa, que só servia de mostrar um
animo ob tinado, e contumáz.

Hespondeo (rUe tinha dito verdade, e que tem pOl'
muito difficultoso poder-se mostrar o contrario.

E por ora lhe não fez elle desembargador e chancel·
ler mais perguntas, e houve esta. por feita e acahau~, as
quaes mandou que fossem lidas a elle respondenle, c
l[epois que por mim escrivão lhe forão lida' disse quc
e tavão em tudo conforme sua re po::;ta , com que, c
lhe havia percrunlado, e :\. approva a e ralific;\ya do quc
damos no as fé , e sendo-lhe deferido o juramento do
.'anto Evanrrelhos para que debaixo uelle declara, e oe

o qLIC havia dito respcclivo a lerc iro era verdade, de·
clarou debaixo do me, mo juramento que recebido tinba
que tudo quanto havia dilo re peclivo a terceira pes oas
'ra verdarle, e ue ludo m~lldou elle de embaraador e
chancellcr {'azel' e le aulo que a -ignou comigo e 'criYâo
I.:Ull1 o que lambem assi Lio, e o dilo pre '0, e eu JoãO
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J[anoel Guerreiro de Amorim Pereira, escrivão uOllleado
para esta diligencia, o escrevi e a iguei:

"lLVA.

JoIo 1\llu'íoEL GUEBHEIl\O DE AMOHDI PEREIRA.

MMiOEL lo. ACro. DA SILVA ALVAREl'\OA.

Jo 8 DO 'ANTOS nODhlGUES AHAUJO.

Auto dli continuação e 1'llti{icl/{;ão de lJel'guntas feitas a
Manoel Ignacio da S1lva Alva1'enga.

ADDO <10 na 'cimento de Nosso Senhor Jesus Cbri 'to
de mil setecento novenla e inco, aos trinta e um dias
do mez Oe julho do dito anuo, nesta cidade de São eba
lião do Rio de Janeiro, e casas da fOl'l~leza da Conceição
aonue "eio o de 'embarO'adur Antonio Diniz da Cruz e
Sih'a, cbalJceller da relação da dita cidade, comigo es
criyno nomeaoo para esta diligencia, ~ o tabellião José
do anto Rodrigues Araujo p'ara effeito de fazer per
guntas ao preso 1\ianoellgnacio da Silva Alvarenga, que
foi cOllduzi<1o á presença do dito de embargadOl' , e ue
poi de o mandar pór em sua liberdade, o pa ou a per
b'Unlar na forma e maneira seguinte.

Foi perguntado como se chama",a, de quem era filbo,
donde era natural, que idade e offlcio tinha, se era ca..
'ado ou solteit'o, se tinha algwuas ordeu ,e e estanl

I. O
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em seu pet'feito juizo, sem cau a ou mot.ivo que opudesse
obrigar a deixar de faUar verdade no que fosse pergulI
tado.

Re pondeo que se chamava l\'Ianoel Ignacio da Silva
_Uvarenga, filho de Ignacio da Silva, natul'al de Villa
Bica, que tinha de idade quaren ta e SClS annos, que era
ad,'ogado e pl'ofe 01' de rhetorica ne ta cidade, de cujas
occupações vivia, que era solteiro, e não tinha orden
algLlmas, e que se achava com pe!'feito juiw, sem cau,a
tlue o pude. e obrigar a deixar de dizer verdade no que
1'0 e pero'untado.

Foi perguntado e depois que elie respondente se acua
preso lhe tinhão sido feitas alguma perguntas, se e lava
certo no eu cunteúdo, e lia re po. tas que a eUas havia
uado.

Re pOlldeo I(ue já Jepois que ene respolldellte se at.:ha
lJl'e 'o 8e lhe tiJJhào feito primeiras, segunda e terceiras
pergunta~, que e tava muiLo bem lembrado do seu COIl

teúdo, e re~po 'la qne a lias havia dado, e Jogo pelo
desembargador chancellel' foi Olaudado que umas e Oll

tI'as lhe fos:ern lllla~, e depois de serem por elle res
ponuenle ollvida , di e que erão a mesmas que e
lhe Jlaviào feito e re"postas que a ella tinha dado,
que as apprOYilVa e ratill"cava, e que a ellas nada mais
LinDa que . <;re~centar, nem diminuir, de que UaIJ10S

no "a: fés.
Foi mais perónlltauo e elte re, ponaente per istia nas

negativas que na' pel gunta antecedentes havia feito
ou se tendo feito toda a madura e eria reQexào sobre
"La matel'J:l vinha em sigllal de arrependimento, e para
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de cargo de sua cunsciencia resoluto a coui'ess;}r a 'ver
dade.

Respondeo CJue eHe havia dito a verdade sobre o que
e lhe havia perguntado, e que ó presentemente n:Io

duvidava que pude se ter feito alguns apoutmnento pela
ua letra pata os me mo Estatuto', e ó com o Um de

ajudar a ua memoria, e n50 para Os uar publ icamente,
e~ue estes apontamento não pudiãó conter outras ma
lerias, que não fo sem conveniente á economia da suo.
cied'ade.

E100"0 pelo de 'embargador chanceHer mandou flue 'II

escrivão lhe apre cnta e o pap'Cl que coutem e' es apon
tamento para o e tatu tos da ociedade, o qual eUe
l'e:pondente não podia dm'idar ter 'ido e cripto pela sua
letra, poi se achava reconhecido por um tabelliào pu
blico, para que eUe respondente igualmeute o reconhe
ce e, cujo papel mandou o me. mo de embargador clJau
celler a mim e 'criv50 que o ajunlas e a e ta perguntas.
E depoi de apr -cotado por mim c crivão ao re:l0o
dente o dito papel c de er por eHe ,do, dis e que o dito
papel era ,-erdadeiro, e tinha sido e 'cripto por ua pro
pria letra l)~ra o fim que já eHe re pondcnte hayia ue
clal'ado.

Foi Í1Uado que e a c ntissão c reconhecimento lJu'
actualmente tillha feito era uma Vl'ova eyidente da pou 'u
lizura e veruadc com que até agora havia re pondido ao
que e lhe havia perouutado, e que da me ma ort qu'
pelo o dito papel, e seu recouhecinJento e achava con
vencido da negativa, que sobre este ponto tinha feito 'e
convencia que Ue 1'e 'pondente a tempo em que e cre-
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veo os me mo apontamentos já resolvia em seu animo
traçar e fomentar lin illicito a respeito do publico, poi'
que ainda que a Sociedade que se prete\?dia formar ti
ye sesó por objecto materia de pura recreação, nenhuma
mzão havia para e recommendar o segredo deHa , de
modo que ninguem. oube se o que se tratava na dita
Sociedade, como eUe respondente fazia no primeiro
dos referidos apontamentos, o que procedia COlO maior
razão sendo o fim da ditlJ Sociedade além da instrucção
dos .ocio o proveito do publico, pois que com o dito
impenetra,"el egredo por cne recommendado nenhum
proveito tirava o publ1co de semelhante corporação, ao
mesmo pa o que e te, e não outro podia er o moLil'o
por que Linha sido approvada, que além di lo elIe r 
pondente no segundo do ditos apontamento bem dava
a conhecer qUfll em o seu animo e o quanto estimava o
governo democratico, p0is-que neHe o illculcava para o
gorel'J1o da r':ferida Sociedade, o que tudo junto com
outro iguae pen amentos derramados em alguns de
-eu pap i ,como e lhe havia mostl'Ur, deixavão bem
entrever que eUe re pondente e propunha debaixo do
pretexto de uma corporaçào liLLel'aria tratar e envolver
matcria de pe ima con equencias, quer 'udo de ante
mào e'cudar- e com o egredo que pertellllia impor ao'
ocio sobr o que nas mesmas conferencias se trata e

p lo qu d via elle respondente diz r a pura verdade
:;obre tudo quanto e lhe havia perguntad9'

Re p ndeo que elle havia dito a verdade, nem e peral'a
pela convicção para a dizcr a re pei to do apol1tamel1~

que eUe rc"poud nle havia !'eito para o governo ela uO-
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ciedade como con lava d' e sa pergunta, e que e antes
o não havia feito era por não lembrar- e pelo muito
tempo que havia decorrido depoi de o ter feito. Que
pelo que respeita á recommendação do egredo que se vê
no primeiro dos dilo apontamento, e te não tinha por
fim mais que o não derramar-'e no publico as disputa.
qllo os ocios tives~em entre si nas conferencin , e (J11r

por isso mesmo tambem recolllmendavn junto com O e
~rcdo a boa fé, o qual era tão ne es ario neste ponto
que aexperiencia lhe fez vêr que por elle e nào guardar,
deixarão dous dos melhore oeio a Sociedade, c que
pelo que respeita á imputação que e lhe faz de amar o
governo democratico, além de não haver no dito aponta
menlo maio de odio o que o dito termo democrfttico, que
no tempo que escrevera o mesmo apontamentos nào
cau av:J. o horror, que hoje deve causar, considerou elle
I'e pondente que não havendo entre os sacias uma pe soa
uperior ás out1'as, ou por nascimento ou por emprego

que pudes e conter o sacias no seu' decente devere.,
por erem todo iguaes não havia melhor modo para o
euregimen queo por elle lembradono dilo segundo apon

lamento.
Foi instado que eUe com a sua respo ta não satisfazia

a in lancia que s lhe havia feito, porquanto ante de se
Ibe mostrar o papel dos apontamento não confessara
ellere pondente positivamente haveI-os escripto, mns só
fallara de po ivel, meio que escolhe para e cudo todo
aqu Ue que recusa o seu convencimento, e que até isto
o não Jh~era senão ne ta qlJartas perU'untas, e depoi de
se lhe haveL' dito no fim da terceira que por um modo



- '150-

evidente se havião convencer a uas negativas que igual
mente não atisfazia a in tancia que se lhe havia feito
50Lre o egredo que recommendava no primeiro dos di
to apontamentos, porque se a 'sua mente quando o for
mou fôra re tl'iucrir-. e ó::'ls di 'pula, que podião origi
nar-se na Socieuacle, n:1O fallara geralmente, e em 1'es,
trir.ào f1IO'umn, da rórma que falia no Jito npontamento;
nlém di to' que n disputas que obrevierão, de que sr
ol'iginou a au encia dos dou sacio, fôra posterior ao
dito aponta'mento, e que ue nenhnma rórma ll1e poderia
servil' de objecto para elle, Que a quartada que dá a Te 
peito de amar o goveroo democratico Lambem parece niio
ó sufficiente, pai que ,e um ó do sacio tendo o ao
\' rno da mesma Sociedade n:1O el'a bastnnte, no seu con
ceito, para conter os sacias 1\0 devidos termos, muito
menos hn taria para i o o governo por elle respondente
I t'Opo to, pai que nelle todo. o . aios er:1O iguae ,nem
podiào, nem devião reconhecer uperioridade alguma.

Que da mI'. ma sorle o' dizer que o governo democm·
tico nào podia cau ar no tempo em que usou d'aquel1r
lermo o me mo horror que a~tualmente cansa, não .3

ti faz, porquanto o papel dos dito apontamento não tem
data, nem era, e podia et' moclemamente feito quando
e tl'atou do l'e tahelecimento da me ma ociedade, oque

nté parece mo:lral'-se pelo facto que elle respondente
expoo da au eucia do ocios, e que com ta experien
rin quizesse elle pre, enir o abn o do eerredo do que na.
mrsma conferencia e pas ám. .

Re pondeo que é verdade que el1e respondente não
rl'spondera po itivamente IHlver escripto o apontamen-
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to para os Estatutos, mas só de possivel pela razão que
,já deo de haver decorrido muito tempo depois de os ha
yer formado, e não ter po itiva lembrança de os haver
feito, e que só responde!'a de pos ivel por ter costume de
apontar as materias, e o que sob!'e ellas ha de dizer,
quando se houverem de tratar. Que igualmente se expli
cá!'a no dito papel sem restricção alguma, pois o fo!'mitra
ópara adjut.orio da memoria reservando-se para o tempo

rle expôr veJ'balmeute as modificações de crue devia orar
a respeito d' elle; que tambem aI'a certo que a au encia
dos dous ocios, de que acima fali ara , não lhe podia
servir de objecto para formal' o dito apontamento, mas
que icrualrnento era certo _que qualquer sujeito que tem
conhecimento do cor~ção eco Lnme dos homens podia
prerer que destes ajuntamentos se podião originar mui
tas disputa, que sendo publicas vem a call'ar entre o
me mos hom~n odio e inimizades. Que é certo que a
instancia qU'e se lhe raz a 1'e, peito da escolha do governo
democratico tem muita força, e que só póde re, ponder
aella que quanrlo formou o dito apontamento lhe pare
eco melhor o que nelle escreveo, ma que depois cedéra
á força da me 'ma instancia ponderada p lo outros, D

cios, que concorrerão a formar os e 'tatu tos. Que da
me ma fÓI'ma era verdade que o papel que se lhes mo'
trou a ene erspondente, e 1'econheceo ne ta pergunta,
de que damo no. sas fé , não tem data, mas Ql1C e te .
me mo por si, e pela letra está mo trando a sua antigui
Jade, e ser ,an terior ao Estatot.os que e hão de achar
na linaria delle re pondente, e Cj1le além ddo os mes
mos eslatnt.os mo. teão que os dito. apontamentos não
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farão modemamenie feitos, porque tendo o verso de cadil
rolha em branco para nelle e escl'everem acldiçães, no
ca o de se julo-arem precisas nel1es, se não achão escrip
tas alguma, o que prova evidentemente que o. aponta
mentos forão anteriores aos d:tos Estatuto',

E por ora lhe nào fez elle de embargador chancellcl'
mais perguntas, e houve e tas por feitas e acabadas, a,
'Iuaes endo lidas ao respondente di se que estavão con
formes suas respo ta., com o que se lhe havia pergun
lado, e que as prova e ratifica de que damos no sas fé ,
e p::Il'a con tar mandou elle d,esembarctador' cbancellcl'
I'azer e te auto que a signou comigo escrivão, e o qnc
tambem a si tio, e o dilo preso, e eu João Manoel Gner
reiro de Amorim Pereil'a, e cl'ivão nomeado para e la
diligencia que o escre,j, e declarou mais elle respondente
4.ue tinha que flcre centãr pois que uma pl'ova eviuenlc
de fJue os Estatutos ue que a renovada Sociedade actual
mente se servia erão o, mesmo de que se sel'via a So
ciedade extincta é acharem-se assignados por lldefon o
)fuze e Atbaiue, pessoas morta anles da renovação da
me ma Sociedade, e eu dito João Manoel Guerreil'o dc
Amorim Pereira, e crivão nomeado para esta diligencia. . .
o eSCl'eVl e a Ignel.

SILVA.

JOÃo ~L\NOEL GUERREiRO DE A~JORHI PEREIRA,

MANOEL lG:'lACIO DA SU.VA ALVARENGA,

JosÉ DOS SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO.
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TERMO

OE

AJ NTAD DE SETE APONTA lENTOS

1',111,1 ES1'A'rUTOS DE UMA :OCIED.IDE LITTERAr.IA

Aos 51 (lia ('10 mez ·de julho dc 1795 annos, ncsln
cidade de São ebastião do Rio de Janeiro e casas da for
taleza da Conceição, aonde veio o de embargador Antonio
Diniz da Cruz e Silva, chanceller da relação da dita ci
ilade, comigo João Manoel Guel'rciro de Amorim Pereira,
desembargador da mc. ma relação e o tabelLião Jo é dos
antos Rodrigue Araujo, para effeito dç fazer pel'gunta:

ao pl'e o Manoel 19nacio da ",ill"a Alvarencru, ahi pelo
uito ele mbargador chancellcl' no acto das me. mas per

9.
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gunla me foi apresentauo um papel em que- e conLi
nh50 sete apontamentos para estatutos de uma Sociedade
litLeraria, escriplos em meia folha, rubricada pelo obre
tliLo tabelliào, e por elle reconhecida a letra, e aLLestado
srr proprio do mesmo Manoel lanacio da Silva Alvarenua
paro quc euescrivào nomeado para esta diligincia, o ajun
1.11 e a c Las pergun ta , e onde o mesmo papel e aponta
mentos tinhào senido de objectos, o qual em logo ajun
tci r li o mesmo que adiante se segue, de que mandou
o dito de embargador fazer este Lermo que comigo a i
gnou, e eu J ào Manoe] Guel'lleiro de Amorim Pereira o
e. crevj e as. ignei :

SlLV,\ •

.TO.IO MA~oEr. GUERRElHO DE A~!ORThI PEREIR.I.

1°

A hoa fé c o .egrrdo, de modo que mnguem aiha do
qne se tratou na Sociedadc.

Nilo dc,"e ha,"cr supcrioridade alguma nesta Socicdade,
c será dirigida i.o·ualmente por modo dcmocraLico.

5°

o objecto priJ~cipal, sera a philo. opbio em todo a ua
extcn 50, no que se comprehend tudo quanto póde .er
inlercssante.
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4°

'ão e trabalhat'á ómente ol)l'e matet'ia nova, ma
lambem sobre as já _abida', porque -erá ulil conservaI'
c I'enoval' as ideias adquil'idas, e communical-as aos que
tiverem falla clesse conhecimento.

Aquelle que escreveI' nlO'uma memoria a apl'e entnra á
Sociednde, sem crue antes n~m depoi n communique á
pc oa algumn, excepto tlllando a me ma Sociedade jul
A'IIC que se deve por em pratica, por ut.ilirlade publica.

Cio

Para ser admitlido qualqller novo socio, deve preceder
hoa informnçiio da sna probidade, segredo e npp!icação,
rle orle que. e pos a e peral' utilidade da sua companhia,
c ol'á recehido por pluraridade de votos.

7°

Deve ha\'er um ecretario annual este guardará n
chave do offl'e onde I1carão a memorias e tudo o mais1

que pel'l.en er a Sociednde.

Reconheeo a letl'a urra er do doutor Manoel TQl1acio
da ilva Alvarenga, peJa ombinação com outra do
mesmo, e achar conforme e emelhanle.
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Rio, vinte quatro de dezembro de mil setecentos e
novenla e quatro. Em testemunho de verdade.

JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO.

Attesto que e te papel foi achado entre os mais papei
que examinou o desembargador Antonio Rodrigues per
lencentes ao doulor ManoeI Tgnacio da Silva Alvarenga
no sequestro que a elle e fez, o tj ue affirmo debaixo do
jnramento do meu ameio.

Rio, 24 de dezembro de 1794.

.rOSI~ DOS SANTOS RODRIGUES AIlAUJO.
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AUTO

DE

CO 1JNUAÇA:O E RA rIFICAÇÃO DE PERGUNTAS

FE IT AS

A MANORL TGNACIO DA SLLVA ALVAREl\'GA

Anuo do nascimento de NOliSO enbor Jesus CIIl"Í. lo
11e 1795, aos 4 dias do mez de ngoslo do dito almo, ne la

cidade de São Seba tião do Rio de Janeiro, e ca as da
fortaleza da Conceição, onde veio o de embaJ'gadol' An·
tonio Diniz da Cmz e ilva, cbanceller da rela~ão da
dita cidade, comigo escrivão nomenclo para esta clili~

"encia e o tabellião Jo,é do anlo Rodrigue Araujo
para cffeilo de fazer pergunta ao pre o Manoe} Ignacio
Ja ilva Alvarenga, que foi conduzido á presença do dilo
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desembargador chancellel', e depois de mandar pôr em
sua liberdade o passou a perguntar na forma e maneira
seguinte. .

Foi perguntado como e chamava, de quem era filho
donde era natural, que idade e orRcio litlha, se era ca
sado ou >:olLeiro, e tinha alguma" ordens, se estava em

e11 perfeito jUlzQ, e em causa ou motivo de opre são
que obrigas e a deixar de fallar vérdade no que fo se
perguntado.

Respondeo qlle se chamava Manoel Ignacio da Silva
Alvarenga, (ilho de Ignacio da Silva, natural de ViJla
Ri 'a, que tin ha de idade quarenta e eis annos, que era
arlvogado, c I rofe 01' ele rhetorica ne ta cidade, de cuja
ocupa\:õe vivia, que era .olteiro, e se acl1<tva em perfeito
juizo, em causa que pode e ohrigal-o a elei:-:ar de fallar
verdade no que fos e perguntado.

Foi perO'ulltado e depois ciüe eUe respondente está
pl'eso e lhe fizerào já .algnmas perO'untas, e esta,'a cedo
do eu contendo e re postas, que a ellas havia dado, se
as ratificava, e approvava, e se tinha que acrescentar ou
diminuir.

TIe pondeo qlle depoi: de eLar preso já ne te me mo
lugar e lhe h:wiào feito primeira 1 egundas, terceiras e
fJnarlas pergunta que' e tara cerLo no seu contrúdo, c
. ndo-lhe lida ne te acto de que damo. no a fés, disse
que eriio a me ma que se lhe haviào feitas, e que as ap
provava e ratificava, e que só tinha que acre centar que
pelas as pergunta que elle desembarO'ador lhe havia
feilo, priJlcipalm nte quando nella llJe ha,ia diLo que
elle re pondenLe quando fizera os apontamento de que
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oa antecedente pergunta e tem falindo já resolvia elll
'eu pensamento objectos de pessimas eonsequeneia , pa
recia Ler a elle re 'ponclent.e por author da in tituição da
me, ma Sociedade, o que assim não acontecera porqne c
a algum e porlia elar o titulo de motor d:'\ me ma Socif'
darle era ao defunto Ildefonso José, o rlue suppo to,.mal
podia elle re pondcnte resolver cm seu pen-nlIlento
fluando fez o dilo, apOJltamento /ln p rniciosos no pu
hlico, o que só poderia veri(Jcar-se endo elle o motor,
c in tituidor da união do o io .

Foi in Lado que cm embnrgo de não ter sido eUe res
pondellte motor e i'n tituidor da r ferida ociedade bel1l
pódia ene como particnlar traçar no . cu pen amento
fio ini tros, e que offerecendo·lhe á orte occa ião op
portuna e aproveita e delJa para derramar eotre o
ouLros bomens, ou pretender deTramar Q mesmos fins,
eque por con eguinte de nada lbe pódia.aprovrjtar fi cle
daTação que pile re. pondente havia feit.o.

Respondeo que a instancia que se lhe b:wia feito era
de mera po sibilü.lac1e, e que além di o os outro ocio~

nào erâo lJessoas capazes, de erem convencidas e levarIa.
por elle re. pondente para máo fins, o que e pódia pro
yar de er elle rc pondenLc combatido pelos mr mos
aponLamento , mas de ouLI'a ' materia .

Foi perguntado se os estatutos que a ociedade' tinha,
e de qué u:ava erão o e cripto por eH r pond nte, e
de que já tinha fallado em alguma de Las pel'gnntns, 011

e além de Les bavia ouLros, ou alO'u111 ouLro a exemplar
el'elle .

Re pondeo que os estatuto por, que a Sociedade se re-
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gera farão sempre uns e o mesmo que eBe respondente
escrevera, e se achão encadernados com capa azul de
panno ou ruão, ma que alnuns ocios tirarão delles aI·
gumas copias.

Foi instado que as quartadas que derão a respeito de
não responder af6rmativarriente nos antecedentes inter
J'ogatorios á pergunta que se lhe havia feito como era; e
tinha e cripto algun projectos para os Estatutos; e o não
fazeI-o po itivamente, senào depois de convencIdo pela
apresentação dos apontamentos, vi to que antes deHa ó
o tinha feito duvidosamente, e de possivel, se convence
pela me ma cau aI, que assignou para ella de tel' pa 
sado longo tempo, e ue não estar bem lemhrado, por
quanto se e ta rasão fosse cau a para o não af(jrmar po
sitivamente, tambem era ba tante para po itivamente
não negar como o fez na primeiras e terceiras pergun
tHS, muito mais devenuo elIe respondente estar certo no
costume que tinha de apontar as materias e o que sobre
ellas hade di er quando depois 'e bajão de tratar como
cUe re pondente confes ou, pois qlfe e te mesmo co tume
hastaria o não ter uma viva lembrança do que havia pas
'ado para o deixar duvido o, e não responder com uma
negativa absoluta, como o fez llas primeiras e terceira
perguntas, ante re ponderia da me ma f0l1na que fez
nas (fUarta , quando vio proximo o in tante de ser con
\'encido de qlle tudo e colbe a pouca verdade com que
tem procedido em sua re po ta , mai que quando CIO

arguido por algun pen amento e principio exarado
nos referidos apontamento', como de facto o foi nas
quarta perO'llnta e lembrado d lIes c colheo um meio
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pal'a evadir o dito argumento de uma positiva negaçào,
.upondo talvez, que ne te ponto não poderia ser conven
cido até, que venIo pelas perguntas antecedentes que ia
n er convrncido, se resolveo :l confe sal' a possibilidadr
ur o, ha~er e. criptos, e que ó confessou positivamenL
llrpoi da apre ent.aç:ào dos referido apontamentos; CJlIr
além di so a palavra boa fé recommendada no dito. es
tatutos em nada lhe era prõf:icua, pois que ella era rela
liva á boa fé que os socio havido ter entr si, e ao
ogredo Uio r commendarl , qlle a reseI'va mental are 

peito da generalidad do primeiro apont.amento tamhem
era uma fraca e cusa, poi que elle como professor de
direito deve aber qu ella de nada valem, e CJu final
mente a con idera~ào de e acharem as ignado no es
latuto. os dous ocio fallecido' anteriormente ::i renoya
~ão da Sociedade, sendo verdadeira como de facto não ó
.egundo se via dos mesmos Estatutos que eu e crivão lhe
apresentei ne te acto por mandado do dilo desembarua
dor chanceller, que igualmente me ordenou os aponta~ e
a e ta peruuntas, e na hypothese da referida Sociedade
c reger por eUes, o que de nenhuma sorte con ta, e ta

consideração ó provaria que a So'Ciedade não adoptou
semelhante pes amento, mas não que eUe respondente o
não proposera ainda que fos e regeitado no tempo da
renovação, que elle re pondente não é al'uuido de usar
do termo democralico, ou fos e ou não fós e borrara o.
no tempo em que delia se enio, mas im de amar este
governo, e por isso propor para o regimen da Socie
dade, e que por todos estes principias devia deixar a
pel'tinacia com que até agora tinha occullado a vel'da-
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de, e expôr esta puramente para descargo de sua con .
Clenela.

Respondeo crue eUe não respondera negativamente nas
primeiras e terceira pergunta á que se lhe fez como era
- e tinha e cripto algum projecto de E tatutos - por
entendeI' que se lhe perguntara se tinha feito um plano
inteiro de Estatuto , e que além disso a pertU1'baçào em
que. e acha um pre o interrógaoo em acto de perO'Wlta
junto com o longo tempo que tem decorrido, e a POUe.1

importancia 00 papel, tudo lhç fez transtornar suas iueia
pum não re ponder logo po itivamente o ter e cripto o
dito apontamento oomo fez quando lhe forão mo tra
rIos, que o papel do. ditos apontamentos por si me mo
e tá mostrando ser antel'ior a fundação da Academia, e
mal podia ser f ito por elle re pondente quando 'e tra·
tau da sua renovação pois que então de nenhuma fórma
..e coO'itou de refoJ'm3l' outros de. novo; que o Estatutos
que ne te acto lhe enio apl'e entados por mim e crivão
de ordem ddle de embargHelor chanceller, de que da
mos nos 'a. fés, em nada convence~ a Vel'd,lele do que
respondeo, pai os de que elle fal10u se aehão encader
nado' com capa de ruão azúl, e criptas pela letf'a deLic
I'e 'ponden te, e a 'ignados no fim pelo socios o que se não
acha nos' pre entes pois nem ào a ignados pelos sacio,
nem se achão e cripLos por eIle respondente; a excep·
çào de alO'un luO'are que nelles aparecem emendados,
ma im pai' letra de E.Ja io GularLe, e que finalmente,
á in tan ia que. e lhe fa 'ia novamente obre amar o 0'0

vemo democl'aticQ já tinha ati feito na' pere'untas an
Irceuente , o que nada mai tinha que nc re centilr.
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E por ora lbe não fez eUe desembargador chanceller
mais pcrguntas, e houve esta por feita e acabadas, as
quaes eodo·lbe lidas por mim escrivào di se que esta
I'ão conformes e o que respondido tinha, e que por i5. o
a. approval'a, e raliAcava, de que damos nossas fés, c
para coo lar mandou eUe dilo ele embargador chancel·
I r fazer esle aulo que assio-nou comigo e crivão, com o
que tambcm as i lio, e o dilo preso, e cu Joào Manoel
Gurrreiro dc Amorim Perei ra escriviio nomc[\(lo par[\
e. tn rliligclJ in o cs revi e as ignei.

SILVA.

JOÃo MANOEL GUEnREJRO DE AMORlM PEHEIHA.

~f, i'\OEL IGNAC10 DA ,ILVA ALVAIIENGA.

JosÉ DOS SA 'TOS RODRlGUES AR.\UJO.





IV

TEmlO

AJUNTADA DOS ESTATUTOS

Aos quatro dias ~o mez de agosto de mil sete centos
noventa e cinco annos nesla cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro e casas da forLale:la da Conceiç,ão aonde
veio o desembargador Antonio Diniz da Crúz e Silva
chaJ)celler da relação da dita cidade, comigo João Ma
noel Guerreil'O de Amorim Pereira de embargador da
me ma relação e o labellião Jo é do Santo Rodrigue e
Araujo para efCeito de fazer perguntas ao preso ManoeI
l<rnaeio da ilva A1varenga ali pelo dito de embargador
ehalleeUer me foi 31resentado um caderno coberto C01ll
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capa de papel pintado em azul com o titulo seguinte:
E tatu tos da Sociedade litteraria do Rio de Janeiro, 65

tnbelecida no anno do governo do illusll'issimo e ex
cellenti simo l:icnhor IJuiz de Vasconcellos e Sousa,
vice-rei do E tado mil sete centos e oitenta e seis, cujo
caderno, e· Estatuto' se achão escriptos em dezenmoe
meias folhás, com o ver o le cada uma em brnnco, piora
que eu escrivão nomeado para e ta diligencia o apeu
sas e a esta perguntas aoude elles erviiio de objectu,
os quaes eu logo apensei na forma que me foi ordenado,
e são os proprio que no diante se eguem por apeo ode
que para con tal' mandou fazer e te termo qne assiglloll
comigo escrivão, e eu João Manoel Guerreiro de Amorilll
Pereira, e cri vão nomeado para e ta diligencia, o e:;-. . .
creVI e as IgnCl.

SU,YA.

JOÃo ~L\KOEL GlJEBREIRO DE AMORIM PEHEIH.I.

N. B. eglle-se o termo de njuntada dos E 'taL1ltos
da ociedacle liLteraria do Rio de Janeiro estabelecida
110 anno do O'overJIo do il1ustl'is imo senhor Luiz de
Ya concello e ouza, vice-rei do E tado, '17 Ü, que 'e
supprime em virtude d não apparec l~el1J o Estatutos,

Estes Estatutos e tavam scriLJto~ em um caderno co
berto com carn de pal'el pintndo, e constava de '19 fo
lha e meia, sendo o verso em branco.
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AUTO DE PERGUNrAS
}o' ln TAS .\ O I' H I~ O

HNOJ..:L IG ~CIO DA SILVA ALVARE GA

Anuo do nascimento de Nosso Senhor Jezus Cbritito
de mil sele centos e noventa e cinco aos doze dia' do
mez de agosl:tJ do dito anno nesta cidade de São Sebas
tião.do Rio de Janeiro, e casas da fortaleza da Conceição
aonde veio o de embargador Antonio Diniz da Crúz e
Sill'a chanceller da relação da dita cidade, comiao João
1[anoo1 GnelTeiro de Amorim Pereira, desembargadol' da
mesma relação, e e cl'i"ão nomeado para esta diligen
cia, o acbando-se lambem o tabellião José do Santos
Rtldrigue e Araujo para eITeito de fazer perguntas ao
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pre o MalJoel 19uacio da Silva Alvêll'enga,' o qual man
dou vir á 'ua presença, e depois de posto em liberdade
o pas ou a perguntar na forma e maneira .seguinte.

Foi pCl'guntado como se chamava, de quem era filbo,
donde era natural, que idade e omcio, se era casado ou
solteiro, se tinha algumas orden , se estava em perfeito
juizo, e ~er:n constrangimento ou causa que o pude e
embaraçar o que deixas e de dizer verdade no que fo e
perguntado.

Re pond'eo que se cbamava Manoel Jggacio da ilra
\.1varenga, mho de Ignacio da Silva, natural de VilIa

1Iica, que tinha de idade quarenta e sei anno, que el'a
olleiro, advogado e professor de rhetorica ne ta ci

dade, de cujas occupações vivia, lJue não tinha ordens
algumas, e se achava em perfeito juizo, em motivo que
o pudes e deixar de dizer verdade no que fosse pergun
tado.

Foi perguntado se já depois de estar preso se lhe ba·
vião feito alguma pergWltas.

Re pondeo que já ,e lhe havião feito depois de e lal'
pre,o primeira, egunda, terceiras quartas e quinla
pergunta.

Foi pero-untado e estava certo 1\0 seu éonteudo, esc
as aplrova a e ratificava, ou tinha que acre centar ou
diminuir.

Re pendeo que e Lava certo no cu conteudo e re pu,
ta que havia dado, e sendo-lhe lidos por mim e cri,'üo
ne te acto di e que erão a mesma que se lhe bavido
feito, e que:) approvava e ratificava, dr, que damo fe
c que nada mai' tinha que acre centar ou diminuir.
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Foi mais perguntado se elle re pondente eslava lem
urado 011 tinha cerle a de que João Pedro, e José Ber
llal'do da Silveira Frade tives em a si -tido a alguma das
com'er açõe familiares que e11e respondente. havia con
fe sado haver em ua ca a, pois que desde a primeiras
perguntas que se lhe tioh:1o feito até as presentes Linha
lido basLaole Lempo para rellectir sobre o que acLual
mente era pergu ntado.

Re poncleo que quanLo a João Pedro estava certo que
nUllca a sistira ás tlitns convel' açõe , e que qU:.Il1to a
Jo é Bel'l1ardo algumas ,ese tinha as i tido por ter en
lmela familiar na ca a delle re pondenLe.

ACAnEAMENTO •

E logo mandou elle tlesembnrgfldor chancellel' nesLe
mesmo acLo vir á ua presença LI ,tesLemunha do numero
primeiro da deva sa José Bernardo da Silveira .Frade
para (:ffeito de mI' acareada com o re pondente na parte
cm que um e ouLro enconLravão, e drpoi de perguntar
ao acarendo e conhecia o acariante e se era o me mo
Jo éBernardo da SIIveira Frade ue quem havia fallado,
e de Ler o me mo respondido que im, era o me mo,
lhe mandou elle de-embargador chancelIer lêr por mim
cscriv o o depoimento do mesmo careanLe na parLe em
que lhe di ia respeito, e depois de defirir ao mesmo ca
reanLe ojuramenLo dos santos EV:lI1gelho para que de
baixo do me mo declnl'3 se e era aquelle o -eu Jepoi
illcnLo, e depoi de recebido por elle a sim o prometteo

I. 10
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fazer, e disse que o depoimento que se lhe lia era opru
prio que tinh~ prestado na devassa, e que de novo u
sustentava e ratificava, e só declarou que em quanto hu
,-ia jurado que João Mal' Jues tinha pL'Oferido que os reis
fasião o que querião, e que lorro flue l'asião uma inju 
Liça mel'eciao er enforcados, tem elle careante entrudo
na duvida se o dito João Marques disse reis, ou vice
reis, suppo lo que pelo seu costume ele l'allar com liber
dade, e contra os go,erno monarquicos, não duvida
llue aute fallasse do rei, e lido o diLo juramento di c
elle dei>embargador chanceller ao acareado Manoel Ignu
cio que pelo dito juramento se prova\"a o contrario do
que havia dito cm -uas re postas, em cujas circun lan
cia ou devia retractar-se ou con ervar e mostrar que o
juramento do cal'eante era fal -o, ou produzirem um e
outro suas l'usões, por onde u tentassem o que baviào
dilo, e 100-0 pelo careado .Q:>i dito que o jurap:leuto do ca
l'eaute em parte era v~rdadeiro, e em palte falo que
era verdadeiro em dizer que depoi da Academia estio
cta s continuarão conversaçocs particulares em caia
uelle cal'ea~o, ma que estas comer ações nunca forào a
titulo de Academia, ma im ul1las conversaçõe fami
liares como elle acareado lem dito, e ni -to ficariio firme3
c concorde tanto-o acareant como o acareado, foi mai
dito pelo acal'eado que tambem era verdaueiro o meslllO

depoimento, CIll quanto juranl que os que frcqueolavão
mai a ca a do acareado e diLa_ conversações erão o me
dico Jaciutho o I rol'e 01' d gl'elTo João Marque, e
farianoo José Pereira, e que n'ellas lambem ._e achal-lio

alguma vese', aimla fJu rara, o profes 01' de medi-
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cina Vicente Gomes, o me lre de menino Mauoel Fer
I'eira, e o Sollano no que tambem ficou concorde o ca
reante. Foi mai' dito pelo careado flue Lambem era
verdade o ter-s lido em uma da ditas conver aç'ões uni
papel impres o na liogoa france. a, mas que e te era o
rOl'reio pe Londres, papel que não é prob ibido, e que
fõr3 fortuna o dizer o careante que era em folha de pa
pel em francez pelo que se mostra que era o mesmo
coneio de LOI~dre , c não ter noticia de olltro papel
e cripto em inglez j que tem por ti tulo correio da Eu
ropa, e é clandestino e pTohihido; rle cujo papel se le
rào alguns di cursos, tanto da parte da Inglaterra, como
da parte dos Franceses, e que elle careado falia do papel
intitulado correio de Londres do qJlal se lerão os dito
di cursos, e nesta parte d:scordal'ào o careante do ca
reado di, endo o careado que se lerà{) discurtios, ma
que não estava certo da materia sobTe flue o mesmos
rol~"ão, e afOrmando o caTeante que os di cm os feitos
em favor do France es Irata à0 de louvar a revolução,
e Lratal'ào o outró povo' como faltos de l'a ão, e como
vegetaes, disendo-.e mai em um deHes qu o reis a.r

.gama ai'ào o throno com o anITLle dos seu vassallos,
apontand.o para. i to muitos exemplos de imperadoTes, e
rei que Linhào ido o OaO'e1l0 dos cu povo" a re cen
tando mai que nos papei' que lerão e erào feitos em
Incrlaterra e não conlbatia a revolurno e só tralaYào o
bre a que 1..-10 de se dever pTeferir a"páz, ou a conLinua
~ào ?a O'uerra, no que ficarão um e ontro firme, afIa
qual no que havia dito.

Foi mai, dito pelo cáreado que tambem era verdadell'o
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O juram nto do careanle na parte em que dizia que lia
Altesa mandara reprehender o aJ'cebi po de Braga, pai
que á cheO'ada de uns uavios de Li boa nas mesmas con
ver ar.ões e dera e la novidade em que nelta e fi e. e
alguma nota, e ne ta parte discordou o careante do ca
reado, emquanlo á nota sustenlanrlo o careante que João
Marques, professor de greo'o, fi, era a reOexào qlle o go
verno estava entregue a frade, na fÓl'ma que tinba dito
m i;eu juramento com a declaração que agora faz por

melhor lembrado de que a primeira vez que ou.ira con
tar a referida reOexào ao dito João Marque não fõra na
ca a do cal' ado, ma sim na rua Direita em occa ião qu
lle careante pa eava com o me mo João Marques e

que ao depois se tornára a promover a mesma omel'sa
e ref1 xão na casa do cal~eado, e desta fórma ficarão fil'
fne, um e outro no que tinhão diLo. Foi mais dito pelo
careado que tamhem era verdade houve se djlo em lima
da' mesma' conver açõc a re peito da. agoa do rio JOI'
dão que a gazeta trazia 'por novidade que o papa tinha
mandado ao principe no . o senhor para o bapli mo do
principe óu princeza uma redoma de agua do mesmo rio,
ma que obre e ta novidade se nào ftzera nas coover a
çõe :1 minima uota e ne ta parte di cardou o careanle
do careado disendo que a dita novidade e contara com
as oul.ra. que declarou com o seu juramento para a prova
do fanali mo do príncipe no o senhor ainda que não
e tá erLo e o circunstmlte e a sislentes á dita con
,ersação fi erão alO'uma reflexào obre o referido faclo:\
excepção do profe 01' João Jarque que dis e ([ue o
reino estava entregue á frade, e o pl'incipe no, o se-
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nhor cheio de fanati mo, e por e la fórma ficára cada
um firme no que havião dito :l respeito deste ponto.
Foi mais dito pelo carendo que tnmbem era certo o ter-se
fallado na dita conversacfío obre a novidade de haver
Sua Altcsa mandado degradados para a Indin uns ra
pazes por causa de uos frades como diz o careante,
mas que é falso o que esLe acrescenta de se haver
faUado mal do princilJe nosso enhor por esta causa,
e nesla declaração nào conveio o careante di endo que
João M~ques tirára destes factos, por consequencia
~er o príncipe nos o senhor um fanalico aCl'escentanqo
que os frade é que devião er degradados. Por esla
forma fi arão ambos firmes cada um no que havia re 
pondido. Foi mais diLo pelo careado que excepto o em
que lem concordado tudo o mais que o careante diz em
seu juramento é Uma pura falsidade, e por que fasia a
bem de ua defesa, perguntou ao careante se os artigo'
dos direitos ou leis e tabelecidos na França que dil se
lerão em uma das comer açõe e tavão e criptos em al
gum livro ou folha volante, e quem era o Francez que e
havia au entado, e por cuja au encia ficara Sua Allesa
enlregue á direcção de um frade, ao que respondeo o
careanLe que enlre o ma os de papeis ou correios de
Londre , segundo o que diz o careado: e que trazia o
ba harel Mariaono é que viu hão in ertos os referidos
arligo do direitos e lei da França, que occupavam pe- •
qnena exten ão, e que quanto ao Francez lhe tinha dilo
João :'\[arqlle , que era um que tinha sido meslre elo
principe no . o etlhor, ujo nome lhe repetira, ma ao
pr enle lhe não lembra, e logo pelo careado lhe foi

'lO.



-174 -

dito que tendo o careante tào grande memOl'ia para se
lembrai' de fnGtos alh'eios, e de que havia passado muito
tempo, para os referir 'om tnnla miude a era !;ignal de
falsidade o dizer que o mestre do principe nos'o enl1Ol'
tinha ido um Francez, e a im como nesla parte elle ca
reante compoe de sua imngilJar,ão t.rocando um Italiano
por um Francez, poi. que o me lre do principe era Mi
guel Fran ini, a sim e deve julgar que m tudo o mais
que refere em seu juramento ha campo. t.ura, imaO'ioa
ção, e menos verJade; ao que replicou o careante que
quanto a dizer elle careado que os fnctos erno de muilo
tempo, certamente o não erilo porque clle, carêaole
nunca costumou ler as conversações feitas de noute em
ca a delle cnreaJo senào depoi que o me mo e mudara
para a rua do Cano, e que a a. si'>lencia ne ta casa não
era de longo tempo, mas antes ele poucos mezes, e
quanto ao mestre do principe no so senhor Lem, pode
!;er que elle cal' 'ante se equivoca se, ou esqueces e da
naçiio do me mo me tre, e qne tnhez por lhe fnllar João
Marque. em nome de Franzini, eUe careanle o tomasse
por Frnncez, no que não insiste, e só sim que lhe fallara
no me tre do prillcipe na fórma que di se em eu jura
mento concordêltldo o careado m que o carennle ó as·
i tira r't comer açõe dejJoi qu e tinha mudaJo para

as cn a da rua do Cano em que tinhflo decorrido ei
mezes pou o mais ou meno. alé o tempo da sua pri :'io
fi ou firme em que ludo o mai que bayia dilo ne ta
acareaç~o era verdade, a sim como tamhem ocarennlc
o ficou em qne era yeedade quanto havia dito em sell
juramento, e declarado nesta acaecaçào, e em tudo o
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mais que nella havia dit.o, e tomou a instal' acareado
perguntando-lhe e per ist.ia em ncgar os faclo da con
yr.r açã respcct.iya ao ca. os d ~loizés (' do bezerl'o de
OUI'9 referido' no juramento, e se erão falsos ou verda
deiros, ao que lhe respondco o careado que erão como já
linha declarado falso, e no que pCl'si Lia, (' cont.inuou
mni a perguntar-lhe e era ,erdadeiro o fac Iopromm'ido
rm conversação em ua casa, aonde disse elte ~areado

que queria iI' fazer uma, repuhlica de :lIIimaes no Rio de
Taguahi, e out.ro im se era yerdadc que os outro 0

cio 'e offerecerão ou nào para irem viver no dito rio,
ao qll re 'pondeo o carendo que era falso o dizer o ca
reante que elle eareado qucria ir fazel' uma I'CPU !llica de
bicho no Rio Taguahi, e que ó era yerdade ter dit.o que
tinha de.ejo de tirar uma se maria para o desertos do
Rio' Taguahi, porque era melhor vi ver ent.re os bichos
do que entre os bomcns máo , e que isto o di ia ellc
lima e muita Ye. es nas oràs de melancolia, c que n('
nhum do outros socios e lhe offerecel'a para lhe faZei'
companhia.

E lhe perguntou mais o careante e era verdade tam
bem o tel'Om e promovido elYl con equen ia da repu
blica do bichos argumentos, se se deverião ou nào matar
os me mos, ou consen ti r-se comerem elle as. na plan
La , a que lhe respondeo o careado que nunca em conse
quencia de republica, ma . ó em con equencia de ,i,er
em deserto é que se traLarão dos dito argumentos: per
ftnntou mai o careante ao careado se tambem nega\'a
que em con~equencia elo lou,or quc uaYào ás republi
ca e v.exames, e injustiça f[llC o monarcha fa .. ião aos
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seus vassallos tt'omera o baoharel Marianno o exemplo
acontecido em Inglaterra de que andando um omcial em
requerimento com o rei, e não o despachando este por
longo tempo o dilo offieial o fôra e peral' a um pa eio,
c atirando com os requet'imentos á cara do mesmo rei,
tirara depois por ullla pistola e se malara, a que o acn·
reado respondeo que cra verdade o houvcsse contad0 o
sobredito facto, ma que fora em consequencia de rolnr
a onver ação sobre suicidio, e o obre SC1' elle mais fre·
quente em Inglalcrra,.do que em ontra alguma nação, c
quc a este respci'lO é que c contava o obredito faclo, e
uão pelos motivos que declara cne careante, ao qual elle
arcado d clara por eu inimigo em rasào de não quem

a ignar o papeis que o carcante fa ia, em egundo lu·
gar pelo ter o me mo careaote ameaçádo, em terceiro
lugar, porque em consequencia da mesma inimisadcó
quSl forjou esta accu açào da mesma fórma que teve pre
meditada outra contra o me tre de Campo Babia por pns·
ear na ua fa enda om o barrete na cabeç:l, tendo o

ol'atorio aberto, e que depois receando- e da denuncia
lhe c. crevera ullla carla de duas ou trc. folhas de papel,
e que o me'nlo carean Le era falto de temor de Deas por
, nào confe' ar dou Lre anoos de que havia docu-

mento publico m auto, a cuja' criminaçõe re pon'
deo o careauLe que o cal'eado ndo ha"ia d~,' prova' do
que di ia meno' da dezobriga, porquaulo póde moslr3r
que elLe careante . não aera a rol ao CUI'a da Sé, mns
fora por e Le não faz r a ua obl'irra~ão aoonica, indo
eHe me 1110 ou alcrum 'eu coadjutor pela ca a a Lomar
os fregue e a rolantes, che ando a mandaI' rapaze e ele
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má conducta e sem ardeu algumas a tomaI' a rolos
dito fl'egueses como era pubIicQ, e que o carennte e ti
mulada disso, como disse muitas vcse senão ~ui era
daI' a 1'01 ao uito rapazes, mas o acareado não mostrarú
por modo algum que elle careante e ua familia se não
confe .assem, pois se a sim fos e e tal'ia segl'egado da
Igreja, pelo que d pOl de vario. argumento, (Iue entre
i Liverão o careante e careado "indo a GeaI' por fim am

bo firme. fi que tinbão dito a verdade em seu al'gu
menlos c respo Las. Houve elle desembargador este auto
de perguntas e acarca\:ão por acabado, e sendo mandado
separar o careante para serem lida as pergunta ao ca
reado, disse erão a m~ mas que e lhe bavião feito e
I'e posta que a ella bavia dado, e que a approvava e
I'atiticava, de flue damos no. sas fé ,e tornando a entrar o
mesmo carenote foi lido a um e outro O' auto de acarea
Cão, e depois ue o terem ouvido lêl', c de tel'em recebido
um e outro o jUl'amento para declal'amm debaixo (1"elle,
e era verdade rluanto tinbão dito a respeito de terceiro,

ai 8rão que Ludo quanto con tava do me mo auto era
fi me mo que havião dito, e resp ndido, e que por isso
oapprovavão e rectificavão, de que damos no a fés, e
que lambem debaixo do juramento que recebido tinbão
declaravão er verdade tudo o que havião dito ne ta
acareação a_I'espeito de terceiro de que elle desembarga
dor cbanceller mandou fazer este auto que a sigllou co
micro escrivao nomeado para esLa diligencia, CoTO o
labellião qne lambem a-si tio e com o acal'eanle Jo é Ber
nardo da Silveil'3. e acariado Manoel Igoacio da Silva
Alvaren17a, e eu João Manoel Guerreiro de Amorim Pe-
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reil:a, escrivão nomeado para e ta diligencia o escrevi ()
as~ignei.

SrLVA .

.JoÃo .'fA.l'lOEL GUERREIRO DE A~IORlM PEREIRA.
~bNOEL 1G:~Acro DA SILVA Ar.VARENGA.

JosÉ BERl\"ARDO DA SILVEIRA FRADE.

JosÉ DOS SANTOS RODRlGUES ARA JO.



TI!;HMU

D.'

AJUN1ADA DA ORAÇÃO

FElTA POI{ JO É ANTONIO IJE ALMEllJA

E RECI1'.\J1A NA A l.A DE RHETOR ICA

Ao vinte e seis dias do mez de aaosto de mil ele
éenlo noventa e cinco anno nesta cidaJe de São Sebas
lião do Rio de Janeiro, e casa da fortaleza ,da Concei~ão

a~ndc veio o desemLal'gador Antonio Dil1iz da Cruz e
Ilva, chanceller da relação da dila cidade, comigo João

lIanoel GuelTeiro de Amorim Pereira, de 'embargador
da me ma relação, e o tabellião José dos Santos Rodri~
/tue e Araujo para effeito Je fazer perguntas ao pt'e o
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Manoellgnacio da Silva Alvarenga, ahi pelo dito de em·
bargador chanceller me foi apresentado um quadel'l1o
com cal)a de papel, e com o titulo seguinte: Oraçào feita
por José Antonio de Alrneida, e recitada na aula de rbe·
torica no mez de outubro do anno de mil sete cento c
lIoventa e quatro, cujo quaderno se acha escripto em
ete e meias folha de papel que com a me ma que lbe

serve de capa se achão toda rubricadas com a rubrica
- Sal1tos - do tabcllião }o é dos Sant.os .fiodrigue e
Araujo para que elle escrivào nomeado para esta diLigen
cia o apensasse a e las perguntas, nonde elle tinhn el'
vido de objecto, o qual quarlerno eu logo o apen ei
assim como lamhem um livro do abade Iably intitulado
- Direitos do Cidadão - que se acha rubricado com a
rubrica - Sanlo - do dito tabellião, que no mesmo
acto foi apresentado pelo dito desembargador cliallcellel',
e mandado apen ar, o que tudo apensei na fórma que
me foi ordenado, e tanto o dito lino como o quaderuo
ão o' que adianle. e segucm pOl' apenso a e-ta pCI'/Tun

la , de que para con tal' mandou fazer e le termo que
a sigllou comigo escrivão, e eu João Manoel Guerreiro
ue Amorim Ptll'eil'n, escrivão nomeado para esta diligen-
. ...

em o ('screV1 e a slgneJ.

SILVA.

Jo:io fAl\"OEL GUEIUlEIRO DE AMonUl PEREIRA.
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ORAÇÃO
FEITA

POR JOSÉ ANTONIU DE ALMEIDA

E RECITADA NA AULA DE nnETOJ\lC,I, NO MEZ DE OUTUBRO

DO ANNO DE 1794

Não foi benevolos e respeitavei senhore, não foi o
estranho designio e indiscreto pensamento de querer
contrariar as entimento opposto, quem me conduzia a
este lugar. As ac1miraveis virtudes, que .continuamente
renascem do valor, as estreitas leis da civilidade, e o ar
dente desejo ue me instruir no gosto da eloquencia, são
I) motivos que me obrigão a apparecer na vossa respei
laveI presença, a apre entar ás vo sas vistas um limitado
quadro, em que possaes ver representados alguns dos

I. 11
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maravilhosos effeitos do valor, parece que vó , persnadi
dos da certeza da materia, e dos nobres incentivos que
e te podero o athleta introduz no espirito do homem;
procureis conseguil-o, e recebeI-o no vosso coração.

A delicadeza da materia, a pobreza dos mcu talenlos
e a falta dos nece sario estudos, parecc quc fazem me
seja incompetente um tal assumpto, mas isto mesmo
me faz as az merecedor das vossa e timaveis attençõe
que nccessito e promet~o não fatigar a vossa paciencia.

Querendo aquelle Ente infinito, e perfeitissimamente
sabiu, o Auclor da natureza que o eu eterno poder fos e
de alguma orte conhecido por uma creatura, que do
tada de uma alma racional, oubes e admirar a ua grano
deza, e gratificar os seu beneficio, e que a sua imo
mensa bondade se proJigalisas e em augmentar a suo
gloria j creou o homem, infundindo-lhe todas aquella
admiraveis virtudes, quc o fazem uperior a todas as
demai creaturus.

E te Supremo Senhor, de ejando introduzir ne ta pcr·
feita obra da ua mão maiore incentivos ele amor para
com o eu crcndor, anticipou-se em providenciar tudo
o que deveria ervir de recrear o espirita do homem.
Elle creou innumeraveis e pecies de a es e de bruto~1

que lhé' el'vem de ustento ao corpo, e recreio ao es·
pirito. EUtl quiz que o profundi imo Oceano produzis e
no eu dcvorante eió, e ~a grande 'varieJade -de animaes,
que ervem a commodidade da vida, e que fos e capaz
d~ u tei' sobre a suas pl'ateada ondas e sas grandes
maquinas que sopradas do ventos tran portão os ho·
mens com facilidade a todas as partes do mundo. Qniz
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lambem que a terra gerasse nas sua entranha ricos e
preciosos 1hesouros, que fossem distribuiuos pelo ho
men , e que a ua face prodU7.isse ferleis campina, en
riquecidas do admiravel colorido das flores, arvores
frutiferas e todas essas maravilhosas cousas que conhe
cemos. Elle fez que as cristalinas 3'guas, que servem de
refrigerar as terra, nos offereces em 30 mesmo tempo
na ua corrente, e sas precio a e re plandecentes pe
dra que eocantão a vi la. Elle com o seu poderoso braço
dirigio, e dispoz es e' corpo lumino os, que ão a ale
gria do genero humano, de ti.nando ao principe da luzes
para espalhar por e 'le grande va uo do univer o os seus
resplandores, e esclarecer o globo da terra, e que na
sua au encia a prateada,lua yeria acclarar o obscuro véo
da noite, e derramaI sobre ella um ar livre; uma fres
cura e erenidade capaz de di trahir a alma do homem.
Elle flnalmenle com a sua augusta mão ordenou e sa
intinidade de ente, cuja consideração certamente nos
causará um extatico tran porte.

Agora, Senhor, vo pertence o pen ar de qual destas
mara,~lbo as obr?s do Umnipotente fará o homem maior
apreço, e que deverá zelar com maior cuidado. Nada,
enhor, nenhuma de 'las cousas tem o homem em tanto

apreço, nem como cou a tão estimavel como a sua vida;
aqueUa cri tallina fonte, em que continuamente está
I'cndo, e conhecendo a sua essencia. Elia é o infalivel
centl'o para onde ludo propende, e o principal objecto
por qnem tudo e move. ElIa é quem excita ao homem
aentregar- e á.de cripção das ondas agitadas pelo furio
so ventos, que soltos das uas pri ões, a fazem subir ás
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nuvens, expondo-se a perder o seu mais precioso lhe·
souro na mesma acção de o conservar.

EUa é a unica avaliadora de todas as cousas; sem ella
são fal as as rique'zas, tristes as honras, vãs as dignida
des, desprezadas as nobrezas; 6nalmente ella é aquelle
brilhante sol que uma vez eclipsado com a pestifera,
vista da morte, jamais póde recuperar a sua luz.

E á vi ta disto, senhore " que cousa haverá quc anime
ao homem a tirar a vida a si proprio, estimando-a mai
(lue tudo? Que poderoso moti1'0 poderá apartar delle o
temor de se ver pri-va~o da cousa que mais ama?

EUe teme a privação da riquezas, dignidades, e de
tudo o que é de uma menor estimação, e poderá entào
com as suas proprias mãos arrojar fóra de i aquella
prenda, que a tudo o mais tem preferencia? Sim, senho
res, ene chega a quebrar estes fortes e indissolU1'ei
laços ex.citado de um grande valor, que enriquece o eu
espirita, um valor tal, que chega a exceder a e timação
da vida, e que faz que o homem entregue o seu peito ao
mil mo ferro, que o costuma defender.

Oh admiravel valor I Tu és a gloria dos humanos em
ti existe a sua maior confiança; tu não cessas de ocondu
zir, alentar, e conseguir, ainda o que é incompetenleas
ua for a . Tu é o motor da guerra, e origem da paz;

naquella acommetLes, vences, de troe, e nesta, espan
ta , atemorisas e pões em socego a nacão conlraria
onde só reina o frio medo. À vi ta da tua face, ludo
cede, rende-se, pro tra-se. Tu 'ó é que podes guiar o
homem com os eus perfeito entirnento a cncarar
aquelle horrivel objecto, a morte.
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É cerLo e criveI, senhores, que o bomem apenas for
mado, olhando com pasmo para esta maquina do uni
verso, e admirando essas maravilho as obras e precio-
idades, com que e acha proporcionada, e adornada, se

capacitaria logo que o aca 'o não podia formar essa ad
miravel ordem: e que devia haver algurn Ente Supremo,
e perfeitamente bom, que tivesse formado Lão admiravel
O'raudeza, e á cuja vontade tudo deveria estar sujeito. E
finalmente olbando para si, e con iderando a sua supe
rioridade a Ludo o mai , se persuadiria que a ninguem
devia estar sujeita a sua vida, 'enão á vontade d'Aquelle
(Iue lhe deo o ser, e que em nenhum tempo deveria,
ujeiLar a sua liberdade aos rigores do seu seme-

lhante.
«E po to este bello e bem fundado raciocinio do ho

~ mem, julgai, senhore , qual não deve ser a fraqueza
« evileza do espirito d' aquelle que chega a suhmetter-se
« totalmente ás disposiçõe~ de outrem, na consideração
« de er el1e uma Teatura, a quem ainda seu Supremo
« enbor concedeo a livre disposição da sua vontade! E
« que es 'e mesmo, que o pretende opprimlr, e abater
II nào recebeo da mào do seu Creador ouLra alma mal
« perfeita que lhe possa infundir uma natural superio
« ridade!

« Sim, meos en,hores, eu contemplo a es es homens
« de fracos espiritos, em comparação d'aquelles que sào
« dotado de valor, semelbantes aos vís insectos cuja
« vida ó exi te na vo sa vontaue. EUe ....ivem sempre
« em di po ição de e renderem a quantas crueldades
« o queirão acommetter. Elles, encerrados em tene-
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« hrosos cnrceres, coo omem a sua vida sempre com o
c( peo amenLo caoçado em um continuo giro, sobre
cc ideias frivola , e lamenLaveis j este é que verdadeira
cc menLe devem chamar espiritos fracos. E poderá
cc haver alO'uem tão falto de raciocinio que pen e er
(C e te offril;lento na cido do valor? Eu não me po o
cc capacital' que e enconLre pessoa que sinceramente
cc siga tal opinião; porque a saz é manife to naquelJes
« hornen a fraqueza, pois que prQcurão escapar aos lor
cc mentos, e á morte, salvando- e das prisões, arrom
cc bando os carceres, e trazendo o seu e pirito em con
C( tinuo' as altos.

C( Elle não sentem por todas as paetes senão um pro
C( fundi simo honor: procurão occultar-se nos lugares
C( remoLo ; q, cada passo tremem 'de susto, e o medo
Cl chega a reprimir os seus passos. »

E· poderemos julgar que em semelhante seena haja de
apparecer o valor?

Não, enhore, o varão cujo e pirito se acha enrique
cido do valor, vi Vê empre alegm e satt feito. Oseu co
ração empre em repouso jamais sc perLurba, nem em
eu emblaotc se poderá ver a palida côr do, medo. Ne

nhuma cega I aixão perturba a paz da ua alma, e neHe
rei não o ricos desejo e o amor da O'loria, na e pernnça
d on cO'uir. ElIc emflm vire -empre com a sua liber
dade segura. Ta são a virtude do valor, tal é a ele
vação que elle infunde no e pirito do homem!

AO'ora parece-me e tar vendo aquelle an tigo valero-
o , que acabarão pela ua proprias mãos.

Heroe , que desde a sua infancia só obrarao acções
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que mm'ecerão er transcriptas para admiração de toda a
posteridaue.

Como aquelle celebre Annibal que tantas ve'e trouxe
debaixo dos seus pés ao imperio romano i sendo acom
meUido pOl' elle , com uma ine perada, e opportuna
falsidade, lembrado das uas antigas honras, e do seu
valor, e julgando que um espÍL'ito oppres 01', não podia
-er opprimido; tomou com toda a sati fação o veneno
que costumava traser como espelho, em que via retra
tada a sua liberdade, precioso desenho do seu valor.
Admirai a olho aquelle famoso Romano, que recebendo
o imperio, a tempo que os Alemãe elegião a Vitelio
para imperador, vendo eUe que por esta cau a estava
eminente a guerra civil, jurou que não consentiria, que
por ua causa se moves e tão abominavel guerra, ,e não
e dilatou em conservar com a sua morte a paz dos seus

cidadãos.
Olhai para Cleopatra, aqueHa admiravel heroina, que

se vê separada de seu caro esposo pelo fatal golpe da
morte.

Elia pensa que não deve jamais gos~r dos go tos, e
~loria desta vida: nem sobreviver ao objecto que lhe
cau ava os mai doces praseres, e que as aurea cadeias
deamor,quesempre os trouxe unidos, deviam conduzil-os
ambos á eternidaue. Vêde como o valor, oh! que objecto
de horror, piedade e admiração! VeJe como lhe introdúz
no brando seio as veneno as erpente : ella já branda
me~te de falece, já desapparece o rosado de ua côr, e a
ultIma fai ca da viela se extingue. Mas por acaso, senho
res pretenderei eu persuadir os, que un taes excessos
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são effeitos do valor, trazendo-vos á lembrança os iunu·
meraveis espiritu valerosos, que com acções semelhante
tem causado ao mundo pasmo e admiração? Ou fazer-vos
Ve!' ·os maravilhosos successos produzidos do valor, c
vistos ainda nos ,·ossos seculos? Não, senhores, eu nào
me .cançarei em juntar essa multiplicidade de provas
de que se .co tumão servir aquelles e piritos de contra
.dição, que amào sustentar opiniões diver as: e ainda
opposta aos eus sentimentos, e que receioso da proba
bilidade da materia, não podem deixar de se servir
ainda do mais ridiculo argumento, porquanto, a minha
opipião é por si mesmo provavel, e passarei sim a fazer
vos admirar o valor de Lucrecia, aquelIa virtuosa ma
trona, que vivamente se representa á minha vista. Ela
pois offendida a sua hone tidade por aquelle horrivcl
mon tro Sexto Tarquinio, corre sem demora á pre ença
de seu e po o, cahe confundida a seus pés, e os banha
com a suas virginae lagrimas.

Um profundo pesar se apodera do animo deste infeliz
esposo, elIe a suspende em seus braços, e com in tancia
lhe pergunta a causa de tal excesso; elIa de eja fallar
porem a grande chaga do seu coração se estende, ea
sua lingoa se gela, elIa se e força, profere alguma pa·
lavra truncadas, e emum declara que Sexto Tarquinio
é o violentador da sua honestidade. A estas palavras,
elIe a anima, con ola, e lhe jura a vingança da affronta;
el1a ocega. Porem depoi de dilatado e paço le tempo,
repre entando no eu semblante o grande valor que pre
henchia a sua alma, sulta do intimo do seu coração e las
palavras: «Aminha honra não me permitte o viver, meu
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esposo conhecerá a minha fidelidade, e os Deoses puni
rão a violencia do crime, e me devem e ta justiça. » E
tirando o ferro que se occultava nos vestidos, descarre
gou obre o peito. Eu tremo, senhores, eu me confundo
ávista de um tal valor em um tão delicado exo. Agora,
porem, já não me resla a minima pre umpção, de que
pouereis julgar haver fraquesaem semelhantes espiritos:
antes percebo que tendes nos vos o pensamentos esses
oberbos monumentos, que se' erigirião á esta heroina,

c a e es famo os heroes, para lembrança e honra do seu
valor. Já nos vo sos semblantes leio um unanime senti
mento, de que só o valor pode excitar no homem um tal
obrar, e qlle ó elle é bastante para lhe infundir uma u
pel'ior distincção de todos o demai homen .

O' illu tl'es varões, cuja vida foi sempre uma perfeita
.erie de maravilhosas façanhas, e concluida e aperfei
çoada com aCf.ão digna da maior admiração, e espanto,
e a que pode o valor chegar a tran portal' o homem;

"quanto não invejarão a vossa final sorte, e procurariào
tel-a; e as leis sagrada, que respeitào lhes não privas
cm uzar do me mos meio que vó ,e não lhe puzessem

diante a perda do verdadeil'O bem!
E vó , ó creaturas, aquem o Todo Poderoso tem de 

tinado para gosardes do celestes prazere j fazei que o
yalor reine no ""O so coração; }Jorêm, não o depo iteis
jamai na uas mào j pOI· que elle in ensivelmellte e
irá apoderando do vosso espirito, e em nm breve instante
e fará :enhor de dominar toda fi vo "as acrões. Lan
ai-o im, nos braço da abia prudencia, ~e ella' a

berá com utilidade apartaI-o, e ubmettel-o ao valor.
11.
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E obrando assim saberei verdadeiramente honrar a
vo a pação : e aquelle, cuja podero a mão a proteje. Eo
vosso nome eternisado llas vozes da fama, soará pOI'

todo o universo, ca,usando e panto á terra, gloria ao céo,
e pqsar ao inferno. -

Di e.

N. B. A aspa marginaes supprem aqui os riscos
com que o juiz marcou os periodos mais livres ou pbilo
sopbico da presente oração.
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AUTO

DE

CO lTI UAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE PERGUNTAS

FEITAS AO flllESO

MA üEL IGNACro DA SILVA ALHRENGA

Anno do na cimento de Nosso Senbor Jezus Cbristo
de mil ete centos e noventa e cinco aos vinte e eis dias
do mez d~ agosto do dito anno ne ta cidaue de São Se
ha lião do Rio de Janeiro, e casas da fortalezu da Con~

ccição aonde veio o desembargador Antonio Diniz da
Cruz e ilva, cbanceller da relação da dita cidade co
micro João Mano(;ll Guerreiro de Amorim Pereira, desem
barcrador da mesma relação, e e cl'lvào nomeado para
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esta diligencia, com o tabellião José dos Santos Rodri·
gues e Araujo para effeito de fazer perguntas ao preso
Manoel Ignacio da Silva Alvarenga, o qual depois de ser
condusido á sua presença o mandou pôr em sua li·ber
dade, elle passou a fazer perguntas na forma e maneira
seguinte:

Foi lhe pergunLado como se chamava, de quem era
filho, donde era natural, que idade e omcio tinha, se era
casado ou solteiro, se tinha algumas ordens, e se e Lava
em seu perfeito juizo sem causa que o pudesse obrigar
a deixar de fallar verdade no que fo se perguntado.

Re pondeo que se chamava Manoel Ignacio da Silva
Alvarenga, filho de Ignacio da Silva Alvarenga, natural
de Villa Rica, que tinha de idade quarenta e sei anno
que era advogado e profes ar de rhetorica nesta cidade,
de cujas occupações vivia, que não tinha ordens, e estava
em perfeito juizo, sem causa alguma que o pude e
constranger a lIeixar de dizer verdade no que fosse per
guntallo.

Foi mai perguntado e já se lhe havião feito alO'uma
perguntas depois de e tal' pre o, e se estava certo no eu
conteudo, e tinha alguma cou a que a ellas aCl'e cenLar
ou diminuir.

Respondeo que já neste lugar tinha sido interrogado
por sei veze, e que estava bem lembrado da re posta
que tinha dado á pergunta que se lhe havião feiLo, as
quae sendo-lhe lidas por ruim escrivão nestfl a:to dis e
que erão ns me ma que a appl'o\"ava e ratificava, e que
nadn mais tinha que acrescentar ou climinuir de que da
mos no a fé, e ó requeria o ser de novo acal'eado
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com José Bernardo da Silveira Frade, para que na me ma
acareação se fisessem ainda algumas declarações que
suppunha necessarias para a sua defesa, cujo requeri
mento mandou elle desembargador- chancellcr que se
lhe e creve e reservanuo para tempo opportuno o de
ferir-lhe. E 100'0 pelo desembargador chanceller fui dito
a elle respondente que até agora 1inha persi tido em
uma contumaz negativa a respeito de todo os pontos
sobre (rue tinha sido perguntado, pois ainda que em al
gumas das pel'guntas modificara as ditas negativas, e
confessara alguma parte do que se lhe havia perguntado,
fóra empre em duvida e ele pos ivel, e que só o viera a
confes ar ah olutamente depois de lhe ser demon !raclo
averdade naquillo obre que fora instado, e que com a
me ma contumacia persi tira em negar a po se e u o de
lil'l'os que tivessem pai' objecto o derramaI' os principias
e doutrinas de uma igualdade civil, e destruir os gover
no monarquicos, mas que esta ua negativa se comen
cia não só por e havúem achado na sua livraria algnn
tomo da historia do abbade Roinal, livro -que ern llJuito
do eu lugares contem maximas e principias oppostos
:is monarquia, e tendem a fazer amavel o governo
republicano, mas até por entre elles se encontrar o li
vro que tem por titulo - Direitos do idadão - elo
abbade Mably, livro que de de a ua primeira, linha
não tem outro objecto mais que destruir, e arminar a
monarquia , e estabelecer o governo republicano o
qual livro, logo por mim escrivão pOt' mandado do de-
emba"gador chancellel', foi rnostl'ado ao re pond nte,

achando-se rubricado pelo tabellião Jo é dos anta Ro-
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drigues e Araujo com fl sua rubrica - San Los - feita no
acto de apprehensão a que se tinha procedido no livros
elo mesmo re pondente como declarou o mesmo tabelliào
neste acLo de qlÍe dou fé, e que á vista do mesmo livro,
e do que se lhe havia ponderado, não podia eUe respon
dente persi Lir ainda na negativa a e te respeito.

Respondeo que eUe não podia negar o ter e possuir o
livro que lhe foi mo Lrado neste acto, e que reconhecia
ser o me mo que po suia de que damos nos as fés, mas
que eU o havia compr'ado entre outeos ]jvros latinos a
um m~inheiro por que lendo-lhe o titulo por elle não
julgara que podia conLer doutt:inas opposta aos governo
monarquicos, e que da mesma arte não podia negar
que na Lia livl'aria e tive em achado dou tomos da
hi toria philo ophica do abbade Roina I, mas que pelo
mesmo titulo entendera Lambem que elle não continbào
doutrina errada, ou que se dirigi sem a aUacar a mo·
narquia , e que elle re pondeuLe de nn e outros não
lera mais que os titulas, reservando a sua lição para o
tempo das ferias, e que os dons livros do abbade Roinal,
não erão eu ma empre tado por Mananno José Pereira,

Foi in tado que além de não er verosimil que ellc
l'e pond nte endo um homem de letra e com inclina·
~ão ao e Ludo philo opbico tive e e con erva se \ln
livro emo 1er,0 quae livro pehs eusmesmo titulo
inculcavão Lratar objecto pertencente ao mesmo e·
Ludo philo ophi o, e convencia e La na re po ta por
algun dos cu papei. no quaes se lião póncipios e
ma.xima Lirada" do me mo livros, e especialmenLe do
livro do abbade rabI y, já. referido.
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Respondeo que já havia dito que elle não lêra os di tos
livro por ter re~erçado a ua lição para o tempo de fe
ria, e que nega que em 'eu escripto e pos ão acbar
proposições que em eu entido natural contenh:'ío prin
cipio a favor das republicas, e contra a monarquia , e
que pareção extrabido do citado livro, aind-a que dando
se-lhe uma sinistra interpretação o possão parecer.

E logo pelo dito desembargador chanceller foi mos
lrado ao re pondente um papel que tem por titulo 
Ora 50 feita por José Antonio de Almeida, e recitada na
aula de rhetorica no mez de outubro de mil sete centos
eno\'enta e quatTo - papel que igualmente fora achado
na ua livraria, e e acha tambem rubricado pelo tabel
lião José dos Santo Rodrigues e Araujo com ,a 'ua ru
brica - Santos, - o qual papel tinha sido acbado no
equestro a que se procedera nos beus delle respondente

como constava, e o me mo tabellião declarou neste a to,
de lue rlou fé, cujo papel na maior parte contem um te
cido de pl'oposiçõe que artificiosamente encerrão em si
o mai refinado veneno, e as maxima mais contral'ias
do governo monarquico, poi nellas econtem entl'e ou
tra' propo içõe , que o homem ó deye sujeitar a ua
\'ida á vontade do Ente Supremo, que em nenhum
tempo deve sujeitar a ua liberdade aos rigore de outro
homem cu emelbante, a quem não deve nem cooperou
para a . ua cs encia, que é xtraordinario a fraque a e
\'ille a do e 'pirito d' aquelle qli e hega a submetter-se
inteiramente á di posiçõe de outro homem, devendo
con iderar- e uma creatura a quem ainda eu upremo
cohor conceMo a livre di po i,:1o dil ua vonlade, e
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que o mesmo que o pretende opprimir e abater não re·
cebeo do Creador uma alma mai perfeita, e que lhe
possa infundir uma natural superioridade; q11e são vis e
fracos os espiritos d'aquelle que vivem encenados em
tenebrosos carceres, cujas maximas são na maior parle
a me mas que e lêm no cilada livro - Direito do ci
dadão - pelo que se mo trava e convencia que elle rc .
pondente nào lera ó o titulo do mesmo livro mas a.ind~

a me ma obra.
Respondeo que a obra que se lhe mo trava não era

delle re pondente, nem escl'ipta pela ua letra; mas qlle
não duvidan que pude e ser achada entre o eu r~

pei , porquanto muitos dos seus alumno escreviào al!!1l'
mas orações obre differentes objectos, e os lel'avão a
elle respondente para as rever, muitas da quae. elle
respondente as nào lia, como succedera com fi pre enle,
e que niio sendo a obra deHe re pondente, ainda qua
continha propo ições identica fi· do referido livro, C·

não colhe que elle re pondente o lesse.
Foi instado que e la ua rc posta se de nneci:l por

titulo da dita obra, poi que nclle e diz que fora reei·
tada na aula de rhetoL'ica no mez de outubro de mil sele
centos 110venta e cJuatro, pai que endo recitada II~

me mn aula, alem de ser qua i da ultima notoriedade
que elle re pondente a hom-esse de ter lido primeiro e
examinado, corregido, como succede em emelhanles
caso' com todo o di cipulo que e não atrevem a recitar
obra' sem approvação e exame de eu me ll'es, é ·\'i
dente que ene Te. pondente approvou as mesmas propo-
içõe. , pois consentio que ella e recita sem em puLlico
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na sua aula, vindo por este modo a er causa de que os
principios tão pernicioso aü Estado se semea sem e ar
reigas em não só no coração de seus di cipuIos sobl'e
cuja boa educação tinha elle obrigação de velar, ma
que até se derramassem entre os mais circunstante,
muitos dos quaes se~ião Jac~is de illudir pelo color.ido
dado a uma semelhante doutrina, e por não sel'em Cfl

pazes entre uma mnltidão de ideias confu as e artificio
samente derramadas de cubrir o veneno que eBas enco
brem, e atinar com a verdade.

Re pondeo que não era verdade o haver- e recitado
na sua aula semelhante oração como diz o titulo, pelo
que vem a cessar toda a instancia que se lhe ha,ia feito.

Foi mais instado que elle re pondente havia dito em
uma das suas antecedentes respo tas que o estudante por
quem se diz feita P. recitada a me~ma oraçào não tinha
capacidade para o fazer, nem ainda para extral1ir os
pensamentos della de qualquer livro, ainda que na com
petente re posta se não tivessem escripto esta palav,'as
que actualmente se escl'evem, e elle re pondente profe
ria, eque d'ahi se colhe um argumento contra eBe res
pond.ente, pois que era natural que o dito estudante
eachando sem as luse precisas para o fazer, recorresse

a elle respondente como à seu me tre, e que por elle
fo e a mesma oração composta, ou retocada em parte,
ou em todG.

Respondeo que pelo o contmrio todos os seus disci
pulo, o que pela maior parte procuravão era enganar
a elle respondente encobrindo a sua fraqueza, que
rendo parecer mais habeis do que na realidade erào,
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pelo que s~m'pre procuravão recorrer á tel'ceiras pessoa
para e tes enganos.

Foi perguntado e elle respondente quando e lhe
mo trava o livro do abbade lVIably não' havia dito que lhe
parecia que o dito livro tinha por titulo: - Cartas.

Ue pondeo que era verdrtde haver dito que lhe parecia
ter o mesmo livro por titulo Cartas; foi logo iostado
que não contendo o titulo do dito livro mais pala,'ras
que dos direitos e obricraçõe do cidadão, e sendo a .ua
materia escripta em cartas d'aqui se coIbia bem que
elle tinha lido mais alguma cousa do que o titulo.

Responueo qu quando o abrira, e passara pelos olhos
logo que o comprara vira de pas~agem que em algLUllU
parLes. e 1ia o titulo de : cc Cartas, » e que d'aq.ui sem ler
mai cou a alcruma do que elle continha ficara na coo
fu a ideia de que o livro tinha por titulo: cc Cartas, »

como havia re pondido.
E por ora não lhe fez eUe desembargador chanceller

mais p rgunta , e houve estas por feitas e acabada, as
quaes endo-Ihe por mim e cri vão lidas neste acto disse
que erão a me fila que e lhe havião feito, e 1'e postas
que a ella havia dado que as approvava e 1'ati ficava de
quo damos fó , ondo-Ihe deferido o juramento do
anta Evancrclho para que dehaixo delle declara e c

o que havia dilo a re peito de t rceiro era ,'erdado, di e
depoi de receber o me mo jU!'amento que lbe foi defe
rido pelo de embarrrador chanceUer que era verdade o
que Llavia dito a re peito de terctJiro de que damo fó, e
para constar mandou ell ele embal'gador chancelLcr fa
z r e te auto que a jcrnou comiO'o c crivão, com o ta-
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bellião que tambem assi tio, e com o dito pre o, e eu
João Manoel Guerreiro de Amorim Pereira, escl;ivão
ilomeado para esta diligencia a escrevi, e assignei.

SILVA.

Jo:\o NL~NOEL GUEflflEUlO DE AMO BD) PEBEm".
MANOEL IGNACIO DA SILVA ALVAHENGA;
JOSÉ DOS SANTOS 110DRIGUES AR.IUJO.

Auto de continuação eTalificação de perguntas feitas ao
lJ1'eso Manoel Igl1acio da Silva AlvaTenga.

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cbristo
de mil sete cento e noventa' e cinco, aos dous dia' do
IlICZ ele setembro do dito anno, nesta cidade de São Se
baslião do Rio ele Janeiro, e cnsas da fortaleza da Con
ceição, aonde veio o desembargador Antonio Diniz da
Cruz e ih-a, chanceller ela relação da dita cidade, comigo
escrivão nomeado para esta diI igencia e o tahellião José
do antos Roelrigue e Araujo para effeito de continuar
a.fazer pergunlas ao pre o Manoel Jgna io da Silva Al
I'arencra, o qual o mandou vir ii sua presença, e depois
de po lo em ua liberdade, opa ou'a perguntar na fÓl'ma
emaneira eguinle:

Foi perguntado como se chamava, de qllem era filho,
donde era nalural, que idade e ofGcio linha, e era casado
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ou solteiro I e Linha alguma orden ) e se achava em sen
per~eito juizo.

Respondeo que se ~hamavn Manoel Ignac.io dn Sil~a

Alvarenera, filho de Jgnacio da ilva) natural de 'illa
Rica) que tinha ele idade quarenta e seis annos, que era
solteiro, aJvogado e prores 01' de rhetorica nesta cidade,
de cujas occupações vivia, que não tinha ordens, e se
achava em perfeito juizo.

Foi perguntado e já depois de estnr preso se lhe ha
vião feito alguma pererunta, e se estava certo no seu
cont udo, e e a approvava e ratificava.

Respondeo que já depoi de e tar preso tinha ido in
terrogado por sete veze , e que e tava mui bem certo do
conteudo na perguntas e respo tas que a ellas havia
dado, a quaes depois de lhe serem lidas, disse que eriio
a proprias, e que a approvava e ratillca\'a, e que nada
mai Linha que acrescentar ou diminuir ás mesmas.

E logo pelo de embargador chanceller foi dito que elle
re pondente l]aS primeira e segundas pergunta lp.le e
lhe havião feito havia negado ter ou con ervar alguns
papei que tratn em do principio que abra~ou a FranÇ<l
na ua revoluçãó, ou que trata. sem de materias 1'e pec
tivas :í me ma revolução, mns que como na terceira
perguntas havia confessado a possibilidade de achar- e
entl'e o eus papei um Me1'C1lrio francez com as modi
flcaçãe por elle respondente declarada na mesma per
guntas, nerora sobre e te ponto só restava o responder
e o Mel'Cll1'ios que eu e crivão lhe apresentei neste acto

por ordem do de embarerador chanceller rubricados com
a rubrica: - anta - do tabellião Jo é do' Santos Ro-
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dngue e Araujo que neste acto declarou ser sua, erão
os mesmos de que havia faUado.

Respondeo que sim erão os pl'oprios.
E logo pelo l1ito mini tro foi instado que além dos

Mel'cul'ios serem dou, e não um, delle e vê que as
peça de poe ia de que dizia erão o me mo compostos,
apenas contel'ião cinco ou eis pagina cada um, vindo a
conter o re Lo do mesmos Mercul'ios noticias re1ativa
a revolução da França, e discurso tendcn tes a abonaI-a
pelo que se concluia ter elIe respondente fallado com
meno inccridade na sua re posta.

Re pondeo que elle havia dito a verdadc quando afGr
mara quc dos ditos Me'l'curios não havia lido mais que as
obras poeticas, que nenes se encontrão, levando-lhe
maJor parte do tempo que empregou na sua leitura o
projecto de decifrar os enigmas que vem em um dos
dito Mercurios, pois que a paixão dene respondente só
e dirige á poesia, e a algumas obras mathema,ticas, e

nunca a tivera por saber novidades, e que emquanLo
a re ponder que era um e não dons os lYlerCtlrios i to
c deve atLribuir fi esquecimento, e e tarem o me:smos

Mercurios confundidos com outras obras brochadas
como erão a Viagem selltimental, e a Vida de T"ístão. e
outro,

Foi in tado que o e quecimento quc affecta quanto ao
numero do Mercltl'ios era invero_imil, pai que Lendo
elle Lão pre cnte memoria dos enigmas que elles conti
nbão, e dos outro livros ou papeis que com elles e acha
vão confundido , não era natural o dito e quecimento, e
4ue além di so tambem não era natural nem vera imil
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que sendo a revolução da França um elos successos mais
extraordinarios não só da hisloria moderna, mas tambem
da antiga, e que na me ma historia farão uma memora
vel epocha, e ao mesmo tempo que não hayerá indiviJuo
algum que pela sobrediLa razão se não intêressa a saber
o que a respeito da mesma e passa, elle respondentc
sendo um homem de leLra ,e que pensa, e tendo em cu
poder papei que traLavão da mesma revolução, o
deixasse de ler, o que fazia inLeiramente de má fé a t1ila
respo La, e deixava ba Lanle mOLivo para se pensar que
o crime de que é arguido é verdadeiro, buscando cllc
respondenLe nas absolutas negati a do que era pergun
ta]o o meio que penson mais facil para se defender da
dila impulação, e muito mai se devia i to -presumi!'
porque não sendo a lição dos ditos papeis em si má, e
só sim obvio, ou oITeo o que e lesse a' proposi~ões c
doutrinas enonea que contives-em, confes ando o leI'
lido os diLo papeis, nem por i o poderia ser ar<.Tuido de
serruir as uas doutrinas.

R pondeo que quanLo ao numero dos Mercu1'ios se
cllc re pondente ti, era lembrança de que erão dous, as
sim o dizia, poi que e era máo o onfe sal' que Linha ó
um não diminuia a maldade, poi que e ta consi lia em
o ter ou fo e um, ou fos em mais; e que esta con ide
raçào mo Lrava bem o ter eUe respondido com inccri
dade, que ó con ervava um por e não lembrar do ou
tro, e que quanlo á ia taneia que -e lhe faz a re peito da
negativa de ter lido o que no ilfercurio se continha em
pro 3, pela me ma razão om que e argue de que aliçào
deli s não era em :i mó; ma sim o a seu Q e approva-
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'ão que se dá á doutrina erronea que elles po ão
conter se patenteava que elle não negaria tel-o lido se na
verdadc as im pa sassc, ,c que a respeilo dc não ser vc
1'0 imil que elle re pondcnte endo um homem civil, e
que pensa, deixasse de ter lido as noticias concerncntes
á famosa revolução da França, respondia que cBe não
era homem e tadista, nem politico, nem de genio de
procurar aber estas noticias, e que apenas se contenta
de abel-as cm geral.

Foi inslado quc ainda f[Ue eHe respondentc não pro
cure a aber a ' noticias respectiva á polilica I e governo
actual dos E lados do mundo, nem por i so fica sati feita
ain tancia que se lhe fez de não 'er verosimil que elle
re pondente s ndo um homem que pensa, e que vivia ua
cla edo, homens litteratos, e com elle se tratava deixa e
de Ler lido as materias que se conLem nos dous Mel'cul'ios,
relativos ao negocios da Europa, poi que os mesmos
papeis e achavão na sua mão, e não precisava de fazer
dilirrencias maiores para saber a noticias que elles con
Linhão, pois que vai grande differença de procurar a
cou a a desprezai-as.

Respondeo que a sua indifferença é tal sobre estas
materia que não só o não move a procurai-as, ma ~té

o poê em estado de que offerecendo- e-lhe :)s mesmas
maLcria , ou occasi50 de examinai-as não gastar tempo
com ella .

Foi pet'guntado donde elle 1'e pondentc tinha havido
os dilo i1Ierwl'ios.

Re pondeo que o houvera de um Inglez que passara
por e La cidad8 para a Babia Botanica.
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Foi perguntado se sabia o tempo cm que passou o dilo
Inglez, e se era militar ou paisano.

Respondeo que fõra no anno passado, mas que não
tinha certeza do dia e mez, e que lhe parece que era
pm,ano.

E por ora lhe não fez elle desembargador chanceller
mai pergunlas, e houve estas por feitas e acabadas, as
quae sendo lidas por mim escrivão ao respondente dis e
que erão as mesmas que se lhe havião feito, e que a
approvava e ratificava, de que damos no sas fés, e para
constar mandou elle desembargador chancelIer fazer e le
auto que assignou comigo escrivão nomeado para esla
diligencia, com a tabellião que tambem as isLio, e com
o dito preso, e eu João Manoel Guerreiro de Amorim Pe
reira, escrivão nomeado para esta diligencia o e crevi e
asslg'neI.

SILVA.
JoIo MAi'iOEL GOEHnElnO DE AMORIM PEREIRA.
i'lI.~NOEL IG-NACIO DA SILVA ÁLVAHENGA.
Jo É DOS SANTOS RODRIGUE E ARAUJO.



IX

AUTO DE ACAREAÇÃO

FEITA AO 'PRESO

MA OEL IG ACIO DA 81L' A ALVA.RENGA

CO~I JosÉ ANTONIO QE AL~IE1DA

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil 'ele centos e noventa c cinco annos, aos quatorze
dias do mez de elembro do di~o anuo, nesta cidade QC
São Sebastião do Rio de Janeiro e casa da fortaleza da
Conceição) aonde veio o desemb3rgador Antonio Diniz
da Cruz e Silva, chanceller da relação da dita cidade,
comigo João Manoel Guerreiro de Amorim Pereira, es
crivão nomeado !lara esta diligencia, c o tabellião Jo é
do tantos Hüdrigues e Araujo) para effeito de acarear

r. f2
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ao preso ManoeI Ignacio da Silva Alvarenga com Jo é
Antonio de Almeida, tambem preso, aos quaes mandou "ii'
á ua pre eoça, e depois de e acharem em sua liberdade
passou a fazer a acareação na fórma e maneira seguinte:

Perguntou ao preso ManoeI Ignacio se conhecia ao
preso José Antonio de Almeida que agora se achava cm
sua pres'ença, ao que responlleo que o conhecia muito
bem por ter ido um dos estudantes da sua aula de rhe·
torica, e pelo preso José Antonio de Almeida foi tambem
dilo que elle recon4ecia ao dito Manoel Ignacio da Silva
Alvarenga por eu mestre que tinha sido na mesma aula
de rhetorica e pelo proprio de que tinha fallado na per·
guntas que se lhe havião feito .
. E perguntando mm ao dito ManoeI Ignacio se o dito

José Antonio de Almeida era orne mo de que tiobafal·
lado nas sextas pergunta que e lhe havião feito) eo
mesmo clue então tinha dado por autor da oração que e
lhe havia apre, antado no acto das mesma' perguutas
foi por este dito .que quando fôra perguntado a te peito
da referida oração, respondera que não era deHe aca·
reado, mas im de um estudante da sua aula, não coai·
tava do acareante, ma sim de outro estudante morador
no campos de Goyatacaze , e que não pMe afirmar seo
autor da oraçào fôra o de que então pen ava, ou o aca·
reante. Logo pelo desembargador chanceller foi mandado
a mim escrivão que eu les e ao acareado as primeira
pel'gunlas que e ha"ião feito ao acareante, e depois de
serem por mim lidas, e de a. ratificar, o mesmo aca·
reante dizenllo que erào a propria que st:! lhe ha"ião
feito de que damos no as fé .
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Passou a perguntar ao acareado e tinha que oppor ás
dilas pergunlas e contra a 'verdade dellas, ao que esle
respondeo que nada tinha que oppôr contra a verdade
das mesma pergunlas, e no que eBas lhe tocavão as re
conhecia por verdadeira .

Epor esta fórma houve esla acareação por feita, que
cndo depois lida por mim e crivão ao acareanle e aca

reado disserão que em ludo eslava conforme ao que ha
vião dilo de que damos nossas fés, e mandou fazer e te
nuLo o mesmo desembargador chanceller, que assigoou
com o acareanle e acareado, e comigo escrivão e com o
labellião a sistente, e eu João Manoel Guerreiro de Amo
rim Pereira, e crivão nomeado para esta diligencia o e 
crevi e assignei.

SILVA;

JOÃo MANOEL GUERnEmo DE AMORIM PEREIRA.

MANOEL IGNACrO DA SILVA ALVARENGA.

JOSÉ A 'TOi'l1O DE AUlElDA.

JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO.

F1M DAS PEÇAS ,IUSTIFICATIVAS.





OBRAS POETICJ\S
DE

M. I. DA SILVA ALVARENGA

No \'CI'S05 meus .
POI' elles nome e fallla

Tel'Ci com glol'i:l l1il futura' ic1:Hlc;
111'cmio que me uiTo rll'l'Ou1Jn :1 rnão CSC3:::S3

Do tempo injusto que voando pas a.

511.\1,\ AL\'AnEl'GA 1 Canção.

1~.





SONETOS





A ESTATUA EQUESTRE

DO llEl DOM JOSÉ I

NO DIA DA SUA INAUGUIlAÇAO

Vencer dragão que as furias desenterra j

Co' as arles adornar sceptro e coroa;

Da tei te cinza erguer aos céos Lisboa i

Pôr freio ás ondas e dar leis á terra;

Tudo José na heroica mão encerra;

Obl'onze se levanla : o prazer vôa

E o seu nome immortal a fama entôa

Entre cantos da paz e son da guerra.
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O' rainha do Tejo! neste dia

Ao pae da patria o tempo vê com susto

E adorar a sua imagem principia.

Ouço acclamar o grande, o pio, o justo:

Quanto ostentaes brilhantes a porfia

Vós a gloria de Rõma, elle a ele Agu to!



rI'

A M. L DA SILVA ALVARENGA
-ALCINDO PALiIlIRENO-

AUC'fon no POEllA IIEI\OICOMICO o DESERTOil

Por E. G. '.".

~ Lena opprima porfido luzente,

E o brilhante metal, que ao céo erguidos

Os altos feitos mo~trem esculpido

Do rei, que mai amo.u a lusa gente.

E teja ao regi os pés dragaõ potente, .

Que tanto os povo teve espavoridos,

C' O' lortuoso collos suspendidos

No gume cortador da espada ardente •.
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Juntas as caslas filha da memoria

As brancas azas obl'e o throno abrindo

Assombrem a dourada e muda Historia.

Ao indio livre já cantou Temindo.

Que falta, grande rei, á tua gloria,

Se os1ouros de Minerva canta Alcindo?



III

AO MESMO

Por L. J. C. S.

Emquanto O grande rei c' o a mão potente

Quebra o grilboen do erro e da ignorancia j

E emquallto firma com igual conslancia

A' ciencia immortallhrono luzenle;

Nova musa de clima differenle

Canta uo pai da patria a vigilancia,

'ingando a mãi das luze da arrog:mcia,

Com que a despreza o estupiuo inuolente ;
I. 13
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omonslro de mil bocas sem socego,

Que a gloria de José vai repelindo

Ou sobre a lerra ou obre o immenso pêgo :

Com elia o nome levará d'Alciudo

Desde a invejada margem do Mondego

Ao patrio Paraguai, ao Zaire, ao Indo.



QUINTILHAS





AO VICE-REl

LUIZ DE VASCO_ -CEL LOS, E SOUZA

NO DIA DE SEUS ANNO

Musa, não sabes louvar,

E por isso ri'este dia,

Entre as vozes d'alegria,

Não pertendo misturar

Tua rustica parmonia.

Tens razão, mas não e cuto

Os teus argumentos bell'os :

Por mostrar novos disvellos
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Demos o annual tributo

Ao illustre Vasconce\los.

'amo pois a preparar,
Que eu te darei as lições;

Folheando no Çamões,

Bem podemos remendar

Ode, sonetos, canções.

Podemos fingir um sonho

Por méthodo tal e qual,

Se o furto for natural,

Eu delle não me 'envergonho,

Todos furtão, bem ou mal.

Se aca o a ode te agrada I

Para atterrar teus ri\7aeS,

Tece em versos desiguaes,

Crespa frae entortilhada,

Palavras se quipedaes.

Crepitantes, denodadas,

Enchem bem de um ver o as linhas,'

E eu me lembro que já tinhas

'outro tempo hem guardadas,

Muita desta palavrinhas.
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Se de onelo és amanle,

eja empre pastoril,

Que em cajado e rabil,

O oneto mais galante

ão tem valor de um cei til.

Venha sempre o adejm',

Que é verbinho de que gosto,

E já me sinto dispo to

Para o (flICrer engastar

N'um idilio de bom goslo .

.E pois que a:.qui nos achamos,

Tão 10nge ue bumano tráto,

Que inda o velho Peripato

Por toda a parte encontramos,

Com respeito e apparato :

Dois trocadilhos formemos

Sobre o nome de Luiz,

Seja Lu.z ou seja Liz,
O epigramma feito temos,
E só lhe falta o nariz.

A.cro ticos! Isso é flor
D'um engenho sinO'ulôlri
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Quem os soubera formar,

Que certo tinha o penbor

Para a muitos agradar I

.Agudissimos poetas,

Gente bem aventurada,

Que e tudando pouco, ou nada,

Tem na cabeça essas petas,

E outra muita farfalhada ....

Ma , ó musa, o roeo de go to

É tallJuejá tenho pejo
De ti me ma, quando vejo

Oteu animo indisposto

Para <mmprir meu desejo.

Não tive dias bastantes ... 

Basta, basta, isso é engano,

Sobeja o tempo de um anno,

E é muito seis estudantes

Para um ó Quintiliano.

Sei que ha ne ta occasião

Poeta, Glhos e paes;

Porém ejão tae ou quae ,

Cumpre tua obrigação,

Deixa cumprir os.demais.
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Vinte quintilha já são,

Nos annos não se fallou ;

Mas á margem vendo estou,

Ler no livro da razão

- Foi omi so, não pagou. -

Vê se lhe podes grudar

Uma beBa madrugada,

Que muita gente barbada

Aplaude em lhe importar

Arazão pOl~ que lhe agrada.

Feita' assim a introducção,

Passemos ao elogio,

"ão te escape o patrio 'rio

Suhindo nesta occa ião

Lá de algum lugar sombrio.

Coroado de mil flores

Venha a torto e a direito;

E se uzer um tregeiLo)

Clamarào logo os leitores:

Viva, bravo,i to é bem feito,

Co' as virtudes, co' as acções

Do nosso l1'eroe não te mates:
15.

•
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BasLa que a obra dilaLcs,

Dividida em pelotões,

Por sonoros disparates. I

Quero ver a mão robusta

D'Alcide , encaixe ou não,

E alguma comparaçào,

Ainda ques'eja á custa

D' Annibal ou S,eipião.

Hão de vir de Jovc as Glhas,

Marte borrendo e furibundo,

E com, abel' mais profundo,

Traze a, seLe maravilhas,

Quc ningucm achou no mundo.

Eis aqui como se ganha

D labéo de caloteiro,

Mas cu nào sou o primeiro

Que tive e La boa manha,

1 em serei o derradeiro.



-CANÇOES





APOTHEOSIS POETl CA

A LUrZ DE VASCONCELLOS E SOUZA

I'ICE-REI E CAPITÃO GENERAL DE MAR E TERRA no BRASIL

Orrer'ceitlll no dia :10 de outul...o de :I 7Sá.

Egregia flor da lu itana gente,

Nobre inveja da estranha,

D'antigos reis preclaro descendente ('J L*

Luiz, a quem se humilha quanto banha

Do grào tridente o largo senhorio,
Desd' o amazonip até o argentco rio (2).

Ver 35 nol3 no fim d'esle volume.
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Emquanto concedeis repouso breve

A's redeas do governo,

Ouvi a mu a, que a levar e atreve,

Ao som da lyra de ouro, em canto eterno,

O nome vo so a ser brilhante estrella,

Onde habita immortal a gloria bella.

Só á filhas do ceo foi coilcedido

Do Lethe frio e lasso

O heroe libertar; calca atrevido

Tempo devol'udor, com lento pus o,

Tudo quanto o mortaes edificárão;

Nem deixa os éco das acções que obrárão.

Receba o va to mar no curvo seio (5)

O marmore talhados;

O amol'O o delfim, o tritão feio.

l1e peitem temero 'os'e admirados
Amuralha, onue Theti qu~bra a foria;

Do maritimo Jove eterna injuria.

Ao ar e eleve torre magestosa (4),

The ouro amplo e profundo

Das riqueza , que envia a populosa

Europa e A ia grande ao no o m\ln~o j
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POl' quem soberbo, ó rio, ao mar te assomas,

Tu, que do mez primeiro o nome tomas (5).

Lago tri te e mortal, no abysmo esconda (6)

Pe ti fero venenos;

E o leito, onde do~mia a e teril onda,

Produza os bo que e os jardins ameno ,

Que adornando os fresqui simos lugal;es,

Dem sombra á terra e dem perfume aos ares.

ovosso invicto braço os bons prot~ia,

E os soberbos opprima :

Modêlo sempre illustre em vós se veja

De alma grande, a quem bella gloria anima;

Hegendo o sceptro respeitado e brando;

Digno da mão que vos confia omando.

Os justos premio de emula virtude

Da vo a mão excitem

Ao nobre, ao generoso, ao fraco e rude·

As arte venluro~a resu citem;

Eacbando em vós um inc1ito Mecenas,

ada invejem de Rbma, nem de Atbena .

A paz, a doce pãz contemple alegre

As marciaes bandeiras:



- 252 -

Prudente e ju to o vo so arbitrio regre',

E fil'me a sorte de nações inteira j

Derramando por tantos meios novos

Aditosaabnndancia obre os povos.

Cresça a próspera industria, que alimenta

Os solidos thesollros :

O ocio torpe e a ~mbição violenta

. 'Fujão com fune tissimo agouros j

Fuja a cega ímpie'dade j e por castigo

Negue-lhe o mar, negue-lhe a terra abrigo.

Acçõe famosas de louvor mai dignas,

Que'a. de Cesar e Mario!

Vós não seréis ludibrio das maligna

Revoluções do tempo iniquo e vario:

Que a bella musas, para eterno exemplo,

Já vo con agrão no apollineo templo.

Lá c erige mai solida columna f

Que o marmore de Paro;

E longe do ten golpe, ó fortunn,

Lá vivc a imao'em do herócs preclal'os;

A sim re peiLn o tempo o nomes beUos

De cipiãe, de Emitios, de i\Iarcllllú .'
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Entre estes ve.lo o Achilles lusitano (7),
Que prodigo da vjda,

Foi o açoute do barbaro Africano,

E exemplo raro d'alma e clarecidn,

De que sào te 'lemunbas nunca mortas

D'Ourique o campo, de Lisboa as portas.

ogrande VascoTIcellos vejo armado (8),
Que arranca e despedaça

O alheio ferreo jugo ensanguen~ado;

E os soberbos leões forte ameaça;

Da guerra o raio foi, da paz o leme;
America inda o chora, Ue p::mha o téme.·

Quem é o que entre todo se assinála

No próvido coo elho,

E no valor e na prudencia iguala

Da antiga Pylos o famoso velho (9) ?

É Pedro, que com hombros de diamante (10)
Foi d'um e d'outro céo robusto Atlante.

Mas que lugar glorioso vos espera

Apar de taes maiores,

Inclyto herée, "na scintillante esfera?

Eu vejo o busto, que entre resplendores
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As virtudes e as musas vos levanlão

Ao som dos hynmos, que alternadas cantão.

Luiz, Luiz a abobada celcsle

Por toda a parle soa;

E tu, ó Clio, lu que lhe tccegt

Co' a propria mão a l,litirla coroa,

A \701. levantas, entornando á graça

Onectar genero o em aurea taça :

« -Delicia do humanos, dara fonte

De Ju. tiça e Piedade,

N:io s ntirás do pallido Acheronte .

Ferreo som no, nem densa escuridade! »

Cantou a musa: a inveja se devora,

E o tempo quebra a fouce cortau.ora.

Então, d'entre segredo' tenflbrosos

Ercruendo o braço augu to,

Que vio na ceI' o orbe lumino o ,

Dá vida a eternidade ao novo busto.

Um chu eiro de luz obre elle de ce,

E nova e trena ao homen appare'ce.

A tI'O benigno! Eu te orr reço a lyra

D louro enramada:
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Recebe..... ena já voa e sóhc e gira,

Rompendo os ares de e plendOl cercada;

Já atelliLe adorna o firmamento,

E te acompanha lá no ethereo A sento.

Canção, quanto te invejo!

Vai, c ao feliz habitador do Téjo

Conta que a nova estrella,

Banhada em luzes da rainha augusta,

ReOectc ao novo mundo a imagem d·ella.

0.- •





II

A TEMPESTADE

No dia dos oonos dR ,'oinha. ~onn IUOI';R .,

em .. " de dezeu\b.,o· de ~"D",

1I01'I'idn lempeslns crolullI e011lrnxil el imb"c5,
l'\ivesque deducuol Jovem:
Nun' mnre, nUl1c silva):
Tl'eieio Aquilolle SOI1.l1l,

110DAl., Epod. 13.

Fraco batel em tormentosos mares

Vou em vela, sem leme e em piloto;

O turbulento Nóto

Revolve as ondas' e as eleva aos are";

E Bóreas, que em lulões sobir co tWl13,

Borrifa os astro co' a salgada e puma.
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. Oferoz Euro, o Africo alrevitlo

Quehram ferrolhos e prisões elerna

Nas eólias cavernas,

D'onde. sahem com horrido bramido,

Varrendo e devastando em dura guerra

As campanhas do mal' e os fins da terra.

É este o vau, o rouco vau, que habitam

Surdos naufragios e implacaveis medos;

São este os rochedos

Que o vasto g:olpho sorvem ,e vomitam,

E já sobre Os p.erigos horror050s

Ouço da infame Scylla os cães raivosos.

Turba-se o ar, as nuvens se amontoam

Da negra tempestade ao fero açoite;

Do Erebo surge a noite,

O horror e as sombras j os rochedos soam,

Est~a o céo e o raio furibundo

Desce inflammado a ameaçar o mnndo.

Ao clarão do relampago apparecem

r o fundo pégo de Nereo as casas,

E sobre as fuscas azas

Da gros as nuvéns os chuveIros descem j
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E emtanlo, ó lellbo, c.oinbatido toc.as

As estrellas no céo, no abysmo as phocas.

O' genio tutelar, astro brilhante,

Que enches ue luz o imperio lusitano,

Aparta o fero darono
Da destroçada quilha fluctuante,

E o fragil resto do batel quehrado
Toque feliz o porto desejado.

E emquanto alegre a inclyla victoria

Vai seguindo o teus pas· os e a piedade,

Acandida verdade,

As graças, a justiça, a fama, a gloria,

E o prazer immortal, que o céo re erva

Ao real coração, que a paz conserva:

Ergue benigna a mão, rainha augusta,

Apoderosa mão, a quem adora

E teme o occaso, a aurora;

Os frios polos e a região adusta;

Ampara o novo genio americano

Que sóbe a par do grego e do romano;

Sobre o Ménnl'o as mu as o educaram

Para cantar a gloria do monarcas,



Mas logo o tempo e as parca

Negro fel nos seus dias derramaram;

Falta o suave aiento á curva lyra,

E já cançada de chorar suspira.

Voa, cançã'O, á nobre foz do Tejo;
Não temas ir de climas tam remotos,
Pois te acompanham os meus puros votos.



I.

ODES





I

A AFFüNSO DE ALBUQUERQUE

Onde, musa, me elevas inflámmado?

Onde me guia teu furor divino?

Em tran portes de gosto arrebatado,
'A curva lyra afino.

D'África vejo o asperos logare ,

Vejo rasgados nunca vi tos mares.

Ondeando as reaes altas bandeiras

Vc-o o a u tado Gang'es,. treme a lerra



c' o rouco som das tubas pregoeiras

Da tUl'buleflta guerra;

Ei que medl'Oso ouvindo o oriente

Treme assustado o Samorim potente.

E denso fumo envolto ardente em ira

Vomita o bronze a sibilante bala.

O triste horror por toda a parte gyra,

Altos muros e cala

O i1l\~clo. Affonso, e o naires bellicosos

Do largo rerro fog:em temerosos.

Parte da Ilegra barba r.etorcida

Sobre o espaçoso peito cabelludo

Lhe ondea, com a vista enfurecida

Erguendo o largo escudo,

No punho aperta a· rutilante espada,

A ia ja mo tra a face en anguent(lda.

D'entre os espessos barbaras alfanges

Vejo arrancar o louros vencedures j

Fogem cortada timidas phalanges.

D' entre mortacs clamores,

Do guerreiro Albúquel'que nome Elo gloria

'ejo ubil' aotemplo da me'mofia.
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Volta o grande Orfaçiio o rosto irado,

A guerreira cidade vejo aff1icta

Cahir sobre seu sangue derramado,

Domada a furia invicta,

Aos pés do vencedor obedieflte

Ocollo orferece á aspera corrente.

Mosll'a a terra nas costas fumegantes

Boiando em sangue corpos exulados,
Perna e braços inda palpitante,

Nos mares descorados.

« Guerra! guerra! » Já ouço em toda a parte

Bl'adando irado o lu ·i.tano Marte.

A tragadora chanmia crepitante,

Sobre as azas do fumo suspendida,

obe a lamber o~ ares vacillante,

Mas cábe enfraquecida
Sentindo de Vulcano o duro effeito

Volve no immundo pó o amido peito.

Já tri ·te sobre as cinz3s {l sentaJa

o meio dos temores e 3gonias
C'o a fria mão na face en anguenlada·.

Chora os pas ados dia,
H.
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Ouvindo entre o rancOl', o medo e o susto

Do guerreiro Albuquerque o nome augu to.

O rico Gaoge forle e celebrado

Detem um pouco a tumida corrente.

Eu o vejo entre ustos de corado

Chegar obediente.

Com vaciUante passos duvidoso

A vencedora mão beijar medroso.

A uecnnlada Ormuz sempre guerreira,

Goa~ Pangim, 'Inlaca bellicosas

Turbadas ccdem pela vez primeira.

A' espada Curiosa,

E obre sellS estragos c ruina

Tremolar vejo as vencedoras quinas.

O' guefl'ciro Albuquerque, a vos a ?istoria,

Por mais que corra a tragadora idade,

D'Arrica e'panto, de Lusitania ["Ioria,

Vire na etemidade'

E o vos o nome no sacrrado templo

AJ futuro hcróe sirva, de (jxemplo I



11

A' MOCIDADE PORTUG DEZA

POR OCCASIÃO' DA nEFOltM.\ DA U!i[VEnSID,IDE DE COIMRRA

A la tosa indolencia,

Tarda preguica, e molle ociosidade,

Tive. te por sciencia,
Infeliz lu itana mocida.de;

Viste passar, cahil1flo de erro em ~l'I'o,

Barbaro dia, ~culos de ferl'O.

Parece não tocada

Aarêa, que já foi por tantas vezes



· - 248 -

Com o. suor regada

Dos sabios, dos antigos Portuguezes,

Que em premio das fadigas alcançarão

Os verdes loiros de que a fronte omarào.

Llmge ele seus altare'

Jaz a deosa - que horrol', - posta em desprezo.

Cobrc ele sombra o ares

Deos do tl'ovão; um raio d' ira acce. o

Vingue a ftIha do coo. Os mundos tremem,
\

Osol de main, o vcnto e o mares gemem.

A face descoJ'3da

No manto azul co' a propria mão esconde,

POI' não vcr coroaJa

A jO'nol'ancia, qu' in ulLa e que responde,

Que em eus annae e 'crevc pOl' façanha

Tcr suhjugado a gcnerosa Hespanha.

1Ta ella re por terra

Todo e . eu culto á cinzas reduzido.

Fn7.-lhc impl'o\'lsa guerra

naio on Ilmidor do c60 cahiclo;

Ncm ha portas ele bonze, ou mUl'os d'f1ço

Tudo ccde ao poder do au!!U. to br3.~o.
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Aos cegos Africanos

Vôa a upedição buscando as1'lo.

Fallaticos enlranos,

Tornai ás margens do encantado Nilo,

E o llegl'O monstro, que se expoem sereno

Ao ferro, ao fogo, ao laf.o e ao veneno.

Apedida impo tura.

Nem sempre ha de reinar; um claro dia

Aparta a nevoa escura

Do teu templo, immortal sabedoria:

Gemem das aui'eas portas os ferrolhos,

E a desusada luz orrende os olhos.

Aquella mão robusta,

Dos herculeos trabalhos não cancada,

Não treme, não se assusta

Quando te leva aos astros, adornada

Do nativo esplendor e mage tade,

Qual já te vio de Roma a be1la idade.

Assim depoi que dura

Seculo mil essa av~ portentosa,

Da me ma epulLura

Ue uscita mais hella e mais formosa,
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Para admirar de Dova glot'ia chea

Os aridos deserLos da Sabéa.

O' caDdida verdade,

Filha da immeDsa luz que o sol COD el'va,

Illustra em toda a idade

.Este agrado templo de Minerva.

Digna-te ser, poi veu do a sento ethereo,

A' deosa tuLelar do nosso imperio.

E vós, ou vos criasse

A nobre Lysia no fecU1;ldo seio,

Ou já nos convidasse

Amor das lettras no regaço alheio,

Cortando os mares, desJe as praias, onde

O oiro na ce e o solo cano esconde:

Pi'ai cheios de go to

Da beBa gl'Oria os aspero caminhos,

Emquanto volta o 1'0 Lo

O fraco o inerte á vista dos e pinhos,

E fazei que pOI' vós inda se veja

O impel'io florecente, e firme a Igreja.

Longe do fero e traO'o

Os pomos d oiro colhereis sem. usto j
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Osibilante drago

Cahio sem vida aos pés do thl'ono augusto j

E ainda tem sobre a testa formidavel

Do grando heróe a lança inevitave1.

Enchei o ternos votos

Da nascente e perança portugueza;

Por caminhos remotos

Guia a virtude ao templo da grandeza:

Ide, cOITei, voai, que por vós chama

Orei, a patria, o mundo, a gloria, a fama.





UI

A L AUGURAÇAO

nA ESTATUA EQUESTRE DO HEI DO JOSÉ

Pende do eLerno. loiro

Jos "a tos ermo da espinhosa e Lrada

Suave'lyra de oiro,

Que do phr 'gio flntor foi temperada.

Dá-lbe o som, corta o ramo c cinge a frcllle,

O' da Amcrica inculta O'C'nio al'dcnté!

Ana tando agarena

Luas pelos teus campos, Lusitúnia,
l. i:J
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Qual o l'ei de Micenas

Sobre os vencidos mUl'OS de Datdânia,

Torna cercada de seu povo intonso

Asombra invicta do pl'imeiro Affonso.

Veste dobrada malha j

Tem no roLusto braço o largo escudo j

Inda terror espalha,

Tincto do mauro sangue o ferro agudo.

Eu ouço a tua voz, raio da guelTa,

E os teos echos repito ao céo e á terra:

« - O' bravos Portugueze ,

Gente digna dé,mim! A fama, a gloria

Buscada em vão mil veres,

Vos segue sempre, e os loiros e a victori

Ou vós domeis do barbaros a sanha,

Ou os fortes leões da altiva TIe panha.

« Vistes, ligando a trança

No berço ainda de Titan a e po a;

De e eudo e de lança

Em vão A ia e eriça j e lel1lero a

E'cula o bronze, com lue a !legra mode

Enche de e panto as furia de MavorLe.
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II Mas hoje, ousados povos,

Dai,altas provas do valor antigo,

, Tendes combates novos,

Encarai os trabalhos e o perigo;

Quem as armas vos deu, quem tudo rege,

Do céo eslende a mão, c vos pl'otege. )

Fallava o hellicoso

U1ustre fundador do grande.imperio,

E o ferro victorioso

Vibrando, enchen de luz tOQo o emisferio.

Já mugem as abobadas elernas,

E os echo se redobrão nas cavernas.

Pa(a engolir os montes

Gargantas abre o mal': a tena treme;

Cobr'em-se os hotizontes
-De negro fumo e pÓ ~ a e fera geme,

E eu vi (ai justo céo I) sob1'e ruina

De faleéer as ,vencedoras quinas;

Chovem trilei!! abulres, .

E monstros infemaes de raç~ ,amphibia;

Quaes nem, Caucaso, nulre ,

Nem \'ó , toHadas sblidões da Libia.
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Dormes, Lisboa, e nos teus braço' cinges

Hydras, cbiméras, Gel'ioens e Spbynges.

opaITicidio arvora

Triste ~a.cha no impuro averno acesa:

Esconde o 1'0 to e chora

Infeliz lealdade portügueza ;

Mas AITonso o predisse, o céo não Larda,

E novo Alcides a laes monsLros guarda.

Aos seculos futuros,

rntrepido marquez, sir ão de exemplo.

Vossos trabalho duros,

Longos, incriveis, que da fama o templo

Tem por esLranho e glorio o ol'llaLo,
Onde não ~hega a mao do tempo ingraLo.

Es a em cl'ime fumo a

Al'Vore, que el1'gro~ ando o tronco etel'llo,

J<i feria ol'crulho a

Co'a rama o céo e co'a ralz o inferno,

Ao ver a mão, que aceso o raio encerra,

furcha, vacil[a, pende,e cae pOl' tel'l'lL.

Focrem do rolo seio

Guerra, morte, Lrailjão, odio, impieJ~ltle:
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O 01 teve receio

De ver o 1'0 to a Lanta atrocidalle,

Cahio emBm e oU\'io-se o estrondo fero

De de o 'Scytico Tauro ao Caspe ibéro.

Longe nuvens escuras

Arrogem sobre os mares os coriscos:

Deixem subir eguras

Altas torres, oberl1os obeliscos,

D'onde a nova Li boa ao mundo canta

A mão robusta e firme, que a levanta.

Vapores empe tados
Derramão n'outros climas o veneno;

Sobre o risonhos prados

Respira alegre o zefiro sereno;

Abre a paz os tbe ouros de Amalthéa,

Tomão os tempos de Saturno e Rhéa.

O' marmórea LIsboa,

Nova Roma, que adora novo Augusto!

Feliz a pateia entoa

Omagnanimo pai, o pio, o ju to,
E ua imagem vai cheia de loiros
ln pirilr gloria aos ultimos vindoiros.
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O' bronze, ó rei, ó nome,

Esperança e amor do mundo ínteiro!

Do tempo a voraz fome

Respeita a estatua 4e José primeiro:

Que não deu meno honra ao luso solio,

Que as elel~cias ele Roma ao Capitolio,

Póde o volver dos annos. .
Mudar a face á terra, ao mar o leito:

I ento de seus damno

José o grande irá de peito em peito.

Outro Tito quebrou entre os monarcas

A fouce ao tempo, e a tisoura ás parcas.

Que Sparta b~llicosa

Veja cahir seus muros que rena?ça
a terra generosa

Do Sybarita viL a froxa raça;

O nome do bom rei contra a idades

Dura mais que as naçõe e que as cidades.



IV

o RECOLH1MENTO DO PARTO

IlEC1TADA NA PRE ENÇA DO VICE-REI

LOIZ DE VASCONCELLOS E SOOZA

No dia":l de outubl'O de .. '188.

Longe, longe daqui, vulgo profano,

Que das musas ignoras os segredos,

Eu vi obre rochedos,

Onde nunca tocou ve Ligio humano,

Alta deosa de~cer com fausto agoi~'o

Em branca nuvem realçada d'oiro.
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Ah vem, fOl'mo~a candida verdade,

Nos versos meus a tua luz derrama!

Por elles nome e fama

Terei com gloria na futura ida~e :

Premio, que me não rouba a mão escassa

Do tempo injusta, que voando passa.

A pel'Rela li oDja, pregoeil'a

De palmas e tropbeos não mereéJelo ,

Ao ecllo repetidos

Da minba Iyra foge mais ljgeira,

Do que cruza os limites do hemi ferio

O leve fusi13r do fogo etbereo.

Levante embora os fa~anhosos templos_

Barbara habitador elo cego Egypto,

Onde de infame rilo

Deixe ao mortaes trio li 'imos exem'plos,

Louca vaidade, e ol'gulbo: que nutrirão,
E inda agora as piramides respirão.

De na~õe , que assolou com guerra dura,
Obeli co lran porta a antiga Roma:

No curvos hombro toma

Ovasto pezo, que ele ar procura;



- 261 -

E a molle lInmensa, que o averno opprimc,

Fere co' a ponta aguda o céo sublime.

De que servem á fraca humaqidade

Esses de falsa glol'ia monumentos?

Insultados do ven tos

Esterei pas arão de idade á idade,

Qual Gelboé, que o céo não abençôa,

E só d'aridas pedras se povàa.

Tu sim, com gloria ao mundo e aos céos acceito,

Te elevas, ftrme a ilo da innocencia;

Tua magniucencia

Coo a virtudes se abraça cm laço e treito;

E tes não são os muros, onde dorme

Avãa superstição e 9 vicio enorme.

Eu t'admiro qual arvore frondo a,

Que, novos fTuctos próduzindo, cresce:

Por ti ri onha desce

Suave primavera deleitosa.

Nem temas que te roube astro maliO'no

Oorvalho creador do céo beniO'no.

Em vão gelado inverno extenda a nzas
u •

Sobre o carro de Bóreas prqcelo o j

15.
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Em vão ocão raivoso

Chammas espalhe Das celestes cazas :

Sempre illesa s..erás, segura, etema j

QuaDto e deve á mão que nos governa!

O' generosa mão, que nãC3 desmaias

No meio das fadigas I Ou dos monte

Desção as puras font.es,

Ou fuja o mar infesto as nossas praias.

Ou a peste horrorosa, magra, e escura

Ache no anliO'o lago a sepultura.

As artes se Jevantão apressadas,

E alegre', á colher a flor e o fructo :

E as musas por tributo,

Enlaçando coroas engraçadas,

Mandão nas azas do ligeiro vento

FI mnos de paz ao claro firmamento.

Doce paz, ah não fujas! Longos annos

Aguerra n'outros campos homicida,

emeie enfurecida

Co' a mão ensanO'uentada os mortaes danos;

E em tanto no seo bo 'lue alto e sombrio

De'clln e em urna d'oir o patrio ri~.
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Mas que trovões? Que nuvem obre os ares

, ôa açoitada do soberlJO Noto?

Vem, ó sabio piloto

A furia contrastar dos negros mares

E a vencedora nap. possa contente

Lançar na curva pruia o ferreo dente.

Se a discordia com echos furibundos

Sacóde a negra facha accesa em ira:

Se o furor, que respira,

Turba os va tos con.fins d'ambos os mundos:

Tu abrirás no campo da victoria

Novos c~minhos para nova gloria.

Qual o leão feroz, que generoso,

Brando e grave, n~ paz encobre a furia,
Mas que depois da injuria

Encrespa a grenha, e 611me e valeroso
Arroslra o ·inimigo, e não descauça

Sem tomar no seu sangue alla vingança;

Tal espero de ver-te, ó novo farte,

Por entre estragos, mortE'S e minas,

A lu ilanas quinas
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Levando venceuor por toda a parte,

E igual aos leus maiores sobre a terra

Grande sempre na paz, grande na guerrn.



IDILIOS





o TEMPLO DE NEPTUNO

A JOSÉ BASILIO DA GUIA

Tm'miodo Sipilio.

Adeo • Termindo, adeos, auO'usto lares

Da formosa Lisboa; o leve pinho
Já solta a branca véla aos frescos ares,

Amor, o puro amor do patrio ninho

Ira muito que me acena, e roga ao fado

Que eu sulque o campo azul do deos marinho.
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Eis a náu que já d'hum, já d'outro lado

Se deita c c levanta j foge a terra,

E me foges tambem, Termindo amado.

Da alegre Cintr.l a desejada serra

Mal apparece, e o vallc, que dito o
De Lilia e Jonia a voz e a lira encena.

Ainda me parece que saudoso

Te vejo estar da praia derradeira,

Cançando a vi ta pelo mar undoso.

Já não distingues a real bandeira

Despregada da popa, que voando

Deixa no mar inquieto· larga esteira.

ei que te hão de assustar de quando em quando

Ovento, os varios climas, e o perigo

De quem tão longos mares vai cortando.

O lenho voador leva comsigo,

E te arranca dos braços n'um só dia

Osu pirado irmão e o caro amigo.

Rijo norte nas corda assobia,

Quatro vezes do solo raio pu\'o

Voltárào e só mar e céo e via:
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Quando a esteril Sclvage (11) os verde-e curos

IJombro ergueo do sal, que se quehrava

Nas nuas ponta dos rochedos dmos.

Eu vi Tritãó mancebo, que animava

Orctorcido buzi~, e diligente

De todo o mar a corte se ajuntava.

Bate as azas um g.enio, e vêm contente,
N'uma mão a coroa, n'outra a taça,

Dco-me do nectai', e cingio-me a frente.

Termindo, poi de Febo a mão escassa

coa eus dons aos rudes e aos profanos,

Guarda meu versos des a tosca raça.

Embol'U os leião peitos sobrehW11anos,

Oue no cume do monte bipartido
Virão das santa musas os arcano .

Entrei no templo de cristal polido,

Do grão eptuno ampli sima morada,

E o vi n'um throllO de afira erguido.

De fronte está d·e mn[as rodeada

Abranca Thetis, as enormes phocas,
E o amante delftn rruardão a entrada.
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Os grandes rios, que por largas bocas

Entrão no vasto mar com fama e gloria,

Co' as mnas vêm desde as nativas rocas.

Vejo a paz, a fortuna e a victoria,

Odeos da Arcadia, o inventor da lira,

Venus, Amor e as filhas da memoria.

Prmcipe amado, por ti suave gira
• I

Nas cordas d' oiro o delicado plectro

Apollo o move, e Clio assim respira.

Em al~o nUl)cial, festivo metro:

« Do lucido Titan a,bella esposa,

De côr de rosa o aureo coche adorna;

E alegre torna a nos mostrar seu rosto,

Cheio de gloria, de prazer, de gosto.

« S brancas 'azas sobre o novo leito

Aos céos acceito o casto amor estende,

Apit'a accende, e inda estreitar procura

O mais ditoso laço a fé mai pura.

« Concordia, tu que tens de amor a chave,

Pri ão uave tu lhe ten tecida,

De quantos Ida em maraens deleitosas

Cria intacto ja mins, e frescas rosas,
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cc Persieo ornato a ferta copia ajunta;

E de Amatunta a deo a delicada

Vem rodeada do Cupidos beUos,

ns voão, outros lhe pendem dos cabeUos.

cc Casta Lucina, o teu formoso aspecto

Com doce afredo inclina, e nos dê prova

A prole nova que é de amor tributo,

E seja de taes ramos digno fructo ;

c( Se fundárão por seculos inteiros,

li vós guerreiros, de Lisboa os muros,

Netos futuros entre gloria immensa

Nascei, é vossa a justa recompensa.

(C Cercào o throno a caildida verdade,

E em tenra idade a rara fé nobreza,

Graça, bel1eza, e quanto o céo fecundo

Por honra da virtude envia ao mundo.

c( Ojubilo nos povos se derrama,

Alegre a fama vai de agoiros cheia,

E a nuvem, feia que a t1'isteza envolve,

Espalha ovento, e em átomo dissolve.
\

cc Do Rrandr. avô o e pirito di perso
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Pelo universo vôa, aos eu vinuouros

Pl'epara os loiros j vejo a lTlurta, e as palmlls,

Dignas coroas de tão grandes almas.

cc Possa da :lugusta filha o forte braço

POI' longo espaço u tentar o e cudo)

Que ampal'a tudo o que seu reino encerl'a,
E encheI' de astro o céo, de heroes a térra. l)

Cantou a musa, e sobre todos cbove

Celeste ambrosia; alado mensageiro

Leva a noticias ao supremo Jove.

Ouvio então do mar o reino inteiro

A fatiilica voz e o nobre canto

De Pl'oteo, que os futuros vio primeiro.

Cantava como ainda ... mas o e panto

Dos olho' me roubou tudo o que eu via,
Que o timidos mortaes não podem tanto.

Cheta de limo e de o tra , dividia
A já can ada proa os mares O'1'ossos,
Alé que amanheceo o novo dia.

e mum re piro o puro clima nossos
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'0 teu seio fecundo, ô patria amada,

Em paz descanccm os meus frios os os.

Vive Termindo, e na iucou tante estrada

Piza a cervis da indomita fortuna,

Tendo a volubil roda encadeada

Aos pés do throno em solida columna.





II

A GRUTA AMERICANA

A JOSÉ BASILlO DA GAMA

Tcrmindo Sillilio.

N'um valle estreiLo o patl'iú rio de cc

De altíssimos rochedo de penhado

Com 1'uido, que a feta cnsurdete,

Aqui ntl va ta (trutà socegad.o

O velhá pai tIas nY1111)ha tuLelarcS

\ j sobr!:! urna h1ti "'o.a i't:lCO LatIo;
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Pedaços d' ouro I:iruLo nos allares

Nascem por eo.tre as pccleas precio as,
. Que o céo quiz denamar n' estcs lugare .

Os braços clão as arvores f!'Onclosas

Em curvo amphiLheatro oode rcspiram

No ~rdor da sesta as dl'yades formosas.

Os faunos petulantes, que deliram

Chorando o ingrato amor, que os atormenta,

Dc tronco em tronco n'estes bosques giram.

Mas que oberbo carro e apl'cscota?

TinTes e antas, forti nÍla Amazona

Rege do alto lugar em que se assenta.

Pro trado a6 pés da intrepida matrona,

Verde, e carnoso jacaré e humilha,

Amphibio habitador da ardente zona.

Quem é', do claro céo inclita filoa?

Vistosa pennas cl~ diversa cores

Ve tem e adornam tanta maravilha.

ova grinalda o !Senio e o amores

Lhe offerecem c e palham obre a terra.

Rubin, aphyra, pcrola e flores.
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Juntam-se as nymphas que cste valle encerra,

Adeosa acena e fa11a : o monstro enorme

Sobre as mãos se levanta, e a a pera serra

Escuta, o rio pára, ovento dorme:

«Brilbante nuvem d'ouro,

Realçada de branco, azul e verde,
, Nuncia de fausto agouro,

Veloz obe, e da terra a vista perde,
Levando vencedor dos mortaes damnos

Ogrande rei José d'entre os humanos.

« Quando ao ,tarlareo açoute

Gemem as porta do .profundo averno,
,

Igual á espessa noite

Voa a infausta discordia ao ar supemo,

E :obre a lusa Amcrica se avança

Cel'cal\a de terror, ira e vingança;

« És a "llelTa terriv~lo

Que abala, atemorisa e turba os povu -,

EI'guelldo escuuo honivel,
Mostra E phillge e Iedusa e mon tros .noro

Al'ma de curvo ferro o iniquo braço :
Tom o rosto de bronze, o peito d'aço.
I. 10



- 27l:S-

Cl Pallida, surda e forte,

Com vagaroso passo vem soberba

A descarnada morte.

Com a miserrima triste fome aCel'ba ;

E a negea peste, que o fatal veneno

Exhala ao longe, e offusca o ar sereno.

cc Ruge o leão ibero

Desde Europa troando aos nossos mares,

Tal o feroz Cerbero

Latindo as usta o reino dos p.ezares

E a vagas sombras ao trifauce grilo

Deixam medrosas o voraz Cocyto ;

cc Os montes escalvados,

Do vasto mar eternas atalaias,

Vacillam assustados

Ao ver tanto inimigo em no sas praias.

E o pó ulphureo, que no bronze soa,

O céo, e a,terra, é omal' e o aby mo atroa.

cc Os ecoos pavoroso

Ouvi 'te, ó terra aurifel'a e fecundá;

E os peitos gen,cro o ,

Que no Reio da'paz a gloria inunda,
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Armados correm de uma e cl'outra parte

Ao som primeiro do terrivel iVIarte.

« A hirsuta Mantiqueira,

Que os logos campos abrazar presume,

Vio pela vez primeira

Arvoradas as quinas no alto cume,

E marchar as esquadras hom; :idas

Ao rouco som das caixas nunca onvida .

« Mas, rainha augu La,
Diana filha do céo justo e piedoso,

Re piro, e não me a susta

O estrepito e tumulto hellico'o,

Que tu lanças por terra n/um só dia

Adiscordia, que os povos opprimia.

« As honidas phalange
Já nã'o vivem d'estrago e de ruína,

Deixão lanças e alfanjes,

E o elmo triplicado e a malha rtmi;
Pal'a lavrar a terra o ferro toma

Ao vivo fogo e á rigida bigórna.

« Já cahem sobre os montes

Fecunda gotas de celeste orvalho;
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Mostrão- e os horizontes,

Produz a terra os fl'uctos sem trabalho;,

E as nuas graças, e os cupidos ternos

Cantão á doce paz hymnos eternos.

cc IIide, sinceros votos,

llide, e l,evai ao throno lu itano

D'e te climas remotos,

Que habita o forte e adu to Americano,

A pura gratidao e a lealélade, .

Oamor, o angue e a propria liberdade. »

Assim falloua America dito a, '

E os mo'queados tigres n'um momento

Me roubarão a scena magestosa

Ai, Termindo, rebelde o instrumento

'ão corresponde á mão, que já com gloria

Ofez ubir ao e trellado accento.

abe do tri te lcindo a longa hi toria,

":io cuide que os meu dias e erenão,

Tu me guia te ao templo da memoria;

Toma-me á musas, que de la me aceniío.



EPISTOLAS

16





AO FIDELISSTMO REI DE PORTUGAL

DOM JOSÉ I

No dia d~ collocaçiio da sua estattla equestre,

Quo nihil mnjuç, mcliusvc lCrl'i'
Fntn donnvcl'c, boniquc Divi,
Ncc dnbunl, qunmvis l'cdcnnl in nurum

Tcmpol'l1 pI'iSCUIl1.

DonAT., lib. IV, od. II, v. 5i.

Grno rei, vossas acções Cl'escem ue dia em dia,

E do n'ossos desejos excedem a por6a.

POl' entre mil a mil da patria o zelo, o amor

Vacilla, a não decide qual d'alia é maiol'.

c vá fo seis um rei llagello dos seu povo ,
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Que em novas crueldades fizesse os dias novos,

. Poderia a lisonja facil erri seus louvores

Vestir pequenas cou as co' as mais brilhantes côres:

Mas as vossas virtudes grandes por toda a parte

Apparecem mais beBas sem os adornos da :Jrte;

E a sua clara luz, que tanto o muudo admira,

Me faz hoje das mãos cahir o plectro e a lyra.

Se a candida verdade nào soffre algum desar,

E juneto ao vos o throno tem poslo o seu altar;

Quem poderá, cantando mil feilos sil1gulares,

Meller em breve concha toda a extensão dos mares?

Falle a nova Lisboa, que alegre c magestosa

RimasGe e cre ce á ombra da mão que a faz dit0sa.

Se das fataes ruinas conserva inda a memoria,

É por dobrar as causas á sna immen a gloria.

Da formidavel hydra as serpes enroscadas

Feliz Europa vio d'um golpe decepadas,

E em vão ainda o corpo, que a negm Tnorte abrange,

Brota froxas cabeça, que talha hcrculeo alfange.

Eu ouço ao longe as arma , que vam por varias' parles

Soltando a e tranho ares os lusos estendarte .

Trema de novo o Indo ao ver da suas praia

Oraio abrazador obre nadante faia-:

OGuaporé (12) selmcrem, não '~slo em seu rochedos,
nlo lre de mil campanha incocrnilos segredos;

E em qnanto entre the ouros saudosa, palria minha,
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Vens adorar no Téjo dos mare a rainha,

OParaguay... mas não: ser rico e podero o,

Vencer e conquistar não faz um rei ditoso.

Mandar sobre as cidades horror, morte e trovões,

Bem podem Albuquerques, Turena', Scipiõe :
Dat, justas leis aos povos, un~r com firme laço

Paz, abundancia, amor: á custa de seu braço

Ver notar os sel1s dia~ por epocha felíz,

Ésó para José ou Cesar ou'Luiz.

Mondego esclareCido, ;não temas neste llia

Soltai a doce voz de amor e de alegria.

Tuas fecundas margens seccas e estereis viste,

Ea grutas te escondêram de consolado e tri te j

Mas boje as bellas nJ'mphas de flore" e de frutos

Ao magnanimo rei' já levárão tributos:

Prodíga os seus thesouros, e os sabios felicita

Real, augusta mão, que as art,es resu cita.

Ellas já se levantam do escuro abatimento

Para voar ao cume da gloria, e'luzimento,

Eos louros immortae nos bem fundados muros

Dirão qnem os plantou aos seculos futuros.

Já no lugar das uvas oDdeam as searas:

Olavrador contente das terra pouco avaras

Recolhendo o tributo, de espiO'a f;e coroa,

Ec te hymnos por vós c' os filho seu entoa:
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O' rei digno de o ser! primeiro sem segundo I

cc Po sam por vps formar-se todos os reis do mundo!

Océo, que vos protege, por nos fazer ditosos,

Alongue vossos dias, ó dias preciosos I»

opirata africano, que a lua traz na frente,
Deseja e urma a paz co' a lusitana gente.

Ao barharo enamoram tão raras maravilhas,

Que das vossas virtudes são as illustres filbas.

As libycas campanhas sem suslo, nem receio
Aabundnncia derramam, abrindo o vasto seio.

J:i não genie Neptuno co' pezo das r!lpinas,

Neptuno, que se alegra ao tremular da quinas.

Por vós o v,-!lgo inerte se faz industrioso,
E ve de eus trabalhos o ffUto venturoso.

Triunfante a ju tiça do céo au mundo torna,

E os pacificos dons cheas as mãos entorna:

A feliz innocencia respira em doce abrigo:

O tYl'annos do povo não ficam m castiao,

As virtudes se adoram, desterram- e os abuso

Do seculos gro eiros mal entendidos usos.

Fanati 'mo, ignorancia, fel'Oz barbaridade

Cabíram, como a sombra, que foge á claridade.

Dito o Portuaal, que em tão florenLe estado

Repetes com ternura do rei o nome amado I
O' arande pae da patria! mostrou-se o céo adver o
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Por vos fazeL' maior aos olho do universo.

Que ~u não possa aos impulsos do zelo que me inflama,

Acompánl1ar os voos da vossa il1ustre fama!

O' musas, onde estais'! o gemo em vão suspira :

Ou dai-me novo alento, ou quebro a ingrata IYl'a.

Mas em qu.anto occupadas do bronze, que animastes,

Teceis murlas e palmas .e louros que plantastes,

Na adusta mão ·vos traz desconhecidas flores

Ogenio, a quem adornam pennas d.e varias côres.

Oouro, os diamantes arroja, que só préza

Afé devida ao rei, e os dons da natureza ..

Levai, levai ao throno a pura lealdade

D'almas, que não conhecem orgulho, nem vaidade.

Eentre o immensó prazer, que os corações opprime,

Que pelo mudo pranto energico se exprime,

Erguei aos céos a estatua : gravai-lhe aos pés Lisboa,

Os monstros debellados, o athlante da coroa :

Gravai quanta virtudes formam um rei perfeito,

Eterno monumento de amor e de respeito.

O' illustre cizel, que tens o premio justo,

Quando esculpes no bronze dos reis o mais augusto!

Machado (15) e Girardon (14) serão nome iguaesj

Poi tu não foste menos, nem seu heroe foi mais.

Mas tambem os meus versos o tempo não consome,

Potque respeita neHes, gran rei, o vosso nome.

eomeu pincel sincero vos pode retratar,
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Não tenho que leme!, não tenho que e pcrnl'.

Da meooia caneira toco a difficil méta,

O amaI' da "assa gloria foi quem me fez p@eta.



11

A JOSÉ BASILIO DA I}AMA

Tel'mindo Sil'ilio.

Genio fecundo e raro, que com relidos versos

Anatureza pj'ntas em quauros mil diversos:

Que sabes agradar, e ensi na 'por. seu turno

Alingua, que convem ao tragico cotbumo :

Teu Pegaso não vôa furioso) e desbocado

A'lançar-se das nuvcns no mar precipitado,

Nem piza bumildc o pó; mas por um nobre mcio
Sl'nLe'a doirada espora, conhece a mão, e o freio:

I, 17
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Tu sabes evitar se um tronco, ou ja pe animas

Do ombrio lIespanuol os gothicos enigmas,

Que iuda entre nós abórliio alentos di solutos,

Verdes"indignaçõe", e candalo corruptos.

Tu revolre e ex itas, conforme ah occasiões,

Do, bumano coração á origem da paixões.

Quem vc girar a serpe da irmã no ca to seio,

Pasma, e de ira e tel110l' ao mesmo tempo cbeio

Re olve, espera, teme, vacil1a, géla e córa,

Con ulLa oseu amor e o seu dever ignora.

Vóa a farpada setta da mão, que não se engana:

Mas ai, que jã não vives, ó misera Indiana I

Usarás Catuno na morte de quem amas

D'alambicada frazes e aguJos epigrammas?

Ou Jil:á como é crivel, que em magoa tão, sentida,

Os eixos permaneção da fabrica luzida?

Da simple natureza guardemos semI re as leis

Para mover-me ao pranto convem que vós chorei,

Quem e tuda o que diz, na pena não e iO'ua!a

~o que de maO'oa e dôr geme, u pira e caIu.

Tu abe o empl'egos que uma alma nobre busca

E aquelle que ão dignos do mand rião Patusca,

Que aleo-re em boa paz, corado e bem di posto,

ln:en ivcl á tudo não muda a côr do ro to:
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Nem se esquece entl'e II to', gemidos e ue 'maio'

Do vinho, elo pl'eZllnto, dos aboro os paios.

Tu espalhando as fiores a tempo e em selllogal',

Deixa ver toda a luz sem a querer mostn.ll'.

Indiscreta vangloria al.J11Clla, que me obriga

Por teima de rimar a que em meu verso diga

Quanto vi, quanto sei, e ainda é necescario
~Iil vezes folhear um grosso diccionario.

ca minha mu a e lerilnào "em sendo chamaua,
Debalde é trabalhar, poi não virá forçada.

c cu vou fallar de jogo, só por dizer fiomes,

Maratonios, circ~nses, pythieos, jovenaes,
Ocritico inflexivel ao ver e ta arrogancia

Conhece-me a pobreza, e ri-se da abundancia.

Quem cego d'amor proprio co1erico s'accende, ,

Emo Lmosos partos porque são seus defende,

ua, braceja, grita, e já despois de rouco
Ahre uma grande boca para mostrar que é louco:

Forma imagens de fumo, phanlasticas pintura,

E onhando c'as musas em raras a"entura
'ai ao Pindo n'Ulll salto ele lira e ~e coroa:

1\a ccrn-lhe a curtas penna , e novo cy ue vôa :
Icrual ao cavalleiro, que a gro a lança eure.la,

C'o elmo de Mambrino sobre a enrugada te La,

"ai aregião do foO'o n'um banco e cal'l'anchadoo ,
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Donde tl'az os higodes e o pello chamuscado.

Se cheio de si mesmO' paI' um capricho vão

'1 em por desdouro o ir por onde o oulros vão,

É c'o dedo apontado famoso delirante,

Que por buscar o bello, cahio no extravagante:

Bem como o passageiro, que nescio e presumido.

Quiz trilhaI' por seú gosto o atalho não sab.ido,

Perdeo- e, deo mil giros, andou o dia inteiro,

E foi cahir de noite em sordido atoleiro.

Eu aborl'eço a plebe do magl'os rimadores,

De insipidos poemas estupido auctores,

Que fl'eneticos suão sem gosto, nem proveito,

Amontoando frazes a torto e a direi lo:

Vcm o louro Mondego por entre as nimphas bella",

Que de fiore enlação gl'inaldas e capellas :

Surgem do verde seio da e cuma cre pa e alva,

Do velho Douro as cans, do sacro Tejo a calva.

E conelei-vos das ondas no leito cl'i talino,
E -ahi meno veze do reino neptunino :

Oque e fez vulgar perdeu a e. timação :

E algum rapaz trave o vos póde al<;iando a mão

Cabril' d'arêa e lama, por que irvae de rizo

A' turba petulanté da grnte ainda sem izo.

Se falia um deo marinho, e vem a borbolão

Amejoa e pel' eves, o tl'as e berbigães j
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Se os languidos sonetos manquejão encostados

A's flautas j aos smrões, pellicos e cajados:

Minha musa em furor o peito me enche d'ira

Eo negro fel derrama no verso, que me .in pira.

~utor, que por acaso fizeste um terno idilio,

Não te julgues por i 'so Theocrito ou Virgilio :

~ão crcas no louvor de um verso que recitas,

Teme a funesta sorte do Meliseo e Quitas:

Que muitos applaudirão quinhentos mil defeitos.

No papeis, que hoje emhrulhão adubos e confe.itos.

e o ca quilho ignorante, com voz enternecida,

Repete os teus sonetos á dama pre umida,

Por mais que eBa te aclame bravissimo poeta,

Da espinhosa carreira não tens tocado a meta:

Poi tarde, emuito tarde, por um fàvor divino

Na ce por e~tre nós quem de.coroa é díoo.

Quem sóbe mal seguro, tem gôsto de cahir,

Ea no sa idade é fel'tif de assuntos para rir.

Equivocas malvado, frivolo' trocadilho,

Vá do pe imo gàsto' o mais presados filhos,

Deixai ao genio luso desempedida a estrada, ,.

Ou Boile~lU contra vós torne a empunhal' a espada.

Ma onde, meu Termindo, onde me leva o zelo

Do bom O'osto na cente? O novo, o O'rande, o bel10

ne pire em tua' obra , em quanto eu fito a vista
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o rimador gl'OS eiro, no mi era copisla,

Tanlalo desgraçado, faminto de louvor,

Que em vão mendiga aplausos do vulgo adorador.

Do throno regia, augu to, benigno um a~tro brilha

Entre esperança, amor, respeito e maravilha;

E á clara luz, que nasce do sceph'o e da coroa,

Gra!lde se mo tra ao muntlo, nova, immorlal Li boa

Se ella o terror levou na voadora faias

Por incognitos marés ri nunca vi tas praias,

Se enll'e nuvens de settas ao meio das alfanges

Foi arrancar a palmas, que ainda chora o GanCTe ,

Da paz no amavel eio, á ombra do~ seus louros

Hoje aplana.o caminhos aos seculos vindouros:

A gloria da náção e eleva, e se assegura

a leUras, no commercio nas armas, na cullura.

a cem a arte bella., e o raio da verdade

Derrama sobre nó a sua claridade.

Vai tudo ri Qorecer, e porque o povo estude

Rena ce no lheatros a es 'ola da virtude.

Con uIta, amigo, o CTenio, que mai em ti domine j

Tu póde er Moliere, tu pódes c1' Racine.

Marqueze tem Li boa, c cardeaes Pariz ,

.lo é póde fazer mais do que fez Luiz.
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,
THE Eü A ARIAD_ A

Inconstante Ariadna ambicIOsa,

Que, por cobrir a feia aleivosia,

Depois ..de er perj ura és a queixo a :

E sas asperas queixas, que fi' envia

Teu falo comçào, formosa ingt'ata,

Já não. são co~o as queixas d'algum dia.

Tudo a fiel memoria me retrata.

Fui a tua esperança, o teu conforto:

AO'ora sou o roubadol', pirata.
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Quizera o céo que me choro 'sem morto

(Por não sentir a pena que hoje sinto)

\ntes de ver da infausta Creta o porto.

Achei de sangue humano fMtO e tinto

ITomem e touro o monstro, que e palbavo

~Iorte e terror no cego labyrintbo.

'i lançar-se da torre, que babitava,
Oartifice engenbo o; c como aas ares

Sobre as azas de cêra e entregava.

Filho inf liz, que déste o nome aos mares,

Quanto ilweja Tl~eseo a tua sorte,

Depois de ter chegado aos patrios lares!

'Teme te (eu não o nego) a miJ~ho morte,
Mudayel Ariadna! O laço e treito

De um novo e puro amor julGuei mais forte.

Da tua bella mão o fio acceito,

Que me ,erve de guia: encontro e luto

C' o fOl'lllidavel mon tro peito.a peito.

Jjvrei a patria do fatal tributo;

Ma o premio maior d e ta victoria

El'a gozar do n0350 amor o fruto
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Que brtlye, ó deose$, foi a mlOha gloria!

la. obre a náo cecropida nos. vemo ,

E eu me julgo feliz. doce memoria!

Reina a calma no mar; e nós perdemos

De vista a Creta: geme felizmente

E e.cuma o sal batido por cem remos.

Quatro veze da noite descontente

RasCTou a branca Auram o véo sombrio

\brindo a' aureas portas do oriente.

Quando vimo o hosqne e a fo~ do rio

Alegre e socegado; os m~rinheiros

Conbec.erão de longe a verde Chio.

Pjzamos logo os montes e lilS 'Outeiros, .

arrerecendo aos deoses tutelare

Uma branca novilha e 'dou. cordeiro

No ho"que inda fumavào o al~ares:

Tu dormia : a nuvens e amontono

E principião a entl'rossar- e os mare .

Corro a Grmar as ancoras: já ono

Da onda os rochedos acoitado,

E os venLo e os tl'Ovàes o mundo at1'Oào
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Faltou a amarra: a meu pezar os fados,

Que Iristissimos fados! me levarão

Co' as negra tempestades conjurados.

Sahe o céo que fatligas me custarão

Então as tua lagrimas e penas,

Que as minhas ca de lo~ge acompanharão.

Sem leme já, em ma tro e sem antena,

Vão ludibrio dos mares e uos ventos,

A tristes praia avi tei de Athenas.

Ariadna occupou meus pensamentos:

Meu coração a teve se~pre á vista

Para maiS avivar os meus tormentos.

Que fruto logras de uma tal conquista,

Theseo amante, tnho sem ventura!

Quem haverá que á tanta dóI' resista!

ovelho Egeo, que os immortaes conjura

Por ver alegre o fim dos meus perigo ,

Teve no mal' funesta sepultura.

Entre aplau os da patria e dos amigos

Otri te cor<lção su pira e ente

Opuro amor e seu farpãe antigo .
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Por dar-te um novo reino impaciente,

. Espero que depondo furor tanto,

Neptuno aplane a aguas c' o tridente.

Duas náos tenho prontas; mas em tanto

Espalha a fama por diversas partes,

Que o moço Bacho te enxugál'a o pranto.

Que ambiciosa ao ver os estandaL'tes

Do alegl e Tndiano, e seus cabellos louros,

Facil com elle o meu amor repartes.

Se reino ou fama ou gloria entre os vindouros

nu ca a tua ambição u'um ser divino,

Eu sou Tbe eo, Athenas te\ll thesouros,

Egeo ahio do reino nepLunino :

Na fatidica náo aventureiro

Eu vi o rosLo irado ao Pontó Euxino.

:io foi Jason, nem Hercule primeiro

Combater e'os dragões ... tu suspira~te,

Vendo encher o meu nome o mundo inteiro.

Inda me lembra o dia que aperta Le

C'o a minha a tua mão: dos nossos laço

POI' testemunha o mesmo céo chamaste.
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Tu n:'ío vi te ?orrer longo espaços,

Que de culpão o frio e. quecimento;

E ch~go á ver-te albêa n'outros hraços?

É esta a ré dev1da aO juramento?

Responoe,ingrata, d~slealt m31s dura

D que a rocha, e mai varia do que ovento!

~ai:'ío do eio da lagoa es I1ra,

Que o me 'mo Jove de orfender recêa,

~eO'ra Surias, que o meu temor conjura.

EmliunlJe a iDgrata o t TSO, e sobre a arêa

D' uma praia deserta 'os tigres' dôme,

Com que o' seu novo aman te se recrêa,

Com tanto que o a~or, que me con ôme,
Em adio se converta ... ab que eu delil'o

E D:'íO)lO o'e quecer-me llo eu nome!

, enLo., que me ohriga Le. ao retiro,

Levai ininlla ternis. ima auuade;

Conheça embora a in!!rala que eu uspiTo.

Pos ão ervir de exemplo em toda a idade

Ó no o nome, de pertando a bi toria
Do meu amor, da Lua yariedade.
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Sina esLe meu tormento ri tua glorw :

Pague eu embora a culpa do men fado;

E roube-me das mãos outro a victoria.

Porqlle não fui do mon tI'O devorado!

Aminha de ventura me guardava,

Porque fosse depoi' mai desgl'açado.

Frondosos arvoredos, onde esLava

Ariadna cruel, quando dormia,

E a meu pe ar 11 onda me levava:

Vós, amarellas flore' ; bl soml)l;ia,

Musgo a gruta, onde a infiel descanf,a;

Mostrai-lhe a minba imagem noite e dia:

Eu era o seu amor, sua esperançn,

Oultimo ... o primeiro ... o céos! perjura!

Quanto me cústa esta cruel lembrança!

Não ha mais c[ue e peral' da sorte durn!

Yoai, remoI' o I ri vinrrar-me : ao meno

nodeai-a no cio da venLura :

E turbai os seu dias mais sereno
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OS VICIOS

AsaLira grosseir.l por qual.caminho novo

Deixou o .feios rime . ~om que a su tava o povo?

Baccho enrolando a paria' no tempo da-vend1mn,

De fézes linto o 1'0 lo, di tau oh cena, rima:

"' ia Thc pis meno torpe o satyros violenlos
Eda lFaU'icn cena lnn~ou o fundamento :
Da plebe iniqua e4 rude já com melhor de tino

A.atira paEsou para o palz latino,
Quando o feroz Lu ilio c'o o braço lev:Jntado

Ferio O'rande e pequeno c\lm azorrague herva]o :
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Tão grande liberdade foi logo reprimiJa,

E, sendo mai honesta, não foi menos temida,

O e pelho, que não mente, mostra a Horacio,
Fez Persio .e Juvenal tremer depoi o Lacio.

Veio Regnier e veio Despreaux com artificios,

E fez que alguem se risse ao ver eus proprios viclOs;

E a nos a antiga gente julgou por impiedade

Zombar dos prejuizos que reinão na cidade;

Confundindo o libello, que as ju tas leis offenue,

Com a satira urbana, que os vicios reprehende :

Mas esse véo grosseiro, que as luzes encobria,

Rasgou-se c deo logar ao mais sereno dia.

Quanto se deve á mão, que rege o sceplro alJlgu lo!

Cahio fi estupidez; podemos ril' sem susto:

Se a querem levantar os timidos sequazes,
\

Já orre piparote e palhas dos rapazes.

Animo agora, Ó mu a! que as letras tem Mecenas:

ão temos que invejar de Roma l.uem de Athenas,

o meio é que a virtude tem urme o eu lugar,

Qu.e.m vai pelos extremos não a de eja acbar.

Tri te, cançado e magl'O o sordido avarento

TIarpaO'on a moedas ajunta cenlo á cento:

:'io fLUlla a chaminé, na ca a reina a fome;

Quem pôde adivinhar o que, e quando come.
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Conta-se que UlTW ve'f, por fe ta do Natal

Comprou de~ reis de nabos: oh époea fatal!
« - Quebrou-se ... 'oh dia triste, dia de graves danos I

Quebrou-se-me apanella, que tinha quarenta annos?

Oh nabos I oh desgraça! oh infeliz panella!

Que tão pouco duraste! ficou·me e ta. tigella,

Epondo-~ sobre as brazas,' rebenta; no estampido •

Cobre de negras cinzas o velho espavorido,

E para maior magoa quiz Q inimigo fado

Que de carvões volantes fosse o calção to tado! »

Depois de tantas perdas fez voto, e com razão

De nunca mais gastar nem lenha, nem carvão:

De dia eonta os sacos, de noite posto á velta,

Espreita e de si mesmo recêa e se acau t:ella:

Treme ao leve ruido do ycoto, que '1.1 surra j

Tem o sen deos guardado na cbpada burra:

É justo o que lhe agrada, e só lhe agrada o ouro,

Que adora e que ofaz pobre no meio d.o thesouro :

Mala a rabuge o cão, e, o mi eraveI gato

Vive, pOI' que em descuido pilha por sorte um rato.

Que 1.1 ura desoaradas! que furtos, quc rapina

Achou da vil trapaça na detestavel mina I

Ao triste devedor no· inverno desabrido

De pe in olente as milas, quer tudo convertid.o

Em Ouro n'um leilão pa ado á quem der mai ;

Vc cm remoI' o o pranto, oure sem pena os ni :
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Menos IIIcxoravcl em eus capricbos cegos

Achile via morrcr JunLo d<Js náo os Grcgos.

Escravo·da riq ueza, miscnimo usurario,-

Illda, c'o 'a morte :i vista, recusa o ncce 'ario:

Um caldo de galinha re taura a naLureza;

fi caldo! ba lie te mundo qucm faça tal dcspcza!

Moe'da de pendida ou tarde ou nunca Lama::

A Lóce que mc amige, curo com agoa mama;

E para a ter á mão, achei lJm faci! meio,

Pois u' um pcqueno vidro a aquento 'aqui no scio :

E sem carvão, o m lenha, nem outra inYco~õe,

Dos medico mc rio nas minhas defiuxõcs,

llarpagon; IIar~pagon, trôpego, triste e 1elbo

ConLempla o teu estado; eu te apre eoto o espclho :

Mas ah que tu dc maia ao ver-te em Lal ugma,

Espectro dc carnauo n'uma caverna escma

Já para rcspirar te falLão os pulmões;

Yigilia , fTios, fomc, cuidados e afllicções,

No braços Le lançarão lia mOrLe enfurecida:

Re ponde: cc - Quc acção boa fizesLc em Lua ,·ida?

Quc prcmio Cll1l cguiste pÓl' dias tão can~ados? »

«- Encbi aquella burra de jobras c cruzado.

Oh quc inuLei fadio-L1, quc sordido trabalho,

Para tcr um capote com m<Ji de mil retalhos!

Capote de arco It-is, gala ac Lodo ,o anDO,
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Que nem tu mesmo sabes qual foi o anligo pano:

Eo venLre que escondido nos o os mais trazeiro

'ia em longa' dietas pa ar trinta janeiro !
E que qucria" tu? Que eu fosse um dos ca quilhas,

Que ga tão o cabcdal em chita e polvilhos;

Ou pródigo glotão, que passa o dia inteiro

Rodeado dc copos, bebendo o seu dinheillO?

Que sem lan~ar·as contas ás minha fracas rendas,
Junta e os caçadores de cêas e merenda -?-

Não: e a boa gente comigo não faz ya~a;

Eu gó to de banquetes, mas nunca em minha ca~a :

O lucros vão menos, não ha ganhar vintem ;

Eaquillo, que se poupa, e só o que se tem,
Por isso o novo herdeiro promette á boa fe

Gastar em 'Carruagem quanto ajunta te a pe. »

Quem e este que passa v::t.idoso em seu caminho?

Edo avaro llarpagon o pródigo sobrinho,

Que alegre via morrer o sórdido avarento,

De forças exhaurido por falta de alimento:

Co' as chaves abraçado o tio inda espirava,

Quando elle grandes coisas na idea já f'Ormava ~

Ei um palacio erguido, bordado reposteiros,

Que por argolas correm á voz dos e cudeiros :

Reve tem-se as paredes de peregrinas côre ,

Que sobre os rico panos varrião o lavare :
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Sege:;, bestas, lacaios, que tem seu apellidos,

Que imitão a seu amo, fazendo-se atrevidos.

Ao sumptuoso, ao grande luxo o fasto iguala,

Os teus quadros, ó Rubens, adornão () Ül sala;

Ne. t' outra que mol.dura não Lem cada painel,

Obra da sabia mão do illu tre Rafael I
Que falta mais? amigo, e amigos que vêm logo

Lev1.!l-o ás assem~léas, ao lupanar, ao jôgo.

Cheim a casinha ao longe: tres mesbres occupados

Di põe pGr arte as ma sas, os môlhQs e os assados:

Tres mestr~s 1 e ão todo predsos nas funções,

Para dar os banquet.es ao go to da. nações;

Que fõm grão desar e acção menos presada

Pôr ao ombrío Inglez à mes~ afranceza,d-a :

Tudo que é 690, e bom aqui 30S montes acho,

Como as coisas lTros eiras nas vodas de Camacho : (15)
Que faz destas mulheres Ião gr3nde ajuntamento,

Q'ue me parecem pobres á pOl'ta de um convento?

Tudo é gente vadia, que ten'! algum direito

De arrecadar os roubos que em casa se tem feito :

Encobrem- e Ull aos outro, e furta o bolieiro,

Lacaio, comprador, mordomo e c07ihneiro.

De dia e noite o cercão cem mil aduladore ,

Que dos seu de varjos celebrão os louvores:

cc - Vó ais homem de bem (lhe diz, ,sereno o rosto,

Pallul'go adulador), tende juizo e go to;
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Quanto os seu bell05 don comvo co o céo reparte!

Sois Alexandre c Cc ar, ais Ilercules e Marte,

Sois Adoni5, Narciso ... c que hei ele di~er mais?

Sois homem sem segundo,. que á todos admirais:

Do vosso nome a gloria, c as inc1itas acções

Celebra ao longe a fama pql' toaas as nações.

.Prosegue, e quando o vê bem cheio de ,'aidade,

Expõe-lhe a sua triste cmel necessidade;

E o ávido mancebo, que mais lomor deseja,

De ccrn dobras a boI a magnanimo de peja,
Dobras por quelll o tio, já macilento e fraco,

Quiz antes ver a morte que desatar-lhe o saco.

Duvida que haja frio ou tragadora fome;

Sem pezo, nem medida tudo o que tem consome;

Que muita aente sabe vencer a sorte dura,

Mas perde as e tribeiras no cume da ventura.

E gowo-se os thesouros, toma ao estado antigo,

Todos os desconhecem, não acha um só amigo;

E os mesmos argonautas, por mofa e por de. domo,
Celehrão a conqui ta do Velocino.d' ouro.

Eil-o de porta em porta; que mendioar pretende:

Que amargos fructos colhe, quel'l1 tarde se arrepende!
Infeliz I que abatido em tão ad ver a sorte

\.té lhe faltão meios de abreviar a morte:

ma corda de eja, ma o de ejo é vão;

Porque uma corda custa metade de um tostão.
I '18
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De esce 'sos e desgosLos na esqualida pl'e:en~a

Se ajunLão o' algoze da paiida doença:

Cuberto em fim de opprobl'io, com fome e em real,

'ai terminal' ou dias á porta do hospital:

LiI ficão as innã' pohres na flor da illade,

Espostas ao perigo da vil nece' idade;

E Eulipio o barregào sem fé, em lei, sem prjo,

Soltando aleOTe as velas no mal' do seu desejo,

Com dadivas, com rogos e aiuda cort:l violencia

Coge-çofar sçrq da misera il1l1ocencin :

E os \':lOS di~sipadores de ua rica herança;

Tudo, e até os eu nomes, apagão da lembrança;

E e algu m se recorda da pródiga loucura,

É para as ibsuHur na sua má ventura...

Que tristes cousequencias, que funcbre retrato

Mo tra de eu cosLumes o pródigo insensato I

Creonte o aLrabilario compüe de sorte o rosLo,

Que a todo nfa 'Lia c'o O eu motta! de gosLo;

i\.ffecta o er incero, e em falta de razões,
Mo Lra o seu (1 sprazer no ge Lo e nas acções;

Eu olhe o bómbl'o ils vflze', e o modo seu me ensina

()ue ha fizo mais picante que a atira mai fina!

'ElIe aborrece o homen ,ina eUe com cuidado

Da ua vi ta forrem como de cão damnado :

empl;e raiyo o e fero, não tem mais graLo esLudo
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Do que inventar os meios de pôr veneno em t~tlo ;

Ao mesmo sex.o amavel dirá, fTanzida ,a te ta,

Que a tri te velha é bruxa, qlwa moça é pouco.honeslia ;

Quem ha que escape á bilis, que o éca e que o de\"ora?

Seumcanta, éporqu~canta ;se um chora, é porque chora.

J.idoro ob erva o astros? Perde seu tempo em vào.

Ticio e tuda direito? Será granJe ladrão

Com gosto a medicina Biophilo se applica?

Não vale contra a morte sciencia, nem bQ(,icll

Nicandro faz bons versos? É léve de miolo.

Emilio não os faz? Não tem que ver, é tolo.

Tudo vo desagrada? E que dirão de vós,

Que tudo escarneceis com vosso genio atroz?

A.inda espero ·ver-vos com quatro bonifrates

Reger o mundo em sêco na casa dos orates;

Lá da vossa loucura dando as mais certa provas,

Veremos fecundar vossas idéas novas.

Em tanto Atalafron, que em tudo acha belleza

Pretende ser distincto na graça e gentileza;

Tudo lhe cau a gosto; que genio ingular!

Até e pôe a rir de ver o mais chorar;

, empre mordendo os beiço, estuda com cuidado

mvagaroso andar, um gesto adocicado;

Conhece das pomadas o auctor e o nome varios,

Que podem bem formar dous gros o diccionarios:
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Polindo cada dia tl'es v~zes as flvéla ,

Cuida que todo o povo só põe os olhos n' ellas ;

Este novo Nil'éo busca ao entrar na Igreja

Um itio descoberto, para que omundo o veja:

Tem gosto e para ~s modas.dá nova eleições;

empre ao amigos falia, contando-lhe os botões,

Quanto ouve na as .emblêa) depois por eu n,os vende,

Galra de pressa e muito, ma elle nada enLende :

Ató, quando conversa, vós o verei em pé

Fazer passo de dança, rosnando um trió-lé:
Se tem de responder, primeiro entoará

O lindo retornello Lctmn-tct-r(t-lá-rá.

TarLufo Jacobêo, que déstr.o em novas manhas,

Sabe contos de velhas, urdidos de patl'anhas :

Dos santos o logar crê que não é muito alto;

Diz c'o a contas na mão) lá quer chegar de um salto:

Devoto beija o chão, fazendo mil tregeilos ;

O olho põe no céo, bate com força os peitos:

Ma a inveja, a soberba, a intriga e a ambição

São toda a virtude, que tem no coração:

Para qualquer maldade um de te se aparelha,

Lobo-cerval coberLo c'o a lã da mança ovelha:

Que vezes lhe não foi nas impia mão achado

Fogo devorador ou ferro ensanO'uenLado!
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Clrtandro de outra parte, moço de engenho Ono

Écontra o Jacobêo, ma faz-se libertino:

As mais santa verdades são fábula aos seus olhos,

Quiz evitar as pedras, cahio sobre o abrólhos:

Sel've·se em todo o caso do ,lume natural;

.lem sei se eUe acredita, que tem alma imm'orlal :

Mas longe o libertino, l~nge odevoto fal o,

De rizo meno digno que de adio e cadafalso j

Para vicias oppostos' são vario os caminhos.

Rumo cheira á almiscar, Gregorio a rapo i~hos :

Deve cheirar-nos mal, quem sempre cheira bem;

Fujamos dos extremos, tudo seus meios lem :,
Mas quão poucos estimão o virtno o meio I

De cabeças vazias o mundo está bem cheio:

Quem mais quer distingu'ir-se., não é quem mais repousa

Poi juizo entre loucos é perigosa cousa.

Ta cido na provincia Erga 'to ainda ignora

O affectados modos, que o vão casquilho adora:

Doma um feroz cavallo, e sabé posto em terra

Repulsar n um ataque todo o furor da guerra:

Éju to, é moderado; mas vem servir de riso,

Porque sobre o espelho não sabe er Narci o;

« - Ignora (lhe diz um), como e toma o chá.»

1<- em tem e te ar de côrle» (diz outro d'acolá) :

Já cre ce dos topéte a turba luuca e infame,
18.



- 518

Aquem o bom mancebo pergunta em seu vexame:

- Aristo, o sabia Ari to, que altos heroes imita,

É E partano fórte ou fraco Sybarita?-

E'Hes lornão á rir, mas sem saber porque,

E o aldeão prudente, que afflicto e só se vê,

Deixa a cidade, foge do luxo e desconcerto,

Para viver honrado no seu feliz deserto.



O·CANTO DOS PASTORES

EGLOGA





A lLLUSTRlSSIMA E E:\CELLE 'TISSIMA SENAORA

DONA J. 1. DE L. F.

Da alegre primavera o carro de oiro

Apparece no céo : com gyro 'elerno

Renova a nalureza o eu Lhe oiro,

E o carrancudo hinverno,

Levando as negras nuvens pelos al'es,

Vai ll'ouLl'OS climas revolver os mares.

Diann filha de hel'oes, que em paz e em guerra,

Dão claro exemplo á .ultimn idades,

Por quem luO'ubre e tl'i L~, ao ver pOI' Lel'ra

E I11UI'O' e cidade
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Asia tremeu e o fel'l'o ensanguentado

Cahiu das mãos ao malabar ouzado :

Em quanto a beBa Cintra ouvir deseja'

De vossos doces versos a harmonia,

Que o mesmo filho de Latona inveja,

A rustica porfia

Ouvi, se honrar quereis dos meus pastõres

A voz, a flauta, os versos e os amores.



o CA_ TO DOS PASTORES

ALCINDO E MIRTILO

ALCINDO.

Que 'audo o lugar! Em, roda as flore

Nascem por entre a relva: estes pinheiros

Parecem suspirar' lambem de amores.

Canta, Mirtilo, ao pé d'estcs lourciro ,

Ondc Adonis cantou ll'i te e saudo o

O inju lo amor nos dias dcn~adeiro ..
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o zeph)'ro rospirn; o 01 formoso

'ai dos troncos a onihra apal'talldo,

Quejá sBinclina 0 cano luminoso.

o rouxinol te esLá de a6alldo :

Querem-Le oU>'ir os verdos arvore.do "

Quo o vento faz mover dc quando em quando,

E a musa que de amor sabe o segredos.

MIRTILO.

A 'el'-so, Ó nymphas, n'e La fonte pura

Vem Cclia, amor e as gra~as melilldro as

Turbai-lhe as aguas desfolhando rosas;

N,io lhe mo t~ei, Ião rara formosma.

ALCINDO.

Ri onhas fiores, llue um esLreito laço

Formais de vos os ramos na flore ta,

ci que Glaura vo ama; pela esLa

Deixai-vos üesfolhar no seu regaço.

MIHTII.O.

\ cm, ó Celia, dos aspero abrolho
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Verás na cel' as delicauas nore,,;

São negro os teus olhos maladores

E os cabellos tambem da côr dos olhos.

ALCINDO.

orizo, que é de amor doce thesoiro,

Comsigo traz a nympba por quem peno.

Seu olhos são da cór do céo sereno

E o cahello ondeado fios de oiro.

MIRTlLO.

Eu me queixava à-' arvores e às fonte"

Do ingrato amor: mas Celia que me ouvia

Por mim despreza desde aquelle dia

O mais rico pastor dos nossos montes.

ALCINDO.

oprimeiro fui eu que o vivo lume

No teu peito accendi : por seus ardores

Tu, Glaura, abe o que ão amores,

Mas eu inda não sei o que é ciume.
I. 19
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MlnTlLO •

•A somhrai, verdes murtas, os lagares

Que escolhe Celia pelo ardor da sesto ;

Amarei outro hosque, outra floresta

Se aqui tem meu amor os seus altares?

ALeINDO.

Glaura não colhe os sazonados frutos,

As flores sim, as flores mais mimosas;

Crescei jasmins, cre~cei lyrios e rosas,
Pagai· a meu amor os seus tributos!

MlnTlLO.

'e Le lugar achei Celia dormindo,

Omeu nOlDe e crevi Da: sua Irra:

Aparto-me, ella acorda, 16, suspira"
l]; eu su piro tambem de esLar a ouvindo.

ALCli.'iDO.

Amou-me Lyilia um tempo: os seils amare
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EUa mesma entalhou n'um cedro antigo;

Glaura os vinha apagar; mas deu commigo

E um casto pejo a fazer mudar de côrcs.

MIRTlLO.

N'uma gruta assombrada de rochedos

A Celia dava os meus suspiros tristes

Troncos, arbustos e echos que me ouvistes,

Ninguem saiba de vós os meus segredos.

ALCINDO.

Cheio de mágua e dôr, n'um bo que espesso

Dei ao fresco favonio' os meus suspiros;

Nymphas, vós que habitais estes retiros,

Dizei á bella Glaura o que eu padeço.

MIRTlLO.

Ligou-me Celia com festãe de flores,

E escondeu por tIm pouco olindo rosto.

Pude romper os laços; ma por go Lo

Fiquei da sua mão prezo de amore :
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ALCINDO.

ão ei pOI' que delicto me condemna
Amor lançando-me os grilhões pezados,

E, rindo-s,e depois de meus cuidados,

Para ouvir os meus ais, me dobra o pranto.

MlHTÍLO.

Amor, faze que o tempo ao dar seus gyros

Não roube a Celia as graças singulares;

Que eu levm;ei contente aos teus altares

Minhas maguas, meus ais, e os meus suspiros.

ALcrnoo.

Embora, Glaura, um dia a desventura

Consuma a viva côr do teu semblante;

\.mo o teu coração, fiel, constante,'

Que vale mais que toda a formosura.



,
AS ARTES

POEMA





,
AS ARTES

.Tá fugiram os dias horrorosos

De e. curos nevoeiro , dias Lri tes,

Em que.as artes gemeram de prezadas

Da nobre Ly ia no fecundo seio.

Hoje cheias de gloria resu citam

Até nestes confins do Novo Mundo (16).

Gl'aças á mão augu ta que as an.ima.

Vejo grave matrona meditando (17)

Com os olhos no céo; a mão ex.acta
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Dos planetas descreve o movimento;

Por justas lei calcula, pesa emede

Forças, massas e espaços inGnitos.

Dous genios voadores lhe apresentam

MoveI eburneo globo, em que ella grava

Os limites do imperio lusitano.

Ella dirige sobre os vastos mares

Nadantes edificios que transportam

O thesouros, e as armas de que treme

O ultimo occaso, o primeiro oriente.

A par de ta oulra deosa move os passos (18)

Da firme experiencia sustentada,

ElIa conhece as causas e os effeitos;

ElIa exerce, ella augmenla e diminue

Da natureza as forças; a luz pura

A lravez do crystal separa os raios,

E mostra aquella primitivas côre

Que formam a belleza do universo.

Por suas lei os differentes corpos

e ajuntam e se movem; o lt'idenLe

Que levanta e que abate as negras ondas

E cuta a su.a voz, e o me mo Jove,

e troveja e fulmina, reconhece

Oue ella omove, ella orege, ena o desarma (1'9).
Func ta aloria, que cu tou a vida
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Ao novo Prometheo, que impio roubára (20)

A subtil chamma do sagrado Olympo!

Por ella o nauta illustre e valeroso (21)

Vendo abaixo dos pés as tempe tades,

Vai sobre as nuvens visitar a esphera,

E Lu, quem és, oh nympha, Lu que ajunLa ,

Indagas e descobres os thesouros

Que fecunda produz a natureza? (22)

Recebe as tuas leis todo o vivente;

O nobre racional, o vil insecto,

O mudo pcúxe, 3S aves emplumadas,

As indomitas feras, e escamosas

MorLifera serpentes, e os ampbibios

Que respiram diversos e.lemen_tos.
Dos vegetaes na immensa variedade

Tu conhece qs sexos, e distingues
Quaes servem ao commercio, e quae's resLauram

Aperdida saude; tu nos mostras

Aprata, o ouro, as pedra' precio as,.

Com que opulenta a incl)'t!1 Li boa
Vaidosa sobre o Tejo se levanta:

A tua mão benefica, rasgando

Occultas vêa d'a peros rochedos,
Arranca o farro que revolve o campo )

Por quem e lavrador recolbe alegre
UI.
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Do seu nobre suor os doce fructos.

E Lu, que com poder quasi divino (25)

Imita portentosa, rica e beIla

As producções da sabia natureza,

Vem, ensina aos morLaes como a materia,

De mil diversos modos combinada,

Forma inCtnitos mil corpos diversl) ;

Uns que re piram, outros que vegetam,

Outros que nem vegetam nem respiram.

Por tua mão laboriosa vejo
. Em pedra transformar-se a moUe argila,

Em cI'~stal as arêas : tu desatas

A uniao dos metaes, e ainda esperas

Formal' o ouro brilhante, que ennobrece

Da inculta patria minba os altos montes.

E se eu tre~o de borror, vendo-te armada

Uma mão de mortifera venenos,

Agradecido e re peito o beijo

Outra mão, que benigna me prepara

As riquezas e as forças que reprimem

A IlaBida doença, ro'deadâ

Dos espectros da morte ... Ab vem, ó beBa

Irman da natureza enfraquecida (24),

Oue provida conserva , que renOV:lS

Da hnmaml vida a preciosa fonte.
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De que serve o valor e os cheios cofres

De Midas ou de Creso, se desmaiam

Em languidez os membros, quando a febre

E os correios da morte accelerados,
Do afflicto coraçào ás portas batem.

Então cheia d'amor da humanidade

(MiseJ:a humanidade'!), pouco a pouco

Tu a consolas e ergues d'entre as sombras

E frio horror da negra sepultura.

E tende, e tende, ó deosa, a mão benigna

A' ft'aca humanidade. E Lu,.que podes

Unir os roLos lacerados membros (25),

E com saudavel e polido ferro

Afugentas a morte, e que conheces
Todos os laços da stl'Uctura humana,

Entorna o doce bal amo da vida

Sobre o tristes mortaes. Já reconheço

Outra formosa nympba, que descreve (26)

Toda a extensão da terra, o mar, os rios,

As famosa cidades e as montanhas,
De polidas nações brandos costumes.

E de barbaras povos fera usança.
Sincera indaga, e cuidadosa exprime.

Com ella vem bellis. iroa donzella (27),
Qlie com arave eloquencia nnrra os factos

Que o mundo via desde a primeira idade:
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Elia nos mostra em quadros differentes

Os tempos, as nações, e a varia sorte

De imperios elevadôs e abatidos,

As allianças, a ir:Ílplacavel guerra,

O progresso das artes, e a-ruina.

Mas que illu5tre matrona entre as mais vejo

De verde louros coroada a frente? (28)

Tem nas mãos plectro eburneo e1yra d'ouro,

Que celebra os heróes, e que etemisa

No templo da ~emoria' o nome e a fama

Do inclytos monarchas; já das deosas,

A companhia escuta; já repousam

As nuvens sobre o cume das montanhas;

O rouco mar, os ruidosos ventos,
Afonte, o rio; os echos adormecem;

Reina o ilencio; em tanto solta ao . ares

Calliope divina a voz sonora :

cc Os tyranno da patria, assoladores

Do povo desgraçado, são flageUos

Que envia ao mundo a colera celeste;

ao dos mortaes o bonor, a infamia, o odio,
~rai crueis do que a pe te, a fome e a guerra.
E eu dia natal é dia infau to,

Dia de imprecação, tlpocba tri te,
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De susto e de geral calamidade;

Mas o monarcha generoso e pio,

Amol', delicias, esperança e gloria

Na naç.ão venturosa que protege,

É dom raro e magnifico que nasce

Da e.terna mão que volve os céos c a terra.

Odia, o feliz dia que primeiro

Odeu ao mundo, é dia assignalado, .

É dia de prazer j o pove unido

Levanta as mãos ao céo; os puros voto ,

Com as lagrimas de gosto misturados,

São a publica voz e o test-emnnbo

De gl'atidão~ de amor e de ternura.

Tal é, rainha augusta, a vossa imagem;

Tal foi o inclyto rei, que teve a sorte

De deixar á saudosa Lusitania

Adigna filha, generosa het:deira

Do grande coração, d-o va to imperio.

Se elle invicto abateu com braço herculco

A borrivel hydra, os detestaveis monstros,

Deixou tambem aos vos o firmes pa sos

Da beBa gloria abertos os camin,hos'.

O COl'o illustre das rcaes virtude

Vos segue em toda a parte, e a e perança

Da nação vcntul'O a junto ao throno,

El'guendo os olho e alongando o bmço,
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De vós confia, e só de vós espera

Os beIlo dons da' paz e da abuudancia.

Vej o por terra a estllpida e maligna

Coborte da ignorancia, e se ainda restam

Vestigios da feroz barbaridade,

O tempo os vai tragando: as im as fol~as

Murcba e aridas cahem pouco a pouco

Dos propriós ramo nas regiões d'Europa,

Quando, pesado, o tri te e frio inverno

obre o carro de gelo açouta as Ursas

E fere a nuven cem aguda lança.

Chegam por,vós a,os mai remotos climas

Premiadas as artes; eu as vejo,

Eu as ouço que, juntas neste dia,

Entre o transportes de prazer entoam

Ao vosso amavel nome eternos hymnos.
Elles voam, levando ao céo sereno

r a brancas azas os mai ternos votos
~

De respeito e Je amol' que vo' con agl'a

Rude, ma grato, povo americano.

« Já de te votos na ce e se derrama,

Como a neve dos Alpes, a torrent"e

Da vos a gloria, que de dia em dia,

Jaual ao vos o nome se levanta;

E o ultimos vindouro admirados
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[nda a verão crescer no amor dos povos.

cc E tu I que trisle e pensativo observas

Este de gloria eterno monumento,

O' fero tragador dos bronzes duros,

Arroja o curvo ensanguentado ferro,

E cclnfundido e temeroso adora

Aos pés do regia throno lusitano,

Da I'ainha immortal o nome augl slo.





NOTAS

(1) Para verificar-se real a ascendencia desta exeellenti sim;t
familia, basta notar que, sendo a sua varonia de Vasconcellos,
e tendo principio'no conde D. Osorio, este casou com D. Rufa,
nela de el-rei D. Fernando; e igualmente que o excellenlis
simo sr. Mronso de Vasconcellos, setimo conde de Calheta,
c.asou com a prince7,,'l Pelagia Senfronia de Roban, de quem
na~ceo o illuslrissimo e excelleúlis imo sr. José de Va concel
lo e Sousa, quarto conde de Castello-Melbor.

(2) ,De de o rio das Amazonas alé o da Prata estão M pro
vincias que formão o estado do Brasil.

(5) Onovo caes na marinha da cidade.

(4) Omagniuco ed&cio da alfandega, que tem na f1'enLe
esta inscripção :

EN, MARIA PRIMA REGNAliTE, E PVLVERE 5VRGIT,

ET VASCONCELLl 5TAT DOMVS ISTA MANV.
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(5) O Rio de Janeiro.

(6) O Passeio publico no lugar, onde houve llma Ingô~,

que infeccionava a vizinha cidade. Este sitio é delicioso pela
sombra e boa ordem .das arvores, plantas aromaticas, e crj'sla·
linas fontes. ~

(7) Martim Moniz, filho de D. Moninho Osorio, e neto elo
conde D. Osorio, governou uma das linhas da batalba do
campo de Ourique, onde deo gl'andes provas do seu valor; e
depoi no anno de '1147, quando el-rei D. AlTonso I sitiou e
ganhou Lisboa, mOl'reo valero amcnle nas portas do eu tello,
r1'18 ainda conservão o seu nome. .

(8) D. João Rodrigues de VasconcelJos e SOU7~, segundo
conde de Ca tello-Melhor : na guerra da acclamaç~'10 g~nholl

muitas viclorias e rrovernou as arma das provincias de 1'I'a5
o Monte, do Minho, o exercito do Além-Tejo, e depois o es13do
do 131'3 iI.

(9) Nestor, o m~is prudente dos GI'egOS.

(10) Pedro de VasconceIlos e Souza, filho de Simão ele
Va conceUos e Souza, neto de D. João Rodrigues de Vascon
cello e OU7.a, foi mestl'e de campo general com o governo ela
arma do Minho, Beira e Além-Tejo, governador e capitão ge·
neral do e tado do Brasil, embaixador cxtraol'dinario á corte de
Madrid, do conselho de guerra, esl:ribeil'o-mól' da prince7A~ elo
13l'tl iI, ele.

(11) Ilha de erta não mui distante da ~ladeira.

(12) nio que perde o nome no Gran·Pará.

('15) Joaquim 'Machado de Castro, esculptol' portuguez,
auclor da e tatua equestre.

(1 ft) Celebre estatuario de Luiz XIV.

(I ) AIIu'ão a um gracio o epi odio que se lê na Hi,çtol'ia
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do ingenhoso .fida.lgo dom Quixote de la j}f~nclw, p. 2,
C<1p. xx.

(16) Foi este poema recitado na Sociedade lilteraria do Rio
!le Janeiro, no dja dos annos de Sua Magestade fidelis ima
dona Maria I, em 17 de dezembro de 1788.

('17) Malhemalica.

(18) Physica experimental.

('19) As experiencias da materia electrica sobre o raio.

(20) O desgraçãdo professor de Peter burgo Richman, que
moneo experimentando o coneluctor ela matenia electrica.

(2'1) Oprimeiro aeronauta MI'. Pilatre de Rozier. (Admira
que o auctor não tivesse conhecimento das experiencias feitas
em Lisboa e no seu secuJo pOl' 13artbolomeo Lourenço de Gus
mão, o voador, natural de Santos, cidade da provincia de
S. Paulo, a quem pertence a iniciativa na aeronalltica. V. as
Memorias do VISCONDE DE S. LEOPOLDO e elo CONEGO FRANCISCO
FIIElJIG DE CA.RVALHO revindicando essa gloria para a nação bra-
ileira, na Rev. t1'im. do Inst. hist. bras.)

(22) TIistoria naturaT.

(25) Chimica.

(24) Medicina.

(25) Cirurgia ..

(26) Geograpbia.

(27) Ui toria.

(28) Poesia.

FBI DO TOMO PRIMEIRO.
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EXTRAIT on· J;.ATALOGnE
.1

DE LA! IiIDRAIRIE

GARNIER FRERES
6, rue deli Saintll.peres et Palnis-RoyaJ, Z15

OICTIONNAIRE NATIONAL
OOVRAGE ENTlÊREIIEh"T TERMINÉ

BONUIIlENT ÉLEVÉ A LA. GL01BE DE LA LANQOE ET DES LETTBEJI FBANÇA1SE9

Ce grand Diclionnaire classique de la Langue française contient, pour la
premiere fois, outre les mllts mis en circulalion pai' la presse, et qui
som devenus une des proprietés de la parole, leso noms de tous les
reuples anciens, modernes; de tous les Souvérains de chaque Etat; des
lnstitutions politiques; des Assemblees deliberantes; des Ordres mo
nastiques, militaires; des Sectes religieuses, poliliques, philosopbiques;
des grauds Evenemenls hi toriques: Guerres, l3atmUes, Sieges, Jour
nees memorables, Conspiralions, Trailes de paix, Conciles; des TiLres.
Dignites, Fonctions, des Hommes ou Femmes celebres en tout genre;
des Personnages historiques de tous les pays et de tons les temps:
Sarnts, Martyrs, Savants, Arlistes, Ecrivains; des Diviniles, Meros et
Personnages fabuleu~' de tons les peuples; des Religions et Cultes di
vers, Fêtes. Jeux, Céremonies publi<iUes, Mysteres, enfin la i'iomencla
ture de tons les C)lefs-lietu, Arrondissements, Cantons, ViUes, Fleuves,
Rivieres, Montagnes de la Fr'lDce et de l'Etranger ; a,'ec les Etymologies

. grecq}les, latines. arabes, celliques, germaniques, etc., elc.
Cet ouvrage classique esl redige SUl' un plan enllerement neuf, plns exact

et plus complet que tous les dictionnaires qui existent, et dans lequel
~oules les defutiliolls, toutes les acceplions des mots et les nuances
mfinies qu'ils onl reçues sont justifiees par' plus de Q1lÍnze cent mille
exemples extraits de tous les ecrivains moralistes et poeles. philosophes
et historiens. etc., ele. Par M. BESCUERELLE ame, principal aureur de la
Grammail'e nutíona/e. '2 magnifiques vol. in-4 de plus de 5,000 pages. à
4 coI., imprimés en caracteres neufs et Lres-lisibles, SUl' papier grand
raisin, glacê, conlenant la matiére de plns de 500 volwnes in-S. 50 h',

Demi-reüure chagrio. • • . • • • • • • • • • . • . • • • •• 60 fr.

GRAMMAIRE NATIONALE
Ou Grammaire de Voltaire, de Racine, de 130ssuet, de Fénelon, de J. J.

nousscau, de Bel1lardiIr de Saint-Pierre, de Chateaubriand, de Casimir
Delavigne, et de tous les écrivains les plus distingues de la France; par
MM. BES!lIlERELLE FRERES et LITAlS DE CAUX. 1 10rt vol. grand in-8, 1~ ir.
neL . " ••...•• ,., .. , ••.• , 10 Ir.

Complémeot indispeIlBable du DICT!O~A.uRE AATIOA.IL.
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DICTIONNAIRE USUEL DE TOUS LES VERBES FRANÇAI5
fant réguliers qu'irréguliers, entieren;ent conjugués, par BESCUEBELLE

freres. 2 vol. ín-8 il 2 cownnes•... _ .. , , • ,. 12 fr,
Ce livre esL iodispensaule à lous Ies écrivaio~ el à loules les per~ooes qui

s'occupeul de la langue fraoçais", CIor le verbe esl le mol q~i, dans le discou""
.. joue le plus grand r<ilc; it enlre dans loules le proposilions, pour êlre le lieD

de nos pensées el y rép"ldre la clarlé el la vie; aussi les Latins Ini avaieDl
I donné le nom de verblllll poue exprimer qt.'il esl le mól nécessaire, Ie moI par

excellence. La r.nnjugaisoo de Vel'ues esl sans collLrediL ce qu'il y a de plu. dilo ,
ficite dans nolre laogue, puisqu'on y comple plus de lrois cents verbes irrégu·
liers. AI'aiàe de -ce dlctionoaire, lous les doules ~onllevés, loules Ies difficultés
vaincucs. I.

. LE VÊRITABLE MANUEL OES CONJUGAISONS
Ou Dictionllaire des 8,000 verbes, par BESCllERELLE !:reres. Troisieme édi·

tion, 1 vo1. ín-18•.•• , . , •. .......;; fr. 15

GRANO DICnONNAIRE ESPAGNOL-FRANÇAIS
ET FRANÇAIS-ESPAGNOL

Avec la prononciation dans les deux langues, plus exact et plus complel
que lous ceux qui onl pal'u jusqu'il ce jouÍ', rédigé d'apres les maté
riaux réunis par D. VICENTE SALVA, et les meilleurs diclionnaires anciens
et moderríes, par F. DE P. NOruEGA et GUII1.1 fOl:t vo1. grand in·8 jésus
d'ell\'iroll1,GOO pages il ;; colonnes.•• , •••• , • • • . 18 1'1'.

PETlT DICTlONNAIRE NATIONAL
\:ontenant la définition tres-daire et tres-exacle ue tous les mots de la langue

usuelle; L'explicatioll la plus simple-des termes scientifiques et lechni·
ques; la prononciation figurée dans tous les ca d:lUteU'<, ou dif'ficiles, etc:,
ii I'usage de La jeunesse, des maisons d'éducalion quiont besoin derensel
gnemenls prompts el précis SUl' la langl.1e1i:ançaise; parBEscuERELLEainé,
auleur du Orand Diclio/lnaire llalional, etc. I lort volume in-52 jésus de
plusde6UOpages., ........•.. : .. , ••.' 2 fr. 25

NOUVEAU DICTIONNAIRE )\NGLAIS-FRANÇAIS
ET FRANÇAIS-ANGLAIS

Gonlenanlloulle vocabulaire de la langue usuelle, et donnant la prononcii
tion figurée de tous les mots anglais et celle ,des mols français dans les
cas douleux ou dllliciles, par CL1FTON. 1 beau volume gralld in-52 ae
1,000 pages eliviron.. . . • , . , , •.. , ... , . , 4'1i'.5U

NOUVEAU DICTIONNAIRE ALLEMAND-FRANÇAIS
ET FRANÇAIS-ALLEMAND

Du langage littérail'e, scientifique et usuel; contenánt illeur ordre alpba
bélique tous les mots usités el nouveaux de ces deux idiomes; I,e~ no~
propres de personnes, de pays, de villes, etc. ; la solution des diJliculles
que présenlent la prononclalion, la grammail'e et les idiotismes; el SUIVI

d'un tableau de verbes il'l'éguliel's, par K. I OTTECK (de BerJin). 1 fo;J
vol. grand ín-52 jésus (édition gahanoplastique). . .. ,' 41'1'.

NOUVEAU DICTIONNAIRE DE POCHE FRANÇAIS-ESPAGNOL
ET ESPAGNOL-FRANÇAIS

Avec la prononciation dans les denx langues, rédigé d'apres les matériat?
réunis, par D. V1CE~TE SALVA, et les meilleurs dictionnaires pal'U5JUSqta
cejour,1 l'art vol. gr. in-32, ['armat dit CazÍD d'envil'on 1,100 pago 5 '
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GRANO OICnONNAIRE ITALlEN-FRANÇAI5
ET FRANÇAIS-ITALlEN

Par BAIlDERI, continué e terminé par HASTI et CEMTI. 2 gros vo1. in· 4,
contenant 2,500 pages, 45 1'1'.; neto ..•• , . .•.. 25 fr.

LE NOUVEAU MAITR~ ITALlEN

Abrégé de la Grammaire des Grammaires italieones, ~unplifié et mis à la
portée de tous les commençants, divisé par leçons, avec des thémes
gradués pour s'exercer à parleI.' des les premieres leçons et s'habituer
aux inversions italieones, par J. PR. HARJlERI, auteur du Granà Dicti01J,.
naire it'llien-{rançais. 1 fort vol. in-8, 6 fr.; neto . " fI'. '

DICT10NNAIRE USUEL OE GÉOGRAPHIE MOOE~NE

Conten-ant: les articles les plus nécessaires de la géographie ancieone,
ce qu'il y a de plus important dans la géographie hist.orique du moyen
ãge, le résumé de la statistique générale des grands Etats et des villes
les plus importantes du globe, par M. D. DE RIENZl.. Nouv~lle édition.
1 fort vol. in-8, à 2 coi., orné de 9 cartes coI. . . • . 8 1'1'.

DICTlONNAIRE GÉOGRAPHIOUE, STATISTIOUE ET POSTAL
OES COMMUNES OE FRANCE

Dédié au commerce, à l'industrie et à toutes les administratioIls publiques,
par M. A. PEIGNÉ, 3uteur du Dictionnaire portatifde la Zangue {rançaise
et de plusieurs ouvrages d'instruction; avec la carte des postes. Cet
ouvrage, par la mllltiplicité et I'exactitude. des renseignements qu'il
tournit, est indispensable à tout commerçant, voyageur, industriei et
employé d'administration, dont ii est le vade mecum. . . . . • 5 fI'.

GUIDES POLYGLOTTES, MANUELS OE LA CONVERSATION
ET OU STYLE ÉPISrOLAIRE

Al'usage des vcyageurs et de la jeunesse des écoles, par ~m. CLIJTo/;.
VITALI, CORONA, BllSTAMENTE, EBELING, CAROLINO DUAIlTE. Grand in-52, 1'01'
mat dit Cario, papier satiné, élégalEnent. cartoonés. Le vol. 2 1'1'.

JoHe reliure toile. • • • • • • . . • . • • 50 e. le vol. en plus.

Français.AnglalÀ.1 vol in-3\!. EngUsh·Portuguese. 1 vol. in-32
Français-Ilalien. 1 vo1. in-;;\!. Espail.ol-lngléB. 1 vo1. in.$\!.
Franç~.Alle:nand. 1 vo1. in~3\!. Ang1ais-Allemand.1 ~01. in-32.
Franç"'....Espab"Ilol. 1 vol. in-3~
Françaia-Porlugais. 1 vol in-3\!. Espail.ol·ltaliano.1 vo1. in-32.
ESPaiiol·Francés 1 vo1. in.;;2. Portnguez~Francez. 1 vo1. in-3't.
Englisb-French. 1 vo1., in-3.2. Porluguez·lnglez. 1 vol. in-3't

GU'.IIE EN SiSo LANGUES. - Français-anglais·aUemand.italien·
espagnol·porlngais. 1 Col'l vo1. in-16 de 550 pages. Prix.. . . . . . . 5 Cr.
líous appelons d'une maniere tOUle speciale I'atlelltion sur nos Gttides poly

gI0l1~8. Le soin intelligenl et serupuleux qui en a dirigé I'exéculion leur assurer
P."~ml le. hvres de ce genre, une jncontestaiJle supériorilê. Le texte original 3
e~e Calt et pféparé, 3vee iJeaueoup d'adresse el d'habilelé, par un maitre de eon
Cerenee à l'Eeole normale supél'ieure. Les besoius ôe la eonversation usuelle y
,~~t Ue -heureusemem prévus. Les dialogues, au Heu de se traiucr daus l'or
Dlere dea banalilés ennuyellses, ont un à-propos, une vivaeilé. un seI, qui amu
ient el réveillent le Iceleur. L'auleuI a eu l'art de joindre I'agréable à l'u~le.
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GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
Par MALTE-BRUN, descripLion de touLes les parLies du monde sur un nou

veau plan, d'aprês les grandes divisions du globe; précédée de I'Bis
toire de la Géographie chez les peuples anciens et modernes, eL d'une
Théorie gén~rale de la Géúgrapbie .maLbématique, p1Jysique et poliLique.
Sixiême édiLion, revue, corrigée et augmenLée, mise dans un nouvel
ordre eL euricbie Je LouLes les nouvc)les découvertes, par J, J. N. \lroT.
6 beaux .vol. grand in-8, enrichis de 41 gravures SUl' acier. , , 6il fr.

Avec un superbe aLias enLiêrement éLabli a neur. 1 vol. in-lolio, composé
de 72 magnifiques carLes coloriées, donL 14 doubles, " . . . 80 fr.

On se plaignJiL génémlem"nL de la .écheresse de la géographie, lorsque, apre;
quinze années de leclures et d'éLudes, Malte-Brun conçuL la pensée de renfermer
dons une suite de discours hi loriques !'ensemole de la géographie aneieaDe
et moderne, de maniêre à laisser, dans l'esprit d'un lecLeur atlenlif, l'image vi·
vanle de la Lcrre enliêre, avee loules ses eonlrées diverses, eL avee les lieux
mémorables qu'elle. renfermenl eL les peuples qui. les oal habitées ou qui les
habiLent encare.

11 s'est dit : • La géagraphie n'esL-elle pas la smur et I'émule de I'hislaire! i
I'une a le pouvoir vle ressuseitcr les n-énéraLions passées, l'auLre ne sauraiL-elle
lixer, dan une image mobile, le. lalTIeaux viva\lLS de I'hi loire en relraçanL à la
pensée ccL éLernel théâlre de nos courles miséres? celte vasle scéne, jonehée des
débris de LaflL d'empires, et eelte immllable nature, toujours oceupée à réparer,
par ses bienfaits, les ravnges de nos discordes? Bt eelte desel'iplion ou globe
n'esl-<!lIe pns inLimement líée à j'êlude de l'hamme, à ceUe des m(Burs el des iDo
sLiluLions1 n'offl'e-l-elle pns à louLe les sciences politiqucs des renseignemenl!
précieux? aux diverses hranehes de l'hisloire naLurelle, IIn complémenL néces
saire? à la lilléralure eUe-même, un vaste lrésor de senLimenLs et d'imnges! •

DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION ET DE LA LECTURE
52 vol. grand in-8 de 500 pages a2 coI., contenant la matiêre de plus

de 500 vol. . . . . • ., .......,...... 208 li'.
lEuvre éminemment lilléraire eL scientifique; produit de l'assoeiation de loules

les illustl"nlions de l'époque, sans aeeeption de partis ou d'opini"ns, le Dielloo
naire de la COllversa;ion a depuis longlemps S3 plaee marquée dans la bibl!o
theque de lout homme oe gout, qui aime à relrouver formulées "o ptécepll!.!
gõoéraux ses idées déjà arrHées sur l'histoire, les arts et les seiences,

SUPPLÉMENT AU
DICTIONNAIRE DE LA CONVE:RSATION ET DE LA LECTURE
Rédigé par Lous les écrivains dont les noms figurent dans cet ouvr~ge,

et publié sous la direcLion du même rédacLeur en <"heL 16 vol. gr. lD-ll
de 500 pages, conformes aux 52 vol. publiés de 1832 a1859.. 80 fr.

Le Sllpplémenl, nujoard'hui TER>lINÉ, se eompose de sei~e volumes formaolles
lomes LIlI à LXVl1I de eelte Eneyclopédie si populaire. .
, Ce SU'pplémerll • rép'aré louLes les erreurs, toutes les O~liSSIOOS qui aY3Ieol

éehappe dans l~ lravml si rapide de la rédaetioo <les 52 premiers volumes. Tous
les renvois que le leeleur eherchait vainemenl dans l'ouvroge principal se Lr~U

veut traités dans le Sllpplémenl, quelques artielesjulfés insuflisants oot~te refallS.
Qui oe s9it I'immense surees du Diclionnaire ae la Conversalion? Plus de

19,000 exemplaires des lomes I à bIT oot élé vendus; mais, aujo\lrd'hui, les ~euls
exemplaires qui conservent toute leur valeur primilive sont eelU qui pos.edenl
le Sllpplémelll, cn d'alltres termes, les lomes Lll1 à LXVIll. .

Comme le seize volumes supplémelltaires o'ont été tirés qu'à 5,000, Ils oe
tarderonl pes à êlre épuises.

Nous nous bornerons à prévenir les possesseurs des tomes I à LlI qu'aveal
peu de lemps ii uous sera impossible de eompléler leurs exe'JIplaires eL de leur
fournir les lomes Lili à LXVlllô car i1s s'épuiseol plus rapidement que oous ne
l'avioos pensé. .

Prix des seize vol. du SuppUment (tomes LIlI à LXVrn) ,80 fr.i le v. 5 fi',
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COURS COMPLET O'AGRICULTURE
Du Nouveau Dietionnaire d'agrieulture théorique et pratique, d'éeonomie

rurale et de médeeine vétérinaire; sur le plan de I'anelen Dietionnaire
de I'abbé Ros~'ER.

Par M.le hnron de i1JOROGOES, ex-pair Par M. le vicomte llÉRlCART DE
de France, membre de I'in·· TllORY, président de la Sociélé
slitul, de la ociété nal. et nalionale d'agriculture;
cenl. d'agriculture; . M. PAYEN, de la Société nalionale

M. AIIRBEL, del'Académie des scien- d'agriculture, professeur de
ces. professeu,' de culture 3U chimie inelllstrielle el.gricole õ
J'l'dill des Plante;;, elc; M. MATlllEO DE DOMRASLE, elc.

Ce cours aeu pour base le travail eomposé par les membres de I'ancienne
seeLion d'ilgriculture de I'lnstitut : MM.. DE SISllONDt, Bosc, TUOUIN, CIIAP
TAL, TESSIER, DESFONT"INES, DE CANDOLLE, FRANÇOIS DE NEUFCUATEAU, PAnllEli
TIEr., LA ROCIIEFOUC.'ULD, MOREI. DE 'VINDÉ, BOZARD pêre et fils, ApPERT, VILll(\
RlN, BnONGliLART, LENom, NOISETTE, etc., etc. 4' édition, revue et eorrigée.
Broché en 20 vol. grand in-8, à 2 eolonnes, avee environ 4,000 sujeIs
gravés, relatifs à la grande et à la pelite eulture, à l'éeonomie rtrrale
et domestique, etc. Complet, H2 fr. 50; net.. •. •.• 901'1'•.

DICTIONNAIRE O'HIPPIATRlaUE ET O'ÉaUITATION
Ouwage ou se trouvent rénnies toutes les eonnaissanees équestres et hip

piques, par F C,\1W1Nl, lieutenant-colollel en retraite. 2 vol. grand in-8, .
ornés de 70 figures, Deuxiême édiL, eorrigée et eonsidérablement aug
menlée, 20 1'.1'.; neto •• . ••..••••.• ,.... 15 tr.

OUVRAGES RELIGlEUX
ÉLÉVATlONS A OIEU SUR TOUS LES MYSTÊRES

OE LA RELlGION CHRÉTIENNE
hr BOSSUET. 1 vol. grand in-8, même format que les Méditations sur rE

vl!7lgi/e, orné de 10 magnifiques gravures anglaises sur aeier, d'aprês
LE GUInE, POOSSIN, 'VAl("ueRWERF, MARATTE, COPLEY, MELVlLLE, etc.. 16 1'1'.

MÉDITATIONS SUR L'ÉVANGILE
Par BOSSUET, remes SUl' les manllserits originaux et les é~itions les pltis

correcles, el illustrées de 14 magnifiques gravures sur aeier, d'apl'ê.
RAP'IAEL, RUBENS, PaUSSIN, RE11BRA>"WT, CAIUlACIlE, LÉONAIlD DE VINCI, etc.
1 vol. grand in-8 jésus.. . . . . . . . • . • . • . . . . . 18 1'1'.

Ceue superbe réim.pression des cbel's·<1·oouvre de Rassuet, imprimée avec le
plns g"und soin par Simon Raçon, est deslinée à prendre pl.ce pal'ffli les plus
heauI livres ele I'epoque. .

LES SAINTS ÉVANGILES
Par l'abbé DASSA:"CE, selon saint MaLtiJieu, saillt Mare, saint Luc et saint

Jean. 2 splendides vol. grand in-8, illustrés de 12 gravures S'J1' aeier, et
ornés de mes. Edil ion CUlUlER. Broehés, 48 1'1'.; neto . • • • • 501'1'.

LES ÉVANGILES
Par F..~llENliAIS, TradueLion nouvelle, avee des notes et des réOexions.

Deuxleme édition, iUustrée de 10 gravures SUl' aeier, d'aprés GIGOLI, LR

I~UIUE, MORILLO, OVEIlDECK, RAPUAEL, RIIBENS, etc. 1 vol. in-8 eavalier vé
10, 10 fr.; neto . • • . • . • • . . . • • . • • • • • . 8 fr.
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LES VIES DES SAINTS
Pour tous les jours de l'année, nouvellement écrites par une réunion

d'ecclésiastiques et d'écrivains catholiques, classées pour chaque jour
de l'aunée par ordre de dates, d'apres les martyrologes et GOPESCARD;
illustrées d'envirou 1,800 gra~ures. 1'0uvrage complet forme 4 beaul
vol. grand in-8; chaque vo1. se compose d'un trimestre et forme uo
tout complet.10 fr. le vol. Complet. • . • • • • . . . • . • 40 fI'.

Les Vica dcs Sainls avaient d~jà obtenu I'approbatíon des archevêques de Paris.
de Cambrai, de Tours, de Boul'ges, de Reims, de Sens, de Bordeaux, etc., elc.

IMITATlON DE JÉSUS-CHRIST
fraduite par I'ahbé DAss.wcE, avec approbation de Monseigneur I'arche

vêque de Paris. Edition CURHER, avec encadrements variés, frontispice
01' et couleur, et 10 gravures sur a:eier. 1 vol. grand in-8. . . 20 fI'.

Reliure chagrin, tranche dorée. . . . . • . . • • • . • . • 12 fI'. »
demi-cbagrin, tranche dorée, plats toile. : • • • • •• fi 50

LES FEMMES DE LA BIBLE
Par M. I'ahbé G. DARBOY. Colleclion de portraits des fémmes remarquables

àe I'Ancien et du Nouveau Testament (gravés par les meilleurs arti~les,
d'apres les dessins de G. STAAL), avec' textes explicatifs rappelant les
principaux événements da peuple de Dieu, et renfermant des appré
ciations sur les caracteres des Femme~ célebres de ce peuple. 2 vol.
grand in-8 jé~us. Le vol. . . . . • . • . ". . . • • . . . . 20 fI'.

LES SAINTES FEMMES
Par M. l'abbé DARDOY. Collec.tion de portraits, gravés SUl' acier, des

femmes remarquables de l'Eglise; ouvrage approuvé par Monseignfur
l'archevêque de Paris. '\ vol. grand in-8 jésus. . . . . . . . 20 fr.

LE CHRIST, LES APOTRES ET LES PROPHÊTES
Par I'ahbé DARPOY. Collection de portraits de l'Écriture sainte les plUl

remarquahles, gravés par les meilleurs artistes. 1 volume grand 10-8
jésus.. • . • . . • . . • • • • • • . . . . . • . . . .. 'lU fI' ..

LA VIERGE
Histoire de la Mere de Dieu et de son culte, par l'ahbé ORsmr. Nou\'elle

éditiou, illustrée de gravul'es sur acier t:t de sujets dans le texte.
2 beaux vol. grand in-8 jésus. . . , . . • . . . . . . • • 24 fI'.

SAINT VINCENT DE PAUL
Histoire de sa vie, par I'ahbé ORSINI. 1 magnifi'JUe vol. grand in-8 jesus,

iIIustré de 10 splendides gravures SUl' acier, tirées sur chine avant.la
lettre, d'apres KA.RL GJ:RARDET, LELOIR. MEIssoNNrER, STAAL, eLc., gravee~
par nos meilleurs artistes. . . . . . . ; . . . . .. . 12 Ir.

, PR1! DE LA nELtOnE DE5 58PT VOLUMES Cl-DESSUS
Relil,re Loile mosaíque, plaque spéciale, trunche doréc.. • • . . 6 fr.
Relillre dcmi-ehagrin, tranche dorée. • , • • • • . • • . . • 6 »

LA 5AINTE BIBLE
l'Ancien et le Nouveau Testament complets; traduct:on nouvelle par Ge

NOUDE. 5 vo1. grand in-8 à 2 colounes, illustrés de li magnifiques gravures
anglaises et de 550 gravures sur bois. . . . . . . . . . . . 24 Ir.

Demi-rel.ch3grin, plats tQ:le,doré SUl' ll':mche,:ivol. reI. en 2.6 Ir. levoi.
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HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Par l'abbé FLEURY, augmentée de 4 livres (les livres CI, CIl, cm et CIV)
publiés pOUl' la premiêre lois d'aprês un manuscrit appartenant à la
Bibliolheque impériale, avec une table générale des matiêres. Paris,
1856. 6 vol. gr. in-8 jésus, il 2 col.; au lieu de 60 lr., net.. . 50 fr.

(EUy"'RES COMPLETES DE CHATEAUBRIAND

liouvelle édilion, précédée d'une élllde .1itléraire SUl.' CHATEAUBRLAND par
M. SAlNTE-BEUVE, de l'Académie française. 12 ·vol. in-8, papier cavaliel'

.vélin, orné d'un beau portrait de Cltaléallbl'iand. Chaque vol. . 5 ü'.
Notre édition réunil à la fois les avanlages d'un prix modéré, d'une excenente

typogra~hie et d'une correclion faite d'aprês les mejHeurs texles. EHe sera en
richie d une élude três-comprele sur Chateaubriand par M. Sainte-Beuve, el de
notes inédites exlrêmemenl eurieuses.

Naus avons eu soin de faire faire des titres partieuliers el des couvertures
spéciales pour ebaque volume formant un tout eomplet.

EN 'ENTE
LEGÉNIEDUCRRlSTlANISllIl:. ATALA, BENÉ, LE DERNIER

1 vaI. . ABENCERRAGE, LES NAT.
LES MARTYRS. 1 vo1. CREZ, POÉSIES. 1 vo1.

L'ITlNÉRAIRE DE PARIS A VOYAGE EN AIlIÉRIQUE, EN
JERUS1U.EM. 1 vo1. ITALIE ET EN SmSSE. vaI.

Chaquevolume, avee 3, ~ ou 5 grarores, se vend séparément.. • • • 61'1',
Demi-reliure, piais toile, doré sur tranche•. , • • • • • • • • • •• 3 fr.

MAGNIFIQUE COLLECTlON DE GRAYURES
'Comme ornement ét complément de notre édition, nous publions une

splendide collection composée d'environ 40 gravures, dessinées par
STAAL, elc., exécutées spécialement pOUl' cette édilion, et avec le plus
gralld soin, par MM: F. DELANNOY, A. THlBAULT, OUTBWAlTE, MASSARD, etc.,
d'ap:es les dessins origina,ux 'de G. STAAL, RACtNET, etc. Rien n'a été
négbgé pOUl' rendre ces grayures dignes des OElwres de Chateaubriand,
12 !tvr. composées de chacune 5 ou 4 gravo Chaque livraison. 1 fI.'.

HISTOIRE DE FRANCE
Par ANQUETtL, avec continuation jusqu'il nos jOUl'S par BAUDE, l'un des

prmc.ipaux auteUl'S du JIlillion de Faits et de Patria. 8 vol. grand in-8,
lmpnmés à 2 col., illustrés de 120 gravures environ, renfermant la co~

lechon complêle des portraits des rois, 50 Ir.; neto • , • • • 40 fI'.

HI5TOIRE DE FRANCE D'ANQUETlL
Conlinuée depuis la Révolution de 1789 par LÉONAlID GALLOIS. Editioll ornée

de 50 gravUl'es en taille-douce. 5 vol. grand in-8 jésus à ~ col(lnnes,
contenant la matiêre de 40 vol. in-8 ordinaires. 62 fr. 50; neto 40 fI'.

Demi-reliure, dos chagrin, le vol. . • • . • • . • • • • • • • • •• :; fr. 50

ABREGÉ CHRONOLOGIQUE DE L'HI5TOIRE D~ FRANCE
Par le président HÉNAULT, continué par MICHAUD. 1 vol. gràJld in-8 illustré

de graVU1'es SUl' acier. . . . . . . , . . . , • . • • .. 12 ú'.
Demi-reliure, ehagrin. o..................... 3 f 50

avec les plats toile, tr. dor.. 6 f »
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HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Par M. loUIS BLANc, auteur de I'HiJtoire de Dia; ans. Chaque volume se

rcnd séparément. . . . . . . • • . . . • . 5 fr.
La dixieme volume esl en venle.

CAMPAGNE DE PIÉMe)NT ET DE LOMBARDIE
Par AlItDÉE DE CESENA. 1 vo1. granei in-18 jésus. . . . .. . • . 20 fI'.

L'hisloire de celle c.1mpag"e esl une hisloire éminemmenl populaire, qui doil
eveiller' un inlerét universel. Les édi.leurs n'onl rien néglige pour que ceI ou
vrage juignit au mél'ite de l'à-propo5 tous les avanlages d'une exécutioo ~érieuse.
el devinl un livre, non pus seulemenl de circonslance el d'un inlerêl éphémêre,
mais di&ne de leDir UDe place honorable dans les bibliolheques. - Au poiOI. de
vue liue"aire ell'0lilique, le nom de, l'auleur esl à la fois une promesse el une
garaDlie. Les incldenls de la campagne SODI relraces dans ce livre avec une vem
el un enlrain qui donnenl beaucoup de charme au ,·ecil. L'ouvrage esl orDe de
pOrlrails de l'Empereur, de 1'lmperr,lrice el de Viclor-Bmmanuel, admirables
menl graves SUl' acier par Delannoy, d'apres Winlerhaller, de plaos el de carles,
de lype~ mililaires des Irois armees el de planchcs SUl' acier represenlaDlsles
balaiJles de Magellta el de So/ferino el la Relltrée des Troupes â Paris. Le lIvre
renferme aussi la lisle Complele el Ilominale des decorés el des medaillés de
I'armee d'llalie, el, par cela meme, devienl pour eux un lilre de famille.

GALERIES HISTORIOüES DE VERSAILLES
Ce grand et important ouvrage a été entrepris aux frais de la liste clvile

du roi Louis-Philippe, et rédigé d'apres ses instructions. 11 renf~rme l~
description de 1,2UO tableàux; des notices hisLoriques sur plus de 6~6
écussons armoriés de la salle des Croisades, et des aperçus biographle
ques SUl' presque tous les personnages célebres depuis Ies Lemps les
plus reculés de la monarchie française. Cet ouvrage, vérilable bistOlr
de France, illustrée par les maitres les plus célebres eu peinture et eu
~culpture, et desLiné à être donné en cadeau ii tous les hommes élUl
nents de notre époque, !l'a jamais élé mis en vente. 1Uvol. in-8 iropr)
més en caracteres neufs SUl' beau papier, avei:.lll1 magnifique alburo
in-4 contenant 100 gravures.•..•.••. , . • • 80 Ir.

VERSAILLES ANCIEN ET MODERNE
Par le comte ALEX.ANDRE DE 1JA BORDE. Paris, Gavard, 1842 1 vol. grand

in-8 jésus vélinj aulieu de 50 fr., net. . . . . . 12 rr. 5U
Ce volume, de 916 pages de lexle, esl orne de plus de 800 gravurcs SUl' acier

el SUl' bois.

SOUVENIRS D'UN AVEUGLE
Voyage autour du monde, par J. AlUGO, sixieme edilion, revue, augmentée

d
,

enrichie de notes scientifiques, par F. AnAGO, de l'institut. 2 vol. gran
in-S raisin, illuslrés de 25 planches et portraits ii part, et de '!'lU fi."
gnettes dans le texte, 20 fI'. j net. ........,. . i5 .

Reliure loile, tranche dorée, le volume. . . • . • . • • • . • 3 fI'. ?,O
Reliure demi-cbagl'in, plals en loile, lI'. doree, les 2 vol. en un." 09

ABRÉGÉ MÉTHODlOUE DE LA SCIENCE DES ARMOIRIES
Suivi d'wl glossaire des attributs héraldiques, d'm] Lraité élémentaire des

ordres modernes de la chevalerie, et de TIotions sw' l'origine des noros
de famille et des classeS nobles, les anoblis ements, les preuves etles
titres de nobles~e, les usuryations. et la législation nohiliaire, etc., pr
[. MAIGNE, 1, vol. grand iu- ,8 jésus, orné d'ellviron 5UO vignettes (j~~ e

lexte, gravees par M. DOFRl:NOY. • . . . . , . . . . . . " r.
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