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CARTA POLITICA
Dirigida ao grande cidadão e nosso primeiro diplomata o Exm. Sr. conse
lheiro Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond, do conselho de
S. M. o Imperador, seu enviado extraordinario e ministro plenipotencia
rio, veador de S. M. a Imperatriz, cavalleiro da ordem imperial do Cru
zeiro, commendador da de Christo, grã-cruz das ordens de Nossa Senhora
da Conceiçlo de Portugal, da de 6. Mauricio e de S. Lazaro da Sardenha,
commendador da ordem do Mérito, sob o titulo de S. José da Toscana» etc.

t

Meu Venerando Amigo.— Denegando-me a camara tempo
raria de 1869 a 1872, ou por pouco apreço, ou para satisfazer
rancores políticos, os recuisos facultados por urna lei espe
cial, que a camara liberal de 1866 me havia dado, por pro
posta cío illustrado deputado Dr. José Angelo Marcio da Silva,
autorisando o governo a subscrever 1.000 exemplares ou assignaturas da historia geral do Brasil, sob o titulo de Chorographia Histórica, Chronographica, Genealógica, Nobiliaria e
Política do Imperio do Brasil. que tinha chegado até o princi
pio do sexto tomo, que eu não podia já continuar ñor vêr es
gotados os meus recursos, e ter de ir o meu trabalho a mui
tos volumes, o anno passado (1870), pedindo ao ministro do
Imperio a execução da lei, foi ella, por escrúpulos, remettida,
para ser interpretada, ao procurador da corôa e soberania na
cional, e ao conselho de Estado(*); e por fim, voltando á caO Ittm. e Exm. Sr. conselheiro ministro do imperio—A lei 1.340
de 24 de Agosto de 1866, tendo sido promulgada com o tiin especial
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mara dos deputados, decidio esta, cm vista do parecer da
commissão de fazenda, a que foi remettida a lei (incompetente
na matéria), que ficava a lei satisfeita, tomando o governo,
de me auxiliar na impressão da historia documentada do*Brasil, com
o titulo—Choragraphia Histórica do Império do Brasü—autorisando
o governo imperial para assignar 1.000 exemplares de cada tomo, e
como já entreguei á secretaria do Império os exemplares do primeiro
tomo, para serem distrihtiidos pelas repartições publicas, como de
termina a mencionada fei, e dizendo o art. 2° que esse auxilio será
até a conclusão da obra, vou respeitosamente scienlilicar a V. Ex.
que o meu trabalho não excederá de 10 tomos, devendo entregar ao
governo em cada anno 1.000 exemplares de cada tomo; e como o
governo imperial só manda pagar em vista dos exemplares, e a im
pressão da obra é feita sob minha responsabilidade, vou por isso ro
gar a V. Ex. para mandar prevenir a secção de contabilidade da secretaria do Império para incluir todos os annos no orçamento o
credito marcado na lei para o pagamento dos volumes, afim de que
não fique eu compromeitido com a typographia que se encarrega da
impressão e encadernação da obra.
Rio de Janeiro, 8 de Novembro de 1870.—Illm. e Exm. Sr. conse
lheiro Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Dr. Alexandre José de
Mello Moraes.
Confere.-^José Bonifácio Nascentes de Azambvja.
Senhor.—Por aviso de 12 de Dezembro proximo passado ordenou
V. M. Imperial que a secção dos negocios do Império do conselho de
Estado consulte com seu porecer sobre o officio em que o Dr. Ale
xandre José de Mello Moraes pede que nos futuros orçamentos se
consigne verba para o cumprimento da lei n. 1.340 de 24 de Agosto
de 1866, e decreto u. 1776 de 26 de Julho de 1870; e declara que a
sua obra não excederá de 10 volumes, que serão publicados annualmeote e distribuídos na fórma do decreto.
Ouvido o Sr. conselheiro procurador da corôa, deu elle o seguinte
parecer:
« lllm. e Exm. Sr.—Cumprindo o que determina V. Ex. no seu
aviso de 28 do mez ultimo, relativo á subscripção de 4.000 exempla
res da obra do Dr. Alexandre José de Mello Moraes, intitulada CÀorographia Histórica do Império do Brasü, e se á vista dos decretos
ns. 1.340 de 24 de Agosto de 1866, e 1.776 de 26 de Julho do anno
vigente, a quantia de 4:000$, que o governo está aulorisado a des
pender com essa subscripção, é devida por 1.000 exemplares de cada
volume ou se por 1.000 exemplares de toda obrà, tenho a dizer o
seguinte:
« Á parle Onal do decreto legislativo n. 1.776 de 26 de Julho de
1870 deve ser entendida como dando maior desenvolvimento ao de
n. 1.340 de 24 de Agosto de 1866 ? E então a pretenção daquelle *
doutor é fundada? Deve ter 4:000f por cada volnme que publicar
até a conclusão da obra ?
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para ser distribuído pelos arcfaivos da nação, a reimpressão
atí primeiro tomo da Ia edição!
Ha nada mais' irrisorio do que isto! Dizendo a letra da lei
« Isto, porém, poderá levar a abuso, procurando-se augmentar o
numero de volumes, diminuindo o formato, diminuindo o numero
das folhas, fazendo a impressão com typos grandes, etc., e por isso
se, conho parece-me, tem fundamento o seu pedido, lomo a liber
dade, de lembrar a V. Ex. que é de necessidade dar providencias a
respeito.
« Permitta V. Ex. que não conclua sem fazer reparo no modo de
um peticionário se dirigir ao governo imperial; nào o faz por meio
de requerimento, e sim por officioC).
« S. M. o Imperador mandará o que fôr servido.
« Deos guarde a V. Ex. Rio de Janeiro, 5 de Dezembro de 1870.
-—Illm. e Exm. Sr. conselheiro Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira,
ministro e secretario de Estado dos negocios do Império.—O procu
rador da coròa, Francisco Balihazar da Silveira. »
A este respeito tinha já o chefe'da 5a secção da secretaria de Es
tado declarado o seguinte:
« Na lei tio orçamento para o anno financeiro de 1871—7á está
Contemplada para este fim a quantia de 4:000$000(**).
a Se o Sr. ministro o determinar, incluirei sempre essa somma
nas futuras propostas até a conclusão da obra. 5a secção, 16 de No
vembro de 1870.—José Vicente Jorge. »
O quesito do aviso é « se os 1.000 exemplares são de cada volume
ou de toda obra. »
Segundo a disposição da lei n. 1.340 é claro que a subvenção era
de 4:000$ por 1.000 exemplares de toda obra; a do decreton. 1.776,
porém, parece á primeira vista autorisar a subvenção por volume.
A disposição, porém, não ó clara, porque diz o decreto:
« Ari. 1." Para o cumprimento da lei n. 1.340 de 24 de Agosto de
1866 fica o governo aulorisado a despender desde já a quantfa de
4:000$ pela verba—instrucção publica—mandando distribuir os 1:000
exemplares da obra, a que se refere o mesmo decreto, pelas reparti
ções publicas, o que fará,, annualmente até a conclusão da mesma
obra. »
Cumprir a lei de 1866 é mandar pagar 4:000$ pelos volumes da
obra inteira.
•
(*) Permitia-me o Sr. procurador da corôa, que tamhem faça reparo no
que S. S. reparou, e lhe diga que*dirigindo-me ao ministro do Império,
tratava de serviço publico, e não de negocio exclusivamente meu; tratava
do cumprimento de uma lei, que se referia á publicação da historia
patria.
(**) Veia o leitor a má vontade do ministro do Império em cumprir uma
lei tão clara e positiva. Já estando consignada outra verba para o 5o tomo,
julgou que devia, por zelo dos dinheiros públicos, remeiter a lei para o
conselbo de Estado!
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seja; e a commis^ão de fazenda da camara temporaria, e o
ministro do Impy'Jo, mais ingenuos ou condescendentes que
os belchiores de fomo^ffifiíiíjí**0 entu^ ar os archivos da na
ção com a reim
**
v ; ieiro tome da minha Çhorographia, dizencV-u a «jiumtia de 4<a ^ í u* a asignatura da
nação fosse até a concluis uq ¿ora! Pobr; Brasil l até onde
teievaráõ?!
v *•
A má vontade, ou antes o desabafo das paixões, fez que se
mallotrrassem o ^ - - ocfnrç0s e desejos, privando deste
ípforíJa historia minuciosa e documodo“ «,
mentada. A causu^^A
v Tri dos poderes do Estado
foi noraue escrevi veraadt^ento lisongeei pakões. Colloquei-me a cem annos 'de distarían tracei a nossa linha de limites pelo Oyapock, e, em vista dos documentos irrecusáveis
que me autorisavào, revindiquei a nosso direito ás terras do
cabo do Norte, pois que, acima de tudo, eu sou brasileiro.
Gomo nunca fui empregado do governo, não estou sujeito
ao hei por bemy e por isso posso escrever verdades e desmas
carar impostores, que mereão pomada cheirosa, sendo em
substancia o que inculcao de sebo rançoso!
* Para a histoiia geral do Brasil ninguém, como eu, possuia
um archivo mais conioso de documentos adquiridos á custa de
immenso trabalho, de esforços, de'grandfcs despezas e de favo
res, como os que devo a V. Ex. Ainda bem: Gz o que pude,
constituindo-me o martyr pela historia do nosso paiz. Para
salvar das ruinas do tempo e da indifferença do governo im
perial as noticias de duas épocas importantes da nossa exis
tencia social e político, emprehendi, com os meus proprios
recursos, a publicação da obra Brasil-Reino e Brasil-Imperio,
que vem a ser a do governo portuguez no Brasil desde o dia
10 de Março de 1808 a 25 de Abril de 1821, e dahi até 1871.
Como no nosso abençoado paiz a carreira politica favorece as
aspirações, pedi á minha provincia, berço tambem de meus
cionada obra, constasse ella de um ou de muitos volumes, devendo,
portanto ser adoptada a seguinte resolução.
A assembléa geral resolve:
Art. 1.“ O auxilio de 4:000$, concedido pela lei n. 1.340 de 26 de
Agosto de 1866, mandado cumprir pelo decreto legislativo n. 1.776
de 26 de Julho de 1870, é por 1,000 assignaturas ou exemplares de
toda obra Chorographia Hisiúriea do Imperio do Brasil, quer conste
de um, quer de muitos volumes ou tomos.
Art. 2.4 Ficão revogadas as disposições em contrario.
Sala 'das commissoes, em 30 de Maio de 1871.—Cardoso de Ment-

zes.-iAraujo Lima.
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antepassados, uma das cadeiras que a constituição lhe deu na
camara temporaria, e ella m’a confiou por unanimidade de vo
tos. Conheci ser amado dos meus, porque apenas foi pronun
ciado o meu nome, ninguém o recüsou. Conheci demais que a
familia alagoana) quando : ião é comprimida pela força das
bayonetas officia^s e livre áente obra, não sabe desmentir o
seu glorioso paseado; e rve demais nma prova despe apreço
dos meus comprovincianos». amigos, na eleição que se mandon
fazer ultimamente pela vaga que deixou deu primo e amigo o
desembargador Antonio Luiz Dantas de Barros Leite no se.nado brasileiro, pois que, apezar da guerra official que trai
çoeiramente se me fez, ffeu-me as Alagoas a mais explendida votação, sem que o menos à imprensa pronunciasse o
meu nome.
•
Eu, que contemplava Como espectador curioso a marcha
dos negocios públicos, para os notar e commentar sem alterar-lhe as feições, tomando assento na camara temporaria, re
conheci ser uma farça o que alli se representa, porque nfto se
preenche o fim inteneional dó legislador constitucional, por' que o tempo é gasto muitas vezes com questões banaes e de
nenhum interesse para a sociedade.
Estava convencido que as camaras se devem reunir para
promover o bem geral da nação; porém, confrontando os tem
pos, vejo que a falsa politica tem ábsorvido tudo, e que
a politica do egoismo e das posições officiaes é o unico pensa
mento da maxima parte dos brasileiros. Ella e a indifferença
reprehensiva dos poderes do Estado tem permittido que tudo o
mais no paiz seja invadido por especuladores, que vem para o
Brasil, sem capitaès, com o fim de sé apoderar do commercio
e das emprezas, com prejuizo da lavoura, para a qual mostrão
absoluta negação, ou para a vagabundagem, obrigando deste
modo ao que não é brasileiro político a ser pariá no seu proprio
paiz. Se as camaras fizessem o que devem, e não o que o poder
executivo lhes manda fazer, o systema representativo seria
uma realidade no Brasil, e não uma comedia de aldêa, como
a que temos representado e continuaremos a representar.
O poder legislativo, pela constituição do Império, é o poder
que confecciona as leis; e, como não as deve fazer sempre,
tem ainda outros encargos, não menos nobres, a preencher,
que é o de velar na execução delias; fazer conhecer á nação e
ao, governo os vicios que houverão, bem como os abusos que
delias fizerão os agentes da autoridade, indicando-lhes os
meios de os evitar; velar na guarda da constituição e denun
ciar dos que a violárfto, para serem corrigidos; manifestar ao
2
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poder executivo as tendencias dá opinião'publica e aconse
lha-lo, mostrando-lhe o caminho que deve seguirem proveito<ta
nação. O poder legislativo nâo deve autorisar o poder executivo:
deve legislar, porque a sua missão é prover o bem da nação,
já físealisando o procedimento dos outros poderes, e já alte-*
rando e reformando as leis, que não preenchêrão o fim para
que forão feitas.
0 poder legislativo não póde e nem deve autorisar a nin
guém, porque aliena direitos, que são inalienaveis, visto que o
deputado & um procurador autorisado da nação, que delia re
cebendo a immediata auforisação, não póde, e não deve dele
gar esses poderes, que lhç forão delegados.
A. nação, confeccionando o seu pacto fundamental, para barmonisar a sua existencia social e política, estabeleceu poderes
distinctos, reservando para sf, no poder legislativo, a interven
ção directa e immediata em todos os ne^ocios públicos; e,
creando este poder, ainda foi previdente, dividindo-o em duas
camaras, uma temporaria para exprimir a opinião do dia, e a
outra vitalícia, com a denominação de senado, para contraba
lançar os excessos daquella, determinando expressamente que
o seu pessoal fosse composto (art. 45, § 111 da constituição) de
<( pessoas de saber, capacidade e virtudes, com preferencia os
« que tiverem feito serviços á patria. »
Esta escolha do senado foi tão sabiamente reoommendada e
providente para o bom andamento dos negócios jmblicos, que,
pela sua sabedoria, virtudes e serviços á patria, deve ser o
thermometro da harmonia social.
Se a camara temporaria nega ao poder executivo 6 seu
apoio e é dissolvida, voltando os mesmos deputados, não ha
mais que duvidar ser ella a expressão do querer da nação; e
neste caso então a camara vitalícia, caso esteja em desharmonia de opinião, tem de ceder, sob pena de ser arrastada pela
torrente.
O poder legislativo, repito, não deve autorisar ao executivo,
porque a autorisaçâo é um acto complexo, e o legislador não
se submette ás circumstancias da acção, e sim caminha direito,
ao fim a que se propõe. Deste modo o poder legislativo será
uma realidade no governo representativo, e induzirá o throno
a vir ás camaras dizer aos eleitos do povo o mesmo que dizião
os antigos reis ,da França, em presença dos estados-geraes da
nação : « Senhores, eu vos convoquei para ouvir os vossob
« conselhos, e me corrigirdes se porventura pratiquei alguma
« cousa que não devia fazer. »
Depois da revolução de 7 de Novembro de 1837, mandada
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fazer na Babia pelos inimigos da regencia Feijó, Bernardo Pe
neira de Vasconcellos inaugurou no seio da representação na
cional ò parlamentarismo, verdadeira mystiucação do nosso
direito publico constitucional, que tão fetal tem sido ao Brasil,
por ser a origem da corrupção, que obriga a corôa a não
poder tirar o pessoal do ministerio em outra fonte, que não
seja na da representação nacional, para não o expôr á guerra
sanhuda, que se póde levantar nas camaras contra o minis
terio.
E’ por isso que o throno entre nós apenas se encarrega de
lêr uma peça do poder responsável (ficção! I!), embebida de
idéas vagas sobre administração, por estar certo que as cama
ras»não lhe tomão contas severas, e fazem o que o poder res
ponsável quer, por não haver nellas a independencia que con
vem ter os eleitos do povo, sendo appellidados, como os appellidou o Sr. Zacarias de Goes e Vasconcellos, de confraria de
pedintes. Se o deputado fosse um cidadão independente, como
nas primeiras legislaturas, que bem comprehendesse a sua
missão, o Brasil não se acharia no estado em que se acha, e
ameaçado de ser devorado pela corrupção.
Não se cuida seriamente n o q u e mais convem, porque a
maior parte do tempo das sessões legislativas gasta-se com a
resposta á falia do throno, quasi sempre a mesma cousa que a
dos annos passados, em cuja discussão se desabtífão as paixões
políticas, discutem-se os interesses particulares, e depois entretem-se com licenças a estudantes, com pensões e conces
sões de loterias, com autorisação da desbeza publica, etc.; e,
cansados os palradores das questões de lingua, deixão a nação
inconstitucionalmente entregue à inexperiencia, ao pedantismo
e aos desatinos dictariaes do poder executivo, porque é autorisado e ninguém lhe toma contas.
Daqui tem dependido os males, de que profundamente se
resente o nosso paiz, porque poucos são os que se conhecem,
e como todos aspirào subir ao poder, embora não tenhão as
habilitações constitucionaes. (art. 179, § XIV), que são talen
tos e virtudes, chegando a ser ministros se julgão estadistas,
grandes financeiros e políticos amestrados, como se a sciencia
administrativa, ou antes o governo da nação, possa ser devi
damente realizado por theorias vagas dos livros de direito,
dando-nos os compromettimentos, desgostos e humilhações,
' por que temos passado.
No entanto nas primeiras legislaturas se cuidava seriamente
dos interesses naaidnaes; e o que temos de importancia na
nossa legislação foi feito por ellas, como sejão as leis da liber-
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dade da imprensa, os codigos penal e do processo, a creaçào
do supremo tribunal de justiça, para substituir o desembargo
do paço, e mesa da consciencia e ordem, a lei da desapropria
ção em favor do bem publico, a organisação das camaras municipaes, a creaçào dos juizes de paz, a lei da responsabilidade
dos ministros (hoje morta), a da fundação da divida publica,
a d¿ reorganisação do thesouro publico, a da creação das aca
demias (sendo as de ¿ireito as mais fataes ao paiz, e que
tem anarchisado e onerado o thesouro publico), etc., etc.
E hoje o que fazem as camaras? Além do que já disse a
V. Ex., náo fazem mais do que chancellar o que lne ordena
o poder executivo e autorisa-lo a fazer o que bem lhe con
vier.
*
Nesses' tempos, que lá vão e que não hão de voltar mais,
especialmente no tempo da regencia, no qual o paiz se gover
nava pelo propio paiz não se pedido favores, não havia o par
lamentarismo : a carnara trabalhava â parte e o ministerio do
seu lado.' O ministro resfeitava o deputado pela sua indepen
dencia e poder.
O poder legislativo tinha tanta força, que, em 1830 o Sr.
D. Pedro I, desejando ir ¿ Europa, para consolidar o Ihrono de
sua fllha, que se acbava vascillante, pedio à camara permissão
ara alli ir; porém esta, constituindo-se em sessão secreta,
epois de longa discussão, respondeu-lhe pela negativa. O Im
perador, em presença desta recusa, preparou-se para o golpe
de Estado, que teve lugar em 7 de Abril de 1831, cuja histo
ria largamente contarei na obra que estou publicando com o
titulo O Brasil-Reino e Brasil*Imperio.
Era tão importante a missão que tinha 6 representante da
nação, que a casa onde elle entrava, na capital do Imperio,
era olhada com distincção. Oh! que diüerença entre o eleito
de então e o nomeado ou designado de hoje! E de que.tem
dependido a retrogradado do systenn representativo entre
nós ? Tem dependido a retrogradação de se não respeitar o
principio constitucional (art. 119, § XIV), e da indifferença das
camaras, que vêem os males por que temos passado, e não
chamão a contas os autorés delles; veem atacado o pacto fun
damental da nação(*) pelos ministros da corôa e seus agentes,
e se não lembrão de os responsabilisar, fazendo effectiva a lei
de 15 de Outubro de 1827(**).

S

(*) Lei de 3 de Dezembro.
(” ) A lef de responsabilidade dos ministros e empregados públicos
entrou na ordem do día de 17 de Junho de 1836.
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A constituição, que juramos, discriminou os poderes políti
cos da nação, e determinou que fossem elles independentes,
prescreveu io-lhes os limites, e para esta independencia presuppôz, moralmente, que ao poder judiciário fosse garantida a
necessaria liberdade de acção, para abriga-lo dos abusos ecom
pressões do poder executivo. Mas, pela indifferença do poder
legislativo; o poder executivo tem absorvido os outros po
deres, constituindo-se o—unico—poder da n&ção.
Estou certo que os males por que temos passado têm depen
dido das eleições; e admira que o povo não conheça o papel
ridículo que representa quando é chamado, em nome da lei,
pelo governo, para escolher cidadãos que o represente nos
congressos da nação. Reunido no dia prefixo, o governo apre
senta-lbe a escada, e designa ou impõe, por seus agentes, os
que devem trepar, e, logo que os empoleira, o governo e o
empoleirado atirão com a escada no povo, e em recompensa
o esmngão com tributos, com os desfavores e com a perse
guição.
Se o povo brasileiro no tempo prefixo se reunisse, com o
pensamento'da boa escolha de homens, para o representar nas
camaras, reagindo contra a influencia maléfica do governo,
não estaríamos sobrecarregados de impostos, e nem teríamos
tido uma guerra no estrangeiro, como a que terminou no Io de
Março de 1870 com o Paraguay, e com a que nos estão amea
çando os ingratos, insolentes e paparrotões argentinos.
O nosso famoso político nadre Antonio Vieira reconheceu
tanto a necessidade da escolha dos homens para os empregos
da republica, que, em um sermão da terceira dominga do
advento, se exprime assim :
« Não nego que a nobreza quando está junta com o talento
deve semçre preceder a tudo; mas, como os talentos Deos é
que os da, e não os pais, não se devem fundar as eleições se
não nas acções. Este dictame é o verdadeiro em todo o tempo,
e muito mais no presente. No tempo da paz póde-se soffrer
que se dêm os lugares ás gerações; mas no tempo da guerra
não se hão de dar senão ás acções. Vio o propheta Ezequiel no
primeiro capitulo das suas revelações aquelle carro mysterioso, porque tiravão quatro animaes: homem, leão, boi e
aguia. No capitulo decimo tornou a vêr o mesmo carro com os
mesmos animaes, mas com a ordem trocada, porque na pri
meira visão tinha o primeiro lugar o homem. Notável mudança!
Que o homem na primeira visão se anteponha ao leão, á aguia
e ao boi, muito justo; porque o fez Deos senhor de todos os
animaes: mas que o boi, que foi creado para o trabalho e para
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o arado, se anteponha ás tres cabeças coroadas, 90 homem,
rei do mundo, ao leão,,rei dos animaes, e à aguia, rainha das
aves! Sim.
« A razão litteral e a melhor, que dão os expositores, é eqta.
Na primeira visão estava 0 carro dentro do templo; na se
gunda visão sahio o carro á campanha 1 e quando 0 carro está
quieto dê-se embora 0 primeiro lugar a quem melhor é ; mas
quando a carro caminha ha se de dapo primeiro lugar a quem
melhor puxa ; e, porque o boi puxa melhor que 0 homem, por
isso se aeu 0 primeiro lugar ao boi. Quando 0 carro estiver no
templo da paz dêrn-se embora os lugares a quem melhor fôr;
mas quando 0 carro estiver na campanha hão Se de dar os lu
gares a quem melhor puxar. »
Isto que eu menciono já íoi~lembrado pelo vigário Fran
cisco Ferreira Barreto aos seus comparochianos, por occasião
da reunião para eleitores em 16 de Outubro de 1836, na ma
triz de S. Pedro Gonçalves, em Pernarnbr.co(*).
(*) Discurso.—Para que vos reunis, senhores? Porque motivo fa
zeis vós intervir esta religião sagrada, toda espiritual e toda pura, em
vossos ajuntamentos políticos ? Imaginareis acaso que 0 apparato re
ligioso, que a voz, as preces e 0 sacrifício do ministro do altar, não
são mais do que uma ceremonia estéril, que a sagaz philosophia dos
tempos enxertou arteiramente em v ossa s reuniões? Presumis com
effeito que a religião preside á vossa consciência? Teades chegado a ,
peneirar-vos bem de qne essa augusta filha docéo influe no nossD \
estado social, e de que-é absolutamente indispensável invocar oau- \
xilio do Arbitro das nações, que fecha em suas mãos 0 destioo dos \
povos ?
Ah !... se 0 crêdes, pois, tremei á vista da vossa terrivel eommis- ■
são! Vôs estais em um templo povoado de sêres invisíveis, que voltêão e se curvão diante do throno do cordeiro sem mancha. O olho
do Immortal esiá attento sobre vós, e penetra 0 mais remoto escondrijo do vosso coração ; esquadrinha e recolhe 0 ultimo e 0 mais aba
fado dos vossos pensamentos: 0 seu ouvido está como á espera da
vossa palavra, e por seu mandado 0 anjo deste Império toma em sua
mão 0 livro da verdade eterna, e se prepara a marcar os votos que a
condescendencia e a injustiça houverem de arrancar-vos hoje.
A’ voz da religião se une igualmente a do Brasil; desta palria ba
tida por facções, retalhada por desavenças, repartidi< entre aventu
reiros, subjugada pelos mais habeis; entregue á ignorancia de al
guns, á cubiça de muitos, á malignidade de innumeraveis e ao indifferentismo de todos; que vê degolar seus filhos pela liberdade sem
podér gozar delia; que ouve troar os canhões da anarchia de uma á
outra extremidade ; que quando escapa de um pelago de sangue g
para se abysmar u’um pelago de intrigas; que amamenta e nutre in
gratos e depredadores; que, com 0 germen de tanta prosperidade,
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Até a eleiçào que se procedeu no anno de 4840 já taaviâo
abusos por parte das influencias dos partidos, nas ainda se
ftâe tinha desenvolvido manifestamente a prepotencia gover
namental. A eamara eleita por esta oecasião foi dissolvida em
4842, dando-se a este acto a denominação de dissolução prévia, e servio de pretexto para as revoluções de S.*Paulo e
Minas.
Depois de combatidas estas* revoluções, como na historia
dos ministérios contarei, procedeu-se á eleição dos deputados,
cuja camara começou a funccionar em 4843. Nesta eleição já a
influencia maléfica do poder executivo se fez sentir nas pro
víncias revoltadas, e um pouco tambem em Pernambuco, sob
a presidencia da barão da poa-Vista, e mais ou menos em al
gumas outras provindas, principalmente no Ma‘ranhão; toda’ via ainda não foi tanta a oppressão que deixasse de ser eleito
um grande numero de deputados independentes : ou por esta
razão, ou porque o systema que então regia das supplmcias o
só vê desenvolver-se o da soa ruína; que, entretida por sonhos e
promessas de visionários, e febricitantes políticos, não tem chegado •
ao que ella podia ser, e nem deve chegar ao que elles querem que
seja-: desta pátria, que, levantando apenas soa cabeça vasríllanie e
qunsi moribunda, derrama suas vistas por todos os lados, procura
melhorameotas, e só encontra tributos e periodicos; chama por ho
mens de governo, e não lhe apparecem senão ambiciosos e harpias;
busca suas riquezas, e só lhe entregão papel, dizendo-lhe qne é dinheiro ; que, opprimida e installada n'uma multidão de empregados,
de personagens, de autoridades, de tribunaes, de códigos, de reso
luções, de decretos, de leis, nem encontra segurança, nem espera
alcança-la.
Patria, aonde as melhores esperanças se convertem em puras illusões, aonde as palavras supprem as cousas, a destruição denomi
na-se reforma e a immoralidade toma o ar de philosophia !
E sobre quem, senhores, pesa a responsabilidade deste estado do
loroso e vioiento? Sobre aquelles que, ou são indifferentes aos males
que nos dilacerão, e o seu voto é uma mera formalidade para pre
encher a lei, ou sobre os que se nutrem das desgraças publicas, e
folgão por seus fins particulares com o transtorno da ordem.
Em uma nação, em que, desde o regente até o ultimo dos verea
dores, é quasi tudo feito por eleição popular, é unicamente o povo
que se pune e se flagella a si mesmo quando elle não é bem gover
nado.
A obra é sua, e quando elle escolhe como deve, é governado como
quer. Póde-se, apezar de tudo, ser illudido alga mas vezes; mas nem
tanto e nem sempre. Os nossos votos têm fabricado os nossos ferros,
mas é porque a nossa escolha tem-se desviado da rectidão e da jus
tiça.

/ D ig itiz e d by

ooQle

u

1
pemtittwe, nunca deixou da haver na camara temporaria uma
opposiçio, mais ou menos forte e numerbsa.
A camara eleita em 1842 foi também dissolvida em 1844
pelo "ministério liberal (de José Carlos de Almeida Torres),
O que deve ser um eleitor ? um homem de juízo são, imparcial e
probo; um homem, que está certo que, quando elle dá o seu voto, a
religião deve dirigir seu pensamento, e que a sua patria o deve olhar
como um máo cidadão, se elle, prostituindo a sua consciência, chega
por fim a votar contra a sua convicção.
Quando vós acertardes em escolher um eleitor penetrado destes
sentimentos, vós tendes feito um serviço relevantissimo á patria.
Elle será patriota sem ser enthusiasta, será livre sem ser declamador,
philosopho sem ser libertino; obrará como político sem pretenção de
o ser, e. conservando a inteireza de Aristides, terá ao mesmo tempo
a inflexibilidade de Gatão.
Se seys amigos, extraviados e importunos (que ás vezes não são
poucos), 'lhe vierem dizer a favor de um perverso—Elegei este ho
mem—élle responderá j Eu vos amo, mas eu não o elejo. Se lhe dis
serem outros, mortificados pela emulação e movidos pela intriga:
—Pois que! vós vos animais a apresentar em vossas listas o nome de
um cidadão, que eu tenho excluído das minhas?—elle lhes tornará:
Sim, eu tenho esta coragem; a patria precisa delle; julguei-o com
imparcialidade: vós vos illudis; eu não o riscarei jámais.—Reuni-vos
a nós, dir-lhe-hão; cabalemos (é o termo da moda): sois tão indocu
que não quereis consultar-nos ? Presumis tanto de vós que despre
zais o conselho?—E elle lhes responderá ainda: A consulta não ca
rece da. cabala; se vós vos servis delia contra a patria, os outros hão
de servir-se delia contra vós; se tratais de dividir a opinião por meio
de ajuntamentos, autorisais um mal, porque então pondes em neces
sidade a parte sã de reunir-se lambem, e aquillo que de sua natu
reza não é bom torna-se absolutamente necéssario: o conselho não
tira a liberdade; eu sou o primeiro a procura-lo; mas vós quereis
homens-macliina8, e eu não sou nem automato, nem escravo: vêr,
pensar, emittir votos com os orgãos de um partido, e muitas vezes
máo partido, sem reflexão, sem exame; escolher por condescendencia, guiar-me por intrigas, excluir o mérito de proposito, elevar o
crime, divergir as opiniões quando ellas são justas, espalhar boatos
mentiro8es, tornar odioso o homem probo, supprir com calumnias e
que não se encontra nos factos... ah! eu tenho uma patria; quando
eu o não soubesse, a religião me ensinaria que ella existe.
Brasileiros! Se os vossos eleitores marcharem debaixo destas vis
tas estai seguros que vós sereis menos desgraçados do que em reali
dade tendes sido* Os seus votos dar: vos-hão verdadeiramente depu
tados, e vós não vereis com facilidade entupidas as vossas assembléas
de miseráveis, cabisbaixos, cujas gargantas, geladas pela estupidez,
apenas entôão etn quatro annos inteiros cinco ou seis apoiado*. Vós
não as verei* cahindo no extremo opposto, atulhadas ae palradores
importunos, encasquetado« de sublime politica, sem sobriedade nem
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e pára a elèição da que havia de seguir-se»2he prineipiou a appttrecer com mais franqueza a compressão do governo, que ae
óde dizer que foi o ministerio Almeiéa Torres o inventor ..
esta bella idéa da intervenção immediata do governo na escolha

S

regra em seus discursos, eternisando questões inúteis e acabando de
afogar o Brasil n’um montão de projectos, de indicações, de emendas
e de artigos additivos. Não as vereis povoadas de mendigos políticos,
e apegados (desalmadamente!) á representação nacional, como essas
plantas parasitas que se agarrão ás arvores para lhes devorar a subs
tancia. Não as vereis possuir em seus seios alguns talentos, habéis é
verdade, mas em grande parte funestos á sua patria, e que se assemelhão aos arbustos de morte, que só dão succos e extracções vene»
nosas.
x
Sim, vós não vereis as vossas assembléçs tornadas n’um amphi- theatro de gladiadores, desapparecendo a modestia do recinto
augusto das leis, e os mesmos que as fabricão humilhando-se todos
os dias com invectivas; com ànimosidades.e iniurias pessoaes. Não
vereis o throno do orphão imperial (victima infeliz! porque te coube
existir neste seculo ?) abalado com projectos horríveis de desterro,
ameaçada a igreja pelo scisma, e a religião divina, ancora dos Esta
dos, freio de todos os crimes, terna companheira do infeliz, que con
sola o homem opprimido, que enxuga as lagrimas daquelle que as
derrama na consternação e na miseria; esta religião suave, filha do
céo, vendo erguer-se no meio mesmo do corpo legislativo uma mão
temeraria, e eu diria salpicada de sangue, que presenta o decreto
<jue a deve extinguir de uma vez, e para sempre, no Brasil.
Não vereis... Enganei-me, senhores; vós tendes de vèr tudo se os
vossos votos não sabirem da vossa consciencia. Se os nossos eleito
res (del les depende todo o nosso destino) não forem religiosamente
escolhidos, eu e vós seremos responsáveis pelos males da patria, e
com os das outras provincias nós o seremos pelas desgraças do Brasil
intefro.
As lagrimas do orphão, as angustias do pobre, a miseria das fami
lias, os suores do agricultor, o desamparo do commercio, a justiça
dos particulares calcados em seus direitos, o infortunio publico e o
sangue que se derramar pelo punhal da anarchia, se levantaráõ em
ondas até os céos contra nós, e clamaráó vingança. A humanidade
>
nos encberá de pragas ; nós as merecemos e Deos as confirmará.
Envolvidos na desgraça geral não presumamos escapar ao diluvio.
O nosso destino será o dos nossos concidadãos.
Teremos enthusiastas em vez de legisladores e ferros em lugar de
assembléas. A voz oa rebellião virá acordar-vos dentro dos vossos
leitos. Querereis subjugar os partidos, e befn póde ser que seja tarde!
Julgar-vos-heis innocentes e a obra será toda vossa. As provincias (
procuraráõ outro centro e só acharáõ novos senhores; a guerra as
terá estrangulado.
Divididos e fracos, sem outra manobra que as intrigas, sem mais
apoio que os partidos, sem outro ponto do que a revolução mesma;
3
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dos deputados para a representação nacional, intervenção cri
minosa, que tantos males teiq cansado, sendo certo que foi
por occasião da verificação dos poderes dos respectivos depu
tados que principiou a apparecer o expediente das depurações,
de que forão victimas, pela Bahia, o bacharel Afjrigio José de
Souza, em proveito do irmão do ministro Almeida Torres; e
por Pernambuco o Dr. Antonio Peregrino Maciel Monteiro e o
Bacharel José Thomaz Nabuco de Araújo. No senado tambem
se deu o mesmo systema das depurações, com a exclusão dos
Srs. Chichorro e França, em proveito dos Srs. Boa-Vista e
Pirapama.
- vNão obstante esta oppressão, ou porque ella não pôde ser
exercida por toda a parte, ou por virtude do systema das supplencias, ainda as camaras que funccionárão de 1845 a 1849
apresentárão o que se chamou—patrulha—capitaneada pelo
deputado' Francisco Gonçalves Martins (hoje visconde de
S. Lourenço), e da qual se honrava de ser cabo o bacharel An
gelo Muniz oa Silva Ferraz (que falleceu barão deüruguayana),
a qual mnito concorreu para a quéda da administração liberal,
que teve por pretexto as eleições municipaes de 7 de Março de.
1848.
Por esse tempo, pois, já principiava a desenvolver-se a ex
clusiva direcção do governo (contra o disposto do art. 97 da
constituição) sobre as eleições, sendo ainda a Bahia a provin
da, que fazia excepção ao systema corruptor que principiava a
apparecer no nosso paiz.
Em 18 de Agosto de 1848 foi nomçado o bacharel João
Duarte Lisboa Serra para ir presidir a Bahia. Os deputados
bahianos da opposição, estremecidos com esta nomeação, pe
dirão explicações ao governo, e o deputado governista da
mesma provinda Luiz Antonio Barbosa de Almeida se encar
regou de lh’os dar em um discurso, que ficou conhecido pela
denominação de discurso da bigorna e do martello, porque o
fatigados da nossa carreira, pranteaudo o que fomos, já sem lagri
mas para chorar, o que seremos ?... Então os estrangeiros... então
suas náos... então seus exercitos... então seus ferros... então suas
leis... seu despotismo...
Não continuemos mais. Meu Deos! Basta de vida. Senhor! basta
já de existencia. Se vos apraz mandai antes que a minha sepultura se
abra, ‘e eu irei contente repousar na eternidade comvosco.
Cidadãos! Eu vos disse a verdade. A hypocrisia não falia deste
modo; a linguagem dos fanáticos não é esta. Perdei ou salvai o
Brasil. A minha consciência está livre e está em paz.
Disse.
(Padre F. Barreto.)
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deputado Luiz Antonio Barbosa de Almeida dedarou, que o
novo presidente levava por missão especial discriminar os par*
tidos (serrar a Bahia em duas cuias, isto é, anarchisa-la) para
que do choque das idéas resaltasse a centelha da liberdade.
A este discurso respondeu o deputado Francisco Gonçalves
Martins com outro,, no qual expôz com toda a lucidez quaes
erão as circumstancias 6 o estado da provincia da Bahia, e o
como até então se tinhão nella concluido as eleições, sem essas
compressões governamentaes, cujos resultados se ião fazendo
sensíveis por toda a parte.
Mas, instabilidade das cousas humanas! não se tinhão pas
sado muitos dias depois desta resposta, quando cahioa situação
liberal em consequencia das eleições das achas de lenha, pas
sando a governar o paiz o gabinete saquarema, ou conserva
dor^), de 29 de de Setembro de 1848, sendo escolhido em 2 de
Outubro seguinte o deputado Francisco Gonçalves Martins, para
succeder a João Duarte Lisboa Serra na presidencia da Bahia,
de cuja administração tomou posse no aia 12 do mesmo mez
de Outubro, e da qual deu conta' o Çorreio Mercantil do dia 13,
sendo então eu um dos redactores.
O homem que tinha refutado o discurso do deputado libe
ral, chamado—da bigorna e do martello—foi o primeiro que
conseguio impôr uma «chapa batida à unica provinda do Im
perio, que ate esse tempo tinha feito excepção á regra, que já
era quasi geral.
Começando, pois, o systema representativo no Brasil a falsear-se desde 1842, attingio ao seu aperfeiçoamento sob a
administração conservadora em 1850, graças ao presidente
Gonçalves Martins, em cujo tempo vio-se uma camara una
nime, cora todos os seus membros saquaremas ou conservado
res, á excepção do deputado Bernardo de Souza Franco, que,
não se sabe por que milagre, ficou admittido representante
pelo Pará, para ter a triste gloria de, sustentando as idéas liberaes, não assistir ao desmantelamepto da situação conser
vadora ou do regresso.
De então para cá ficou o governo usando dos seus inauferiveis direitos de fazer as eleições, empregando a força das ar- •
mas e as violoncias para ter-se á feição constitucional o que
se denomina representação nacional, ou antes a chancellarla
O Na minha obra Brasil-Reino e Brasil-lmperiç darei o histérico'
dos partidos e facções, que tèm apparecido no^Brasil desde a inde
pendencia até agora, ■com as diversas dejíominações que lhes
derão.
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do poder executivo, para chancellar o esbanjamento da fortuna
publica, os erros administrativos e os compromettimentos que
iorção a nação a carregar.
Ainda não satisfeito o governo com o systema compressor
de que usava, intervindo directamente nas eleições, fez apparecer em 1853 uma lei, -a que chamóu lei dos círculos, que
principiou a trabalhar em 1856. Esta lei veio ainda apertar os
parafusos da machina infernal das eleições, porque até então
a oppoSição ainda se podia fazer representar por meio dos
supplentes, e de 1856 para cá, não só íicou privada deste re
curso, mas por sobre tudo augmentou-se a prepotencia do
governo, sobre as influencias locaes, por meio da subdivisão da
representação das provincias em districtos de um só depu
tado.
Embora, pela reforma de 1860, esses circuios fossem eleva
dos a dous e a tres deputados, nem por isso minorou o mal
que estava feito, se é que não ficou aggravado pela sujeição
áas legitimas influencias de um circulo a influencias menos
honestas dos dous outros a que reunião.
Daqui se segue que o goveraq, tendo em vista inutilisar a
lei da responsabilidade ministerial, imaginou o systema das
maiorias, para se poder sustentar, visto que no Brasil não
existem partidos políticos, por não terem principios definidos
e claros, e sim são os interesses individuaes ou egoisticos, que
figurão na administração do paiz, e nem tambem existe o
systema representativo, porque o poder executivo o tem abas
tardado, ou antes absorvido. A este abastardamento do sys
tema representativo chamão os velhacos—politica.
A politica(*) não é, como muitos cuidão, a arte de enganar
os homens no mesmo paiz e no estrangeiro, de negociar e de
machinar intrigas, arranjar eleições e fomentar clandestina
mente revoluções(**), estreitar ou quebrantar na escuridão dos
(*) 0 abbade Sauris.— Obras Philosophicas,
(**) O nosso padre Anfonio Vieira, fallando da falsa poiitica, origem
dos máos governos, em um discurso prégado na misericordia de Lis
boa contra a cegueira dos escribas e phariseos, se exprime assim ■
« Andão equivocados dentro em nós o mal com o bem e o bem
com o mal, não por falta de olbos, mas por erro e engano da vista.
No paraíso havia nma só arvore vedada; no mundo ha infinitas. Tudo
o que veda a lei natural, a divina e as humanas ; tudo o que pro
híbe a razão e condemna a experiencia são arvores e frutos vedados.
E é tal o engano e illusão da nossá vista, equivocada nas côres com
que. se disfarça o veneno, que, em vez de venenos, o ujal certo para
o fugir, vêraos o bem, que não ha para o appetecer.
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gabinetes alguns tratados de alliança de paz, de casamento ou
de coinmercio; e sim é a política a sublime sciencia, na phrase
de um escriptor philosopho(*), de reger um Estado eharino*
nisar interesses particulares ao interesse geral, e de tornar
felizes os povos e de afeiçoa-los ao seu governo.

/

« Eva, com os olhos abertos, estava céga, que não via o que via,
e via o que, não via. A fruta vedada era má para comer e boa para
não comer * má para comer, porque, comida, era veneno e morte;
boa pará não comer, porque, não comida, era vida e immortalidade.
Era tão céga a sua vista ou tão errada a sua cegueira, que, olhando
para a mesma fruta, não via que era má para comer, senao má, e via
que era boa para comer, não sendo boa.
« Daqui nasce, como da vista de Eva, a ruina original do mundo.,
não só nas consciencias e almas particulares, mas muito mais no
commum dos Estados e das republicas.
« Gahío a mais florente e bem fundada republica que houve no
mundo, qual era antigamente a dos hebreus, fundada, governada,
assistida, defendida pelo mesmo Deos: e qual vos parece que foi a
origem ou causa principal de sua ruina? Não foi outra seaão a ce
gueira dos que linhão por officio ser olhos da republica, e não por
que fossem oíhos de tal maneira cégos que não vissçm; mas porque
vião trocadamente uma cousa por outra, e em vez de vêrem o que
era, vião o que não era.
« Assim o lamentou o propbeta Jeremias nas lagrimas que chorou
em tempo do captiveiro de Babylonia sobre a destruição e ruina de
Jerusalem. Os prophetas verdadeiros vião o que era, e os prophetas
falsos vião o que não era; e porque a céga republica se deixou go
vernar por esses olhos por isso se perdeu. Abrão os olhos os princi
pes e vèjão ques são os olhos por cuja vista se guião. Guiem -se pelos
olhos dos poucos que vêem as cousas como são, e não pelos dos mui
tos è cégos, que vèem uma cousa por outra.
« Mas como póde ser que haja homens tão cégos, que, com os
olhos abertos, não vêjão as cousas que são ? Dirá alguem que este
engano da vista procede da ignorancia... Eu não pretendo negar á
ignorancia os seus erros; mas os que do céo abaixo padecem commummente os olhos dos homens (e com que fazem padecer a muitos)
digo que não são da ignorancia, senão da paixão.
« A paixão é a que erra, a paixão a que os engana, a paixão a que
os perturba e troca as especies para que vêjão umas cousas por ou
tra. Os olhos- vêem pelo coração, e, assim como quem vê por vidros
de diversas còres todas as cousas lhe parecem daquella côr, assim as
vistas se tingem dos mesmos humores, de que estão bem ou mal
aílectados os coraçdes. #
O Entre nós a politica consiste na divisão das facções ou parciali
dades individuaes, e no manejo das eleições. As facções em nossopaiz
são antes a affeição ou interesses de personalidade, do que ponvicções de principios; e daqui tem vindo (os camaleões políticos) ser-se
hoje liberal e republicano, e amanhã conservador ou absolutista.
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Os romanos nos seus tempos, gloriosos fundárão a sua polí
tica no amor da patria e na virtíde, e por isso não se cegavão
pelos successos e não se abatião pelas desgraças: a sua consti
tuição militar, ligada á constituição política, ás leis da sua mi
lícia, á educação da sua mocidade; seus grandes homens ser
vindo indistinctamente todos os cargos do Estado, porque erão
aptos para elles; seus cidadãos, ensoberbecido? com o nome
de sua patria, considerando-se superiores aos reis, a que estavão costumados a vencer, tiverão tanta gloria por seu velor e
virtudes, como ninguém ainda conseguio tanto.
A maior parte dos Estados .modernos se resente de ma
les públicos por viverem os governos èm guerra com os
cidadãos; porque, cegando-lhes a ambição do mando, empregão a corrupção, para melhor dominar e opprimir, sem amoti
nar. E’ a isto que chamâo sciencia de governo!! Miseráveis^)!
O O padre Antonio Vieira, fatiando dos máos governantes e péssi
mos políticos, diz:
« Parece cousa incrível e impossível que um cégo jrâo conheça
que é cégo! Mas, como já temos visto que ha muitos cégos desta especíe, resta saber a causa de ião estranha e tão céga cegueira. Qual
é logo, ou qual prôde ser a causa por que estes cégos se ceguem tanto
com a sua cegueira que a não conheção?
« Outros darão outras causas (que para errar ha muitas): a que
eu tenho por certa e infallivel, é a muita presumpção dos mesmos
cégos. A causa da primeira cegueira, como vimos, é a desattenção,
a da segunda a paixão, e a desta terceira, e maior de todas, a presumpçSo. Para um cégo guiar outro, cégo é necessário que tenha
dous conhecimentos contrários : um, com que conheça os outros por
cégos, e outro com que conheça, ou tenha para si que elle o não é.
Se víssemos que um cego andava apregoando ou vendendo olhos, não
seria riso das gentes e da mesma natureza ?
« Pois essa era a farça que representava nos tribunaes de Jerusalem a cegueira e presumpção daquelles gravíssimos ministros, se esse
era o ultimo conceito que elles tinhão dos seus olhps. Toupeiras com
presumpção de lynce1 Que um cégo queira guiar outro cégo é uma
topeira outras topeiras, cegueira é muito presumida; masque
as topeiras quizessem guiar o lynce, e os cegos dar lições de vêr
a quem tinha olhos, e olhos milagrosos, foi a mais louca presumpção
que póde caber em todas as cegueiras.
« Ot|! quem me dera ter agora neste auditorio a todo o mundo!
Quem me dera que me ouvira agora a Hespanha, que me ouvira
França, que me ouvira Allemanha, que me ouvira a mesma Roma!
Príncipes, reis, imperadores, monãrchas do mundo, vêdes a ruína
dos vossos reinos, vêdes as afflicções e misérias de vossos vassalios,
vêdes as violências, vêdes as oppressões, vêdes os tributos, vêdes os
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A política sem equidade não é política, é o machiavelismo
posto era acção. O verdadeiro político é o que se deixa goverpresos, vedes as fornes, védes as guerras, védes as mortes, védes os
captiveiros, védes a assolação de tudo ?
« Ou védes ou os não védes. Se o védes, como o não remediais?
E se o não remediais, como o védes ? Estais cégos, principes, ecclesiasticos, grandes, maiores, supremos: e vós, ó prelados, que estais
em seu logar, védes, as 'calamidades universaes e particulares da
igreja, e védes os destroços da fé, védes o descahimento da religião,
_ védes o desprezo das leis divinas, védes a irreverencia dos lugares
sagrados, védes o abuso dos costumes, védes os peccados públicos,
védes os escándalos, védes as simonías, védes os sacrilegios, védes a
falta da doutrina sã, védes a condemnação e perda de lantas almas
dentro e fóra da christandade ? Ou v£des ou nlo védes. Se o védes,
como o não remedíais? E se o nao remedíais, como o vêaes? Estais
cégos.
« Ministros da republica, da justiça, da guerra, do Estado, do
mar, da térra, védes as obrigações que se desearregSo sobre o vosso
cuidado, védes o peso que carrega sobre vossas consciencias, védes
as desattenções do governo, védes as injustiças, védes os roubos, vé
des os descaminhos, védes os enredos, véaes as delações, védes os
subornos, vêdes os respeitos, védes as potencias dos grandes e as
vexações dos pequenos, védes as lagrimas dos pobres, os clamores
e gemidos de todos ? Ou o védes ou o não védes. Se o véies, como o
não remedíais ?
« Pais de familia, que tendes casa, mulher e filhos, criados, védes
o desconcerto e descaminho de vossas familias, védes a vaidade da
mulher, védes o pouco recolhimento das filhas, vèdes.a liberdade e
má companhia dos filhos, védes a soltura e descomedimento dos
criados, védes como vivem, védes o que fazem e o que se atrevem a
fazer, fiados muitas vezes na vossa dissimulação, no vosso consenti
mento e na sombra do vosso poder ? Oo o védes ou o não védes. Se
o védes, como o não remediais ? E se o não remediais, como o vé
des? Estais cégos.
« A verdadeira política é o temor de Déos, o respeito de Deos, a
dependencia de Deos e a amizade de Deos; e a verdadeira arte de
reinar é guardar sua lei. Os políticos antigos estudavão pelos precei. tos de Aristóteles e Xenofonte; os políticos modernos estudão pelas
malicias de Tácito e de outros indignos de se pronunciarem seus no
mes neste lugar.
« A verdadeira política e a unicaé a lei de Deos. Se Aristóteles
sabe mais que Deos, sigão-se as políticas de Aristóteles; se Xenofonte
sabe mais que Deos, imitem-se as idéas de Xenofonte; se Tácito falla
mais certo que Deos, estudem-se as agudezas e sentenças de Tácito;
mas se Deos sabe mais que elles, e é a verdadeira e unica sabedoria,
estudem-se, aprendão-se e sigão-se as razões de Estado de Deos.
« Não digo que se não léào os livros; mas toda a política sem a
lei de Deos é Ignorancia, é. engano, é desacerto, é erro. é desgo-
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nM pela prudencia e pelos conhecimentos da bistoria(*), prin
cipalmente pela historia do sen paiz: deve conhecer o espirito
publico para o encaminhar ao bem geral.
O conhecimento dos. homens lhe é muito mais proveitoso
do que as theorias dos romances, porque é pelo conhecimento
dos homens, que a historia recommenda, que o verdadeiro
político se deve guiar para os empregos, quer na administra
ção interna do paiz, e quer no exterior, para tornar o paiz
respeitado dos estrangeiros. Daqui provém o que se chama
política interna e política externa.
A política interna tem por fundamento as boas leis, os cos
tumes, o espirito nacional, a justiça, a boa policia, o augmento
da povoação, a protecção da agricultura, do commercio nacio
nal, fidelidade e boa-fé nos contratos, vigilancia nas finanças
do Estado, economia nas despezas publicas, não favorecer a
uma com detrimento de outras, e, finalmente, saber dirigir
os interesses particulares em proveito geral. Saber calcular a
força publica para tornar respeitada a nação. E’ muito facil
ter-se exercito n’um Estado, onde os subditos delle são cida
dãos que estimão e respeitão o governo por sua moralidade,
amão a gloria, e que têm costumes públicos.
Com exercitos de Bons cidadãos, os gregos e romanos fizerão
prodígios de valor. Tudo depende da escolha dos homens,
porque o governo da nação não deve ser escola de ignorantes,
verho, é ruioa. Pelo contrario, a lei de Deos, só, sem nenhuma outra
política; é seiencia, é acerto, é governo, è conservação, é seguri
dade.
« Toda a política de um rei christSo se reduz a quatro partes e
quatro respeitos. Do rei para com Deos, do rei para comsigo, do rei
para com os vassallos, do rei para com os estrangeiros. Tudo isto
acbará o rei na lei de Deos. De'si para Deos a religião, de si para
comsigo a temperança, de si para com os vassallos a justiça, de si
para com os estranhos a prudencia.
« Para todos estes quatro rumos navegará segura amonarchia se
os seas conselhos levarem sempre por norte a Deos e por lume a sua
lei. Os conselhos são o governo da republica, e a lei de Deos ha de
ser o governo dos conselhos. Conselho e republica que se não go
verna pela lei de Deos é náo sem leme. Por isso os reinos de Jerobo&o, de Baasa e de Jehú, e de tantos outros, fizerão tão miséraveis
naufragios. »
*
(*) Entre nós o que menos sabem os nossos chamados políticos
é a historia' do Brasil. Dizem o livreiros que elles pem comprâo li
vros ; que a leitura que fazem é dos folhetins dos jornaes e dos ro
mances que apparecem. Fóra desta leitura guião-se pelo, que publicão
os periodicos!
*
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mas cadeira de mestre experimentado, porquanto o exercício
do governo civil, embora tenha origem no direito, faltandolhe a boa applicação, falta-lhe tudo, porque na pratica da jus
tiça e da equidade, está todo o tógreuo.
Este segredo consiste em connecer, como já disse, o carac
ter e propensões dos homens, para os aproveitar nos empregos
da nação(*); discriminar as circumstancias, para se guiar;
(*) O padre Antonio Vieira, fallando dos empregos em um sermão
de S. l^rtholomeu, prégado em Roma na occasião de promoções de
cardeaes, disse:
« Nenhum negocio mais deve tirar o somno a um príncipe, ne
nhum o deve desvelar mais que a eleição de grandes ministros, por
que desta eleição dependem todas as eleições, todas as resoluções,
todas as execuções, e todo o bom governo e felicidade da republica.
Aqui se faz ou desfaz tudo. Justamente logo se desvela o supremo rei
e exemplarmente o supremo pastor.
«Havia de eleger os pastores de sua igreja, havia de eleger os
maiores ministros de sua monarchia. Justa e exemplarmente se des
vela. Fugiebat sommus ab occidis meis, dizia Jacob quando pastor de
Labão. Se o cuidado das ovelhas tanto desvela ao pastor, quanto mais
deve desvelar ao dono a eleição dos pastores ?
« Lembra-me (vamos do monte ao mar), lembra-me que no baar
de Tiberiades corria fortuna a barca do apostolado, e no maior rigor
da tempestade 'se diz de Chirsto que dormia. No mar, Senhor meu,
dormindo e no monte desvelado ? Não vos tira o somno a tempestade,
e a eleição dos que vão na barca vos desvela tanto?
« Sim. Que quem se desvela nas eleições não periga nas tempes
tades. Pedro estava ao leme; Andrp, João e Diogo, e os demais, aos
remos. E quando está a barca tão bem provida bem póde dormir o
iatrão. A tempestade estava no mar, a segurança no monte. Onde se
èz a eleição ahi se venceu o perigo; onde estava o perigo alli houve
de ser o desvelo.
« Elegeu Chrigto hoje -os maiores ministros de sua igreja, e nq
modo e circumstancias admiraveis desta eleição deixou canonica
mente prescripto a seus successores como elles tambem os havião
de eleger. Todo o exemplar se reduz a tres regras: primeira, com
quem se ha de fazer a eleição; segunda, quaes devem ser os eleitos;
terceira, quantos se hão de eleger. Em tres palavras : com quem ?
quaes? e quantos? Comecemos.
« A primeira pergunta destas é : com quem se hão de fazer as elei
ções ? com os parentes? com os amigos? com os interessados ? Não e
sim. Não com os parentes, mas com o mais parente. Não com os
amigos, mas com o mais amigo. Não com os interessados, mas com o
mais interessado com Deos.
« No sagrado collegió tinha Christo parentes, tinha amigos, tinha
interessados. Tinha parentes, porque tinha a João e os dous Jacobos,
primos seus; porém não consultou estes parentes, senão a Deos, que
U
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conhecer os manejos dos partidos políticos, para dirigi-los em
proveito publico; saber tecer os negocios da politica externa,
ou sobresta-los com tino e arte, em proveito da nação ; saber '
fazer concessões em umas co^as para lucrar em outras.
é o mais parenté, porque é pai. Tinha amigos, e muito do seu seio,
Ped*o, Joâo e Diogo, dos quaes fiava tudo; porém não consultou esles
amigos, senãq a Deos, que é o mais amigo, porque o seu amor é fiel
e a sua vontade recta. Tinha interessados, estes -(como costuma ser)
erão todos; e não consultou esles interessados, senão a Deos, que .
nesta eleição era o mais interessado, porque nos ministroá idoneos
de sua igreja vai empenhado seu serviço, sua honra, sua gloria e o
bem, e salvação do mundo.
/
« Nas côrtes do mundo os interessados orão, o príncipe elege. No
consistorio deChristo os interessados calão, o príncipe ora. Os eleitos
não se hão de pedir ao príncipe; ha de pedi-los o príncipe a Deos.
« Bastava só esta razão para ser Deos e só Deos o consultado nas
eleições; mas ha outra mais interior e mais forçosa, o acerto. Não ha
cousa mais difücil que eleger um homem a outro homem, porque ou
o conhece ou não. Se o não conhece elege ás cégas, e se o conhece
tambem; porque se o conhece, ou o ama, ou o aborrece, e tão cégo ,
é o amor como o odio ; mas é certo que, com a paixão, ou ainda sem
ella, nenhum homem conhece a outro.
« O conhecimento do homem é reservado sómente a Deos, e ainda
nelle admiravel. Necessário é logo que se peça a Deos orando o que o
homem, nem por si, nem por outrem, póde alcançar conhecendo.
« Passemos á segunda questão. Quaes hão de ser os eleitos ? Os
máos? Claro está que não. Logo, os bons? Não diro isso. Nem os
máos, nem os bons, senão os melhores. Ainda disse mal e ainda
pouco. Os melhores dos melhotes digo, quaes erão os que hoje ele* I
geu Chrislo. Os melhores do povo de Israel erão os que crião em
Christo; os melhores que crião nelle erão seus discípulos, e os me
lhores de seus discípulos forão os doze que hoje elegeu e nomeou por
apostolos.
« Npte-se muito que não só a quem e a quaes, mas de quem e de
quaes escolheu. Enlre os discipulos estava Lucas, estava Marcos,
estava Estevão, e tantos outros eminentemente bons e melhores que
bons. Mas o Senhor, como elegia os apostolos para eminentíssimos,
não elegeu os melhores dos bons, senão os melhores dos melhores.
Esta foi a razão porque Christo chamou diante de si a todos os disci
pulos quando escolheu aos apostolos, para que, á vista dos que dei
xava, se conhecesse melhor os que escolhia.
« Exclua-se um Marcos, exclua-se um Lucas, exclua-se um Este
vão, para que á vista da grandeza dos excluídos, conheça melhor a
eminencia dos doze eleitos. Nas promoções humanas os excluídos
condemnão as eleições; nas divinas os excluídos qualificão os eleitos.
Oh! quão bem recebidas serião as eleições e quão applaudidos os
eleitos e os eleitores se observassem os homens esta regra de Deos l
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Daqui veio o philosophico principio de arithmetica politica
e mercantil, que estabeleceu, como regra geral, que, quem
quizer ganhar muito, é necessário não querer ganhar muitissimo, e saber perder a tempo.
Quando Saul era melhor que David, elegeu a Saul; qtaando David foi
melhor que Saul, elegeu a David : sempre o melhor do melhor.
Mas porque esta doutrina parece miuda e apertada, é necessário
darmos a razão deila. Que razão ha para se elegerem'não só os bons,
senão os melhores, e ainda dos melhores os que forem ou fòr melhor ?<
A razão é porque o que elegeu, não só é obrigado a procurar o bem
publico, senão o maior bem ; por isso não deve eleger nem o máo,
nem o bom, senão o melhor. O máo não, porque este fará mal; o
bom também não, porque este fará menos bem ; o melhor e só o me
lhor, sim, porque este fará melhor.
« Entre o bom e melhor ha mesma dilferença que entre ò menos e
o mais; e deste mais de bem, que accresce sobre o menos de bem,
não deve privar a republica òu a igreja aquelle que é obrigado a lhe
procurar o seu maior bem. Ha se de pôr em balança o menos e o
mais, e assim se hão de fazer as eleições : o melhor, que póde ser
vir mais á igreja, eleito; o que póde servir menos, ainda que bom,
excluído.
« Que escreveu a mão de Deos quando foi excluído do governo e
da corôa el-rei Balthazar ? Foste pesado na balança e achou se que
tinhas menos. Menos é correlativo de mais. E quem foi achado com
mais em comparação de Balthazar, que foi achado com menos ? Era o
rei Cyro que lhe succedeu.
« Pôz Deos em balança de uma parle a Cyro e da outra a Balllíazar,
e porque Cyro havia de ser mais util á igreja e ao seu povo, que en
tão estava desterrado e c&plivo em Babylonia, como verdadeiramente
foi, mandando-lhe restituir a liberdade, a patria e o templo, porque
Cyro, digo, havia de ser mais util e Balthazar menos ; este menos lhe
tirou a purpura e a corôa a Balthazar, e este mais a deu a Cyro.
« Ha de fazer a balança da justiça neste caso o que a balança da
cubiça nos seus. ¿)igamo-lo mais clarb. Ha de fazer a cubiça do bem
publico o que faz a cubiça do bem particular. A quem dá a cubiça as
dignidades e a quem as tira? Dá-as a quem vê que temjnais, porque
recebe ou espera mais. Tira-as a quem vê que tem menos, porque
ou não recebe, ou espera menos. Sabeis, sacerdote virtuoso, sabeis,
religioso exemplar, sabeis, ministro zeloso e incorrupto, sabeis, dou
tor grão letrado, porque fostes excluido ? Porque inventus es minus

habens.

« O eleito não tinha mais virtude, nem mais letras, nem mais zeló,
nem mais talento que vós; mas tinha mais. Quando se busca o que
tem mais, pobre do que tem menos 1 Assim ha de attender ao mais e
ao menos a cubiça do eleitor, sómente ambicioso do bem publico.
Exclua aquelles de qjiem se espera menos, ainda que bons, e eleja os
que promettem de si mais, que são os melhores. Este é o unico res
peito que faz eleições justas e não respectivas. Todos os outros res-
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Os ministros de Estado devem ser homens de critério reco
nhecido; e, conforme nos ensina a politica divina (E^od.
18—31), convem que sejão os ministros tementes a Deos, ver
dadeiros e desinteressados, porque no temor do Sêr ineffavel
e na observancia de suas leis está a norma de conducta, que
devem ter para o cumprimento dos seus deveres, e, conforme
é opinião de Cicero, com força de animo para as decisões dos
negocios públicos e para os encontros das opiniões, critério
para os despachos, industria e presteza para as execuções dos
peitos e attenções, que respeitão ao bem e utilidade particular, são
peste da republica, e tanto mais venenosa, quanto mais chegada ás
veias.
« A terceira ê ultima questão é: quantos hão de ser os eleitos?
Hão de ser poucos ou muitos ? Numero certo ou incerto ? Arbitrário
ou estabelecido ? Cheio ou não cheio ? A tudo responde Christo em
uma palavra: — Doze. Vamos por partes. Se hão ser poucos ou mui
tos. Responde Christo que poucos. E porque?Porque havendo de ser
os eleitos, como dissemes, os melhores, quando não são muitos os
bons, não podem ser os melhores muitos.
« Em poucos ha ordem, há união, ha conselho; na multidão nem
ordem, porque será perturbação; nem união, porque será discórdia;
nem conselho, porque será tumulto. Os ministros hão de ser como as
leis; as leis hão de ser poucas e bem guardadas, e os ministros poui cos e escolhidos.
« Mas este numero será bem que seja certo ou incerto? Arbitrário
ou estabelecido? Doze. Ensina Christo que ha de ser certo e estabe
lecido, e não incerto nem arbitrario. O numero dos doze apostolos
não só estava estabelecido, mas predestinado: estabelecido nos doze
patriarchas filhos de Jocob, nos doze exploradores da terra de pro
missão, nas doze fontes do deserto, nas doze pedras do racional;
predestinado nos doze fundamentos e nas doze portas da cidade de
Deos, nas doze estrellas da mulher vestida de sol e nas doze cadei
ras do juizo universal, e como era numero canonicamente decretado
e consagradamente mysteríoso, sendo Christo superior a todas as leis
e senhor delias, observou exactamente a religião do mysterio, e não
quiz mudar nem alterar o numero.
« Ponderou o caso profundamente S. Pascasio. Foi tão observante
e tão observador Christo do numero decretado, que teve por melhor
metter no numero a Judas, que não observar pontualmente o nu
mero. Sejão doze, como está decretado, ainda que Judas seja o duo
décimo ; e se foi muito não diminuir o numero por Judas, não foi
menos não accrescentar o numero, nem por Marcos, nem por Este
vão. Não se altere o numero estabelecido, ainda que fiquem fóra delle
o terceiro evangelista e o primeiro martyr.
« Não se ha de multiplicar o numero dos lugares ainda que cresça
o numero dos benemeritos. Pague-se o merecimento sim, mas com
outros prêmios. Não devem ser as cadeiras mais que doze; não se
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negocios, providencia para os conselhos, amor da patria para
cuidar della e dos seus compatriotas, sabedoria para nao ser
enganado, e capaz de segredo para não ser sorprehendido.
Deve o ministro ser imparcial para administrar a justiça.
Além destas qualidades, conforme o nosso grande padre
Antonio Vieira, devem os ministros de Estado ainda ser affaveis para não acanhar as passoas que os procurão. Nos nego
cios devem ter as decisões prompias para não atrapalhar as
partes(*).
hao de multiplicar dignidades, não se hao de multiplicar lugares, não
se hão dé fazer ministros supra-numerarios. Se são doze os patriarchas sejão doze os apóstolos, e não mais de doze. Se são setenta os
anciãos do povo sejão setenta os discípulos, e não mais de setenta.
E porque? Porque, cerrado o numero, cerra-se a porta a inconve
nientes sem numero. Vos o discorrei que o sabeis melhor.
« Esta é a razão por que não elegeu CLristo mais de doze. Resta
saber porque não elegeu menos, e porque encheu o numero. Porque
não convem que haja lugares vagos. A natureza não admitte vacuo,
nem o deve admittir a política, ou sej sagrada, ou profana. Um lu
gar vago na republica tem os mesmos inconvenientes que teria no
mundo o vacuo. Se houvera vacuo no mundo havia-se ae inquietar
toda a natureza, havia de correr toda impetuosamente a occupar
aquelle lugar. O mesmo succede nos lugares vagos: inquietações,
perturbações, tumultos, e tanto mais precipitosos e desordenados,
quanto correm todos, não ao commum, senão cada um ao seu, não a
encher o lugar, mas a encher-se com elle.
« A todos estes inconvenientes se cerra a porta com cerrar o nu
mero. Melhor é cerrar o numero que a porta. Na parabola das vir
gens cerrou-se a porta ; mas não se cerrou o numero, porque erão
dez os lugares; e como o numero não estava cerrado, posto que es
tivesse cerrada a porta: que havião de fazer as néscias senão clamar
e dar vozes, e inquietar as bodas ? Davão vozes as virgens, davão vo
zes as alampadas accesas, e o dinheiro deslendido também dava vo
zes. Para evitar clamores, cerrar o numero. »
O Camões reconhecia tanto o valor dos homens experimentados
para os empregos, que, aconselhando a el-rei D. Sebastião, lhe disse:
« Os mais experimentados levantai-os,
Se com a experiencia tem bondade
Para vosso conselho, pois que sabem
O como, o quando, e onde as cousas cabem.
« Todos favorecei em seus officios,
Segundo tem das vidas o lalento;
Tenhão religiosos exercícios
De rogarem por vosso regimento;

. '
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Um ministro de Estado se recommenda á estima publica, á
consideração e respeito de todos, por esses dotes; e para isto
a opinião publica deve servir de guia para a escolha do pes
soal de uni ministério, e não as parcialidades das facçõcs, que
procurão ter no ministério puros instrumentos de suas pai
xões, para anarcbisar o paiz.
0 verdadeiro ministro de Estado pertence a todos os parti
dos, porque o seu partido deve ser o da justiça e equidade,
que são os fundamentos da boa administração e do bem pu
blico. E’ por isto que os ministros não se fórmão em um dia *
ou em poucos mezes. 0 márquez de Pombal foi ministro de
el-rei D. João I durante o espaço de 21 annos.
Os povos, meu venerando amigo Sr. conselheiro DrumCom jejuns, disciplina pelos vicios
Gommuns, toda ambição lerão por .vento:
Que o bom religioso verdadeiro
Gloria vã não pretende nem dinheiro.
« Os cavalleiros tende em muita estima,
Pois com seu sangue intrépido e fervente
Estendem, não sómente a lei de cima,
Mas inda vosso Império preeminente;
Pois aquelles, qne a tão remoto clima
Vos vão servir com passo diligente,
Dous inimigos vencem, uns os vivos,
E (o que é mais) os trabalhos excessivos.
\

« Tomai conselhos só d'exprrimentados,
Que virão largos annos, largos mezes;
Que, posto que em scientes muito cabe,
Mais em particular o experto sabe.
« De Phormião, philosopho elegante,
Vereis como Annibal escarnecia,
Quando das artes bellicas diante'
Delle, com larga voz, tratava e lia.
A disciplina militar, prestante,
Não se aprende, Senhor, na phantasia,
Sonhando, imaginando ou estudando;
Senão vendo, tratando e pelejando.
« Nem me falta na vida honesto estudo
Gom longa experiencia misturado,
.Nem engenho, que aqui vereis presente,
Gousas què juntas se achão raramente. »
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mond, assim como o individuo, amão a sua independencia,
para viverem por si, com suas leis, usos e costumes, sem a
influencia estranha; porém entre nós, em lugar de se firmar
a independencia, nío se cuidou delia, e sim de anarchisar o
Brasil, desde os acontecimentos de 20 a 22 de Abril de 182!,
porque forçárão intempestivamente a partida dò soberano, que
tantos bens promettia, para a Europa, no dia 26 do mesmo
mez, pelas 6 noras da manhã.
A falsa política, que a escola de direito coimbrense havia
plantado em Portugal, e que deu em resultado a revolução de
24 de Agosto de 1820, tendo-se naturalisado no Brasil, com
os movimentos do dia 26 de Fevereiro de 1824, em vez de se
modificar com a amenidade do nosso clima, tornou-se tão
alentada, que, minando os fundamentos da nossa indepen
dencia, por um motivo insignificante, deir por terra com a
primeira assembléa legislativa, que tinha de firmar a nossa
independencia política.
Parece incrivel, meu venerando amigo, que homens, que
tantos sacrificios fizerão em proveito da nossa emancipação
política, se deixassem cegar pelo orgulho, pela ambição e pelo
egoismo, a dar lugar a um tão violento golpe de Estado, como
o que succedeu no dia 12 de Novembro de 1823. No entanto
tínhamos muitos homens de patriotismo provado e de reconhe
cido criterio, que, apezar dos desconcertos do tempo, não temião dizer as verdades.
O golpe de Estado do dia 12 de NoVembro de 1823 foi tão
desastrado, que originou, em continuação, os movimentos re
volucionários de 2 de Julho de 1824 em Pernambuco, com ra
mificação pelas Alagoas; a de 25 de Outubro do mesmo anno,
na Bahia; a perda da provincia Gisplatiná em 1825; o movi
mento de 7 ae Abril de 1831 em todo o Imperio ; o de 14 de
Abril de 1832 em Pernambuco; o de Pinto Madeira no Geará,
e successivãmente os morticínios de Cuyabà, o de Vicente de
Paulo e Torres Galindo nas Alagoas, o de 20 de Setembro de
1835 no Rio-Grande do Sul, a Vinagrada no Pará, com rami
ficações no Piauhy, a de 7 de Novembro de 1837 (Sabinada), a
Balaiada no Maranhão em #839, a de 17 de Maio e 10 de Ju
nho de 1842 em S. Paulo e Minas-Geraes, a de 7 de Novembro
de 1848, em Pernambuco, etc.
Erão os nossos limites naturaes o rio da Prata, e os perde
mos, pela falta de tino politico preventivo, no dia 14 de Ju
nho de 1825, com o «rito da independencia do Estado Oriental
do Uruguay na villa de Florida, sendo no dia 20 de Agosto de
clarados nullos os actos de incorporação daquelle Estado ao
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Brasil; e por isso tivemos que sustentar uma guerra desas
trada, que deu em resultado o tratado de paz de 28 de Agosto
' de 1828.
Mas apezar das paixões políticas, e sêdede mando em muitos
brasileiros, havia independencia de caracter e necessaria força
de vontade para se confeccionarem leis repressivas; e por isso
nesses tempos a soberania nacional era respeitada pelos pode
res do Estado. Com o parlamentarismo o systema representa
tivo, como já disse, foi completamente falseado.
- O Estado é como a nào tripolada. Se o capitão a deixa en
tregue a pilotós sem experiencia, sem instrucção e sem pratica
do governo delia, á força de guinadas perderá o rumo, e
quando quizer salva-la do perigo será tarde, e só escapará do
naufragio por milagre de Deos.
O poder executivo entre nós, como abastardou o systema
representativo, constituio-se um poder desconhecido na cons
tituição do Imperio, porque, absorvendo os outros poderes,
tornou-se dictatorial. Sendo o seu encargo, como já disse, fa
zer executar as leis, dar direcção aos negocios públicos e
manter a tranquillidade, só faz aqaillo que quer, porque sabe
que ninguém lhe toma contas. A unica cousa, gue as vezes
o contém còm receios da opinião publica, é a imprensa de
grande circulação.
Pela indifferença do poder legislativo attenta contra o poder
judiciário (constituição do Imperio, tomo III, art. 10 e 12),
sem as formalidades legaes; faz concessões lesivas em*detrimento dos cofres jmblicos; attenta contra a constituição nullificando o art. 6°, riscando com penna de ferro da communhão
brasileira os nascidos neste solo abençoado.
' Esse ministro, que consentio, por condescendencia com a
diplomacia estrangeira, que, com duas virgulas, nos arrancas
sem, desde o dia 26 de Abril de 1861, a nacionalidade dos
nossos compatriotas, tornando-se aos olhos da lei réo de lesanação, em outro paiz que não fosse .o Brasil, onde tudo se
tolera pela indifferença das camaras, seria devidamente responsabilisado pelos damnos que causou.
Em virtude dessa convenção, deu-se na Bahia o facto tris
tíssimo^ que communico a V. Ex. para justificar o que digo.
O italiano Luiz Bianchi, official de marceneiro, passau-se para
a Bahia, com o fim de exercer a sua profissão, e alli casou-se
efalleceu. Na cidade da Bahia ganhou Biánchi boa fortuna, e
deixou dous filhos menores. E em virtude, porém, da conven
ção consular de 26 de Abril de 1861 e 28 de Abril de 1863, o
cónsul da Italia, na Bahia, requereu ao juiz de orphãos a en-
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Irega das menores, e com elles a boa fortuna que lhes eoube
pelo fallecimento de seu pai.
Os menores forão arrancados dos braços maternos pelo po
der da justiça publica, e tãO barbaramente, que motivou um
processo, que, seguindo o seu curso, terminou-pela despro
núncia da viuva de Blanchi, mãi dos menores, e do marido
com quem, se havia novamente esposado.
>■
Este facto foi levado ao conhecimento da camara tempora
ria pelo deputado Pinto Lima na sessão de 27 de de Abril de
1864, na 2a parte da ordem do dia, e se lê no discurso que
está consignado nos annaes da camara daquelle dia e anno.
Depois que a escola de direito tojnou conta do governo da
nação, e se apoderou dos empregos publicos(*), tudo se compli
cou, porque em nome do direito appareceu o governo .da men
tira, filho muito do peito da falsa política. Então, sempre em
nome do direito, começou a invasão do thesouro publico, pelas
reformas(**) e a çoroplicação dos tribunaes, inventando-se ma
gistraturas desconhecidas na constituição do Imperio, como os
taes juizes muUicipaes, delegados, subdelegados, e um inferno
de cousas, que só terá demandas quem não tiver juizo.
E’ isto tão verdadeiro, que, no Rio de Janeiro, quem vai

'

(*) No projecto de lei sobre instrucção publica no Imperio do Bra
sil, apresentado em 16 de Junho de 1826, pelos conegos Januario da
Cnnha Barbosa e José Cardóse Pereira de Mello, e Dr, Antonio Fer
reira França, vem a creação de um curso jurídico no Rio de Janeiro,
assignando-se a este respeito com restricçõas o Dr. França*
O Sr. Paulo Souza propôz, em lugar de um curso, dous, sendo um
em S. Paulo e outro em. Olinda, e foi approvado. O projecto foi lido
na sessão do dia 8 de JulUo de 1826 pelo Sr. Januario da Cunha Bar
bosa, em nome da commissão de instrucção publica.
A emenda apresentada pelo Sr. Paula*e Souza foi em 8 de Agosto
de 1826. O projecto convertido em lei da nação foi sanccionado no
dia 11 de Agosto de i8?7 e referendado pelo visconde de S. Leo
poldo, com onze artigos; e os estatutos, em virtude do art. 10, forão
feitos pelo visconde da Cachoeira.
O
Em 16 de Agosto de 1839 o periodico Ortiga, em um artigo bem
elaborado, clamou contra as reformase demonstrou que as das secre
tarias de Estado, que se ião reformar, não tinha por fim senão sobre
carregar o thesouro da nação com despezas supérfluas, porquanto o
que existia bastava para o bom andamento do expediente e dós inte
resses das partes.
Antes de 7 de Abril de 1831 e nos tempos coloniaes as reformas
das necessidades publicas fazião-se quando. as reclamavão. Hoje é
luxo, ministerial reformarem-se todas as cousas, e sempre para
peior.
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ptopÔr uma questão nos tribunaes, lhe diz o escrivão—pri
meiro que tudo segure o juizo—isto é :—Como o senhor nao tem
uizo, deposite já em minha mSo 30$;—e, isto feito, taes tom)os leva o miserável, que, em lugar de encontrar justiça qo
direito, .por fim sahe dos tribunaes esfolado(*).
E como se organisão os ministerios entre nós ? De certo
tempo para cá é sempre chamado um senador para organisa-lo. Este, se tem um parente,' mais ou menos proximo, um
amigo senador ou deputado, que o quer encarreirar na politica, o chama para Gyrineo. Se o não tem lembra um ou outro
nome, mais ou menos conhecido entre os palradores da camara, e o resto é povo de bagagem, tirado na camara tempo-

Í

0 * 0 nosso padre Antonio Vieira, fallando das sentenças de JesusCbri8to, e da rapidez com que devião correr os negocios, tanto judiciaes, como civis, se exprime assim:
« Tüdo isso se obrasse era 12! horas? E que ainda dessas 12 horas
sobejassem tres para descanso dos ministros, que forão as ultimas da
madrugada ? Grave caso! Gomo foi possível qüe todas estas cousas,
tantas, tão diversas e de tantas dependencias, se abrassem e se podessem obrar na brevidade de tão poucas horas, e mais sendo a me
tade delias da noite ?
« Tudo foi possivel étudo se fez, porque em todos estes conselhos,
em todos estes tribunaes, em todas estas resoluções e execuções, não
entrou papel nem tinta. Se tudo isto se houvera de fazer com as tar
danças, com as dilações, cora os vagares, com as cerimonias que en
volve qualquer papel, ainda hoje o genero humano não estava re
mido. Só quatro palavras se escrevèrão na morte de Cbristo, que forão
as do titqlo da cruz, e logo houve sobre ellas embarges, requeri
mentos, alterações, teimas e descontentamentos. E se Pilatos não
dissera resolutamente que se não havia de escrever mais—Quod escripstt escripsi—o caso era de appetlação para Cesar, qae estava era
Roma, dalli a 500 leguas, e demanda havia na meia regra para mui
tos annos.
« Até Christo teve sua conveniencia em não haver papel e nem
tinta na sua execução, porgue ao menos não pagou as custas. E’ pos
sivel que n|o ha dç haver justiça, nem innocencia, nem premio, que
escape do castigo do papel ? Chamei-lhe pastigo por lhe não chamar
roubo. Mas que papel ha, que não seja ladrão marcado ? Terrível flagello do mundo foi sempre o papel; mas hoje mais cruel que nunca.
« A origem e 0 nome de papel foi tomado das cascas das arvores,
que em latim se chamão papirus, em que os homens escrevião ao
principio; depois derão em curtir as pelles, e se facilitou mais a escriptura com o uso dos pergaminhos; ultimamente se inventou a
praga do p&pel de que hoje usamos. De maneira que, se bem adver
timos, foi o papel desde seus principios materia de escrever e inven
ção de esfolar: com o primeiro papel esfolárão-se as arvores, com o
segundo, esfolárão-se os animaes e com o de hoje esfolão-se os ho-
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raria, que represente uma província de importancia, embora
seja uma nullidade, ou um imbecil presumido, comtanto que
tenha um pergaminho de bacharel em direito, e seja prote- ‘
gido de alguma influencia local, ou ¿esignado de provincia
gelo governo.
E para que, meu venerando amigo ? Para organisar o exer
cito e dirigi-lo, sem conhecer o manejo das armas e nem as
necessidados do exercito; para dar ordens á marinha, sem co
nhecer ao menos os nomes das velas de um navio; para pro
videnciar as necessidades da agricultura e commercio, e diri
gir a engenharia, sem nada conhecer destas materiasf*) I
Os bacharéis, como classe privilegiada e invssora, já têmo-la

«
mens. Oh ! quanto papel se poderá encandernar com pelles que o
mesmo papel tem despido! Mas em nenhuma parte tanto como em
Portugal, porque cm nenhuma se gasta tanto papel ou se gasta tanto
em papeis(” )...
« O mais bem achado tributo, que inventou a necessidade ou a
cubiça, é para mim o do papel sellado; mas faltou-lhe uma condição:
o sei lo não o havião de pagar as partes, senão os ministros. Se os
ministros pagárão o se11o, eu vos prometto que havia de comer me
nos papel, e que havião de voar mais os negocios; mas ainda voarião
mais se não houvesse pennas nem papel; e por isso voárão tanto as
resoluções deste conselho (para a sentença de morte de JesusGhristo). »
(') 0 nosso famoso político padre Antonio Vieira, em um' sermão
prégado na capella real, tratando das côrtes, dos prégadores, e do
exame que devia o ministro christão fazer, fundamentou a sua
argumentação sobre os sete quesitos seguintes:
« Quis, quid, ubi, quibus auxilliis, cur, quomodo, quando.
3 Quis ? Quem sou eu? Isto deve perguntar a si mesmo um mi
nistro. Eu sou um desembargador da casa da supplicacão, dos aggravos, do paço; sou um procurador da corôa, sou um cnanceller-mór,
sou um regedor da justiça, sou um conselheiro do Estado, da guerra,
do ultramar, dos tres Estados; sou um vedor da fazenda, sou um
presidente da camara, do paço, da mesa da consciência; sou um se
cretario do Estadu, dás mercês, do expediente; sou um inquisidor,
sou um deputado, sou um bispo, sou um governador de um bisçado
vago. Bem está. Já temos e officio; mas o meu escrupulo ou a minha
admiração não qslá no officio, senão no um.
« Tendes um só desses oíficios ou tendes muitos? Ha sujeitos na
nossa còrte que têm lugar em tres e quatro tribunaes; que têm qua
tro, que têm seis, que têm oito, que têm dez officios. Este ministro
universal não pergunto como vive, nem quando vive; não pergunto
como acode ás suas obrigações, nem quando acode a ellas: só per
gunto como se confesssa. 0 mesmo sol, quando alumia um hemis(“ ) E no Brasil Império ou do papelorum !
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carimbando cartas no correio, com as chaves das portas das se
cretarias : e quem sabe mais tarde até onde chegará a invasão!
pherio, deixa o outro ás escaras. E que haja de haver homem com
dez hemisperius ? E que cuide ou se cuide que em todos póde alu
miar ? Não vos admiro a capacidade do talento; a da consciên
cia, sim.
« Dir-me-heis (como doutos que deveis ser) que no mesrne tempo
em que Deos déu uma só presidência, e um só hemispherio ap sol,
deu tres presidências e tres hemispherios a Adão. Uma presidência
no mar, para que governasse os peixes; outra presidência no ar,
para que governasse as aves; outra prssidencia na terra, para que
governasse os outros animaes.
•
« E o mesmo é ^governar a animaes que governar a homens ? Não
erào passadas 24 horas em que Adão servia os tres ofiicios, quando
já tinha perdidos os ofiicios e perdido o mundo, e perdido a si, e per
dido a nós. Se isto aconteceu a um homem, que safua flammante das
mãos de Deos com justiça original e com sciencia infusa, que será
aos que não são tão justos nem tão scientes, aos que têm outros originaes ç outras infusões?
« Não era chrislão Platão, e mandava na sua republica que ne
nhum oíücial podesse aprender duas artes. E a razão que dava era
porque nenhum homem póde fazer bem dous ofiicios. Se a capacidade
humana ó tão limitada, que para fazer este barrete são necessários
oito homens de artes- e ofiicios differentes: um que crie a lã, outro
que a tosquie, outro que a carde, outro que a fie, outro que a teça,
outro que a tinja, outro que a toze, e oulro que a córte e a cosa; se
nas cidades bem ordenadas o official que molda o ouro não póde la
vrar a prata, não póde bater o ferro ; se o que bata o ferro não póde
fundir o cobre; seso que funde o cobre não póde moldar o chumba
nem tornear o estanho: no, governo dos homens, que são metaes
com uso de razão; no governo dos homens, qué é a arte das artes,
como se hão de ajuntar em um só homem ou se hão de confundir
nelle tantos ofiicios ?
« Se um mestre com carta de examinação dá má conta de um oflicio mecânico, ura hpmem (que muitas vezes não chegou a ser obreiro)
como ha de dar boa conta de tantos ofiicios políticos? E-que não faça
dislo consciência este homem? Qúe se confesse pela quaresma, eque
continue a servir os mesmos ofiicios ou a servir-se delles depois da
paschoa ? Isto me admira.
« Ainda quando vos puzessem nesses ofiicios, linheis obrigação de
depôr os ofiicios e confessar os erros. E que será quando vós sois o
que vos puzestes nelles, o que os pretendestes, o que os buscastes, o
que os subornastes, e o que porventura os tirastes a outrem para os
pòr em vós? Mandou Deos a Moysés que escolhesse setenta anciãos
dos mais prudentes e autorisados do povo, e diz o texto que tirou
Deos do espirito de Moysés e reparlio delle por todos os setenta.
« Eis-aqui quem era àquclle homem que se escusou do ofiicio.
« Ku, Senhor, não posso só com o peso do governo deste povo. »
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* Gomo eriire nós o ser ministro e conselheiro de Estado é
emprego facilimo, porque os chefes das respectivas secções das
De maneira que um hornera, que val porsetenta homens, não se
atreve a servir um só officio. E vós, que vos fará Déos muita mercê,
qve sejais um hcmeni, atrevei-vos a servir setenta offtcios ?
« Quid ? Que? Depois de o ministro examinar que ministro ou que
. ministros é, segue-se vér oque faz. Um dia do juizo«inteiro era ne
cessário para este exame. Quid? Que sentenças? Que despachos?
Que votos? Que consultas? Que eleições?Mas paremos nesta ultima
palavra, que é a de maiores escrúpulos e a que envolve commummente todo o Quid.
« Não me atrevo a fallar nesta materia senão por uma parabola, e
ainda essa não ha de ser minha, senão do propheta Isaías. Foi um
homem ao mato, diz Isaías (ou fosse esculptor de ofifóo, ou imagina- ‘
rio de devoção); levava o seu machado ou a sua acha ás cóstas, e o
seu intento era ir buscar um madeiro para fazer um idolo. Olhou para
os cedros, para as faias, para os pinhos, para os ciprestes; cortou
donde lhe pareceu um um tronco e trouxe-o para casa.
« Partido o tronco em duas partes ou em dous cepos, a um destes
cepos metteu-lhe o machado e a cunha, fendeu-o em achas, fez fogo
cotti ellas, e aquentou-se e casinhou o que havia de comer. O outro
cepo pôz-lhe a regra, lançou-lhe as linhas, desbastou-o, e tomando
já o maço e o escopro, já a goiva e o buril, foi o afeiçoando em fórma
humana*.
« Alisou-ihe urna testa, rasgou-lhe úns olhos, aíilou-lhe um nariz,
abrio-lhe uma bocca, ondeou-lhe uns cabellos ao rosto, foi-lhe se*
guindo os hombros, os braços, as màos, o peito, e o resto do corpo
até os pés. E feito em tudo uma figura de homem, pô-lo sobre o altar
e adorou-o.
« Pasma Isaías da cegueira deste esculptor, e eu tambem me ad
miro dos que fazem o que elle fez. Um cepo/conhecido por cepo,
feito homem e posto em lugar onde ha de ser adorado. Duas ametades do mesiho tronco, uma ao fogo, outra ao altar? Se são dous ce
pos, porque os não haveis de tratar ambos como cepos ? Mas que um
copo haja de ter a fortuna de cepo, e vá em achas ao fogo, e que o
outro cepo, tão madeiro, ião tronco, ¡tao informe e tão cepo como o
outro, o haveis de fazer á força homem, e lhe haveis de dar autoridadè, respeito, adoração, divindade ?
« Dir-me*heis que este segundo cepo que pstá muito bem feito, e
que tem parles. Sim, tem ; mas as que vós fizestes nelle. Tem bocca,
porque vós lhe fizestes bocca ; tem olhos, porque vós lhe fizestes
olhos; tem mãos e pés, porque vós lhe fizestes pés e mãos. E senão
-dizei-lhe que ande com esses pés, ou que obre com essas mãos, ou
que falle com essa bocca, ou que vêja com esses olhos.
« Pois se tão cepo é agora, como era d’antes : porque não vai lam
bem este para o logo, ou porqué não vem lambem o outro para o
altar? Ha quem leve á confissão estas desigualdades? Ila quem se
confesse dos que fez e dos que desfez ? A um queimastes, a outro ü-
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secretarias remettem as questões resolvidas, com pareceres
zestes, e de ambos deveis restituição igualmente. Ao que queimastes
deveis restituição do mal que lhe fizestes; ao que fizestes deveis res
tituição dos males que elle fizer.
« Fizestes-llie olhos, não sendo capaz de vêr: restituireis os damnos das suas cegueiras. Fizestes-lhç bocca, não sendo capaz de fallar:
restituireis os damnos de suas palavras. Fizestes-lhe mãos, não
sendo capaz de obrar: restituireis os damnos das suas omissões. Fi
zestes« lho cabeça, não sendo capaz de juízo : restituireis os damnos
de seus desgovernos. Eis-aqui o encargo de ter feituras. Então pre
zai-vos de poder fazer e desfazer homens ? Quanfo melhor fôra fazer
consciência dos que fizestes e dos que desfizestes!
«, Deos tem duas acções, que reservou para s i : crear e predesti
nar. A acção de crear jà os poderosos a tem tomado a Deos, fazendo
creaturas* de nada; a de predestinar tambem lh'a vejo tomada neste
caso: um para o fogo e ouiro para o altar. Basta que lambem haveis
de ter precitos e predestinados! Se fostes precito (não sei de quem)
fostes mofino; haveis de arder: se fostes seu predestinado fostes di
toso; haveis de Teinar. E haverá algum destes omnipotentes que se
tenha accusado alguma hora deste peccado de predestinação ?
« Ubi? Onde ? Esta circumstancia—onde—tem muito que reparar
em toda a parle; mas no reino de Portugal muito mais, porque,
ainda que os seus úbis ou os seus—ondes—dentro em si podem comprehender-se facilmente, os que tem fóra de si são os mais diversos,
os mais distantes e os mais dilatados de todas as monarchias do
mundo. Tantos reinos, tantas nações, tantas províncias, tantas cida
des, tuntas fortalezas, tantas igrejas cathedraes, tantas pasticulares
na Africa, na Asia, na America, onde pòe Portugal viso-reis, onde
põe governadores, onde põe generaes, onde põe capitães, onde põe
justiças, onde põe bispos e arcebispos, onde põe todos os outros mi
nistros da fé, da doutrina, das almas.
« E quanto juizo, quanta venjade, quanta inteireza, quanta consciência é necessaria para considerar e distribuir bem estes—ondes—
e para vêr onde se põe cada um ?
« Se pondes o cubiçoso onde ha occasião de roubar, e o fraco onde
ha occasião de defender, e o infiel onde ha occasião de renegar, e o
pobre onde ha occasião de desempobrecer: que ha de ser das con
quistas, e dos que com tanto e tão honrado sangue as ganhárão?
Oh! que sujeitos que se pòem nestes lugares 1 São pessoas de grande
qualidade e de grande autoridade; fidalgos, senhores, titulos. Por
isso mais. Os mesmos éccos de uns nomes tão grandes èm Portugal
parece que estão dizendo onde se hão de pôr.
v Um conde, onde ? Onde obre proezas dignas de seus antepassa
dos, onde dispénda liberalmente o seu com os soldados e benemeritos, onde peleja, onde defenda, onde vença, onde conquiste, onde faça
justiça, onde adiante a fé e a cbristandadé, onde se honre a si, il patria
e ao principe, que fez eleição de sua pessoa; e não onde se aproveite
e nos arruine, onde se enriqueça a si e deixe pobre o Estado, Onde
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formulados em vista da legislação vertente, qualquer insinifiperca as victorias e venha carregado de despojos. Este ha de ser o
seu onde: TM.
a E quanto este onde fôr mais longe, tanto hão de ser os sujeitos
de maior confiança e de maiores virtudes. Quem ha de governar, e
mandar tres e quatro mil leguas longe do rei, onde em tres annos
não póde haver recurso de seus procedimentos, nem ainda noticias:
que verdade, que justiça, que fé, que zelo deve ser o seu? Na parabola dos talentos diz Cnristo que os repartio o rei; a cada um con
forme a sua virtude; e que se partio para outra região dalli muito
longe a tomar posse de um reino.
« Se isto fôra historia podera ter succedido assim; mas se não era
historia, senão parábola, porque não introduz Christo ao rei e aos
criados dos talentos na mesma terra, senão ao rei em uma região
muito longe, e aos criados dos talentos em outra? Porque os criados
dos talentos ao longe do rei é que melhor se experimentão e ao longe
do rei é que são mais necessários.
o Nos Brasis, nas Angolas, nas Gòas, nas Malacas, nos Mácáos,
onde o rei se conhece só por fama, e se obedece só por nome, ahi
são necessários os criados de maior fé e os talentos de maiores vir
tudes. Se em Portugal, se em Lisboa, onde os olhos do rei se vêem e
os brados do rei se ouvem, faltão á sua obrigação homens de grandes
obrigações: que será naquellas regiões remotíssimas, onde o rei, onde
hs leis, onde a justiça, onde a verdade, onde a razão, e onde até o
mesmo Deos parece que está longe?
« Este é o escrupulo dos que assignalão o onde. E qual será o dos
que o aceitão ? Que me mandem aonde não convem, culpa será (ou
desgraça) de quem me manda; mas que eu não repare aonde vou !
Ou eu sei aonde vou, ou o não sei: se o não sei como vóu aonde o
não sei ? E se o sei, como vou aonde não posso fazer o que devo?
Tudo temos em um propheta, não em prophecía, senão em historia.
Ia o propheta Habacuc <íoin u,ma cesta de pão no braço, em que le
vava de comer para os seus Regadores, quando lhe sahe ao caminho
um anjo, e diz-lhe que leve aquelle comer á Babylonia, e que o dê
a Daniel, que estava no lago dos leões. Que vos parece que respon
deria o propheta neste caso? Senhor, eu nunca vi Babylonia, nem sei
onde está tal lago: como hei de levar de comer a Daniel ao lago de
Babylonia ?
>
« Eu digo que o propheta respondeu prudente ; vós direis que não
respondeu bizarro, e segundo os vossos brios assim é. Se os segado
res andárão aqui nas lezírias e o recado se vos dera a vós, como havieis de aceitar sem replica í Como vos havieis de arrojar, ao lago, á
Babylonia e aos leões t
« Avisão-vos para a armada, para capitão de mar e guerra, para
almirante, para general, e sendo o lagosinho o mar oceano, na costa
onde elle é mais soberbo e mais indomito, vér como vos arrojais ao
lago! Acenão-vos com o governo do.Brasil, de Angola, da índia, com
a embaixada de Roma, de Paris, de Inglaterra, de Hollanda, e sendo
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cancia juridica serve, comtanto que agrade ás influencias do
estas as Babylonias das quatro partes do mundo, vêr como vos arro
jais á Babylonia! Ha se de proyer a gineta, a bengala, o bastão, para
as frenteiras/mais empenhadas do reino, e sendo a guerra contra os
leões de Hespanha, tanto valor, tanta sciencia, tanto exercido, vêr
como vos arreraeçais aos ledes l Se vós não vistes o mar mais que no
Tejo, se não vistes o mundo mais que no mappa, se não vistes a
guerra mais que nos pannos de Tiínes : como vos arrojais ao governo
da guerra, do mar, do mundo? ,
« Mas não c ainda este o mais escandaloso reparo. Habacuc levava
no braço a sua cesta de pão; mas elle não reparou no pão nem na
cesta i reparou sómente »a Babylonia e no lago; vós, ás avessas: na
Babylonia e no lago nenhum reparo; no pão e na cesta ahi está toda
a duvida, toda a difficuldade, toda a demanda. Babylonia, Daniel, lago,
leSesr tudo isso é mui conforme ao meu espirito, ao meu talento, ao
meu valor. Eu irei á Babylonia, eu libertarei a Daniel, eu desqueixarei os leões, se fôr necessário.
« Não é essa a difficuldade ; mas ha de ser com as conveniências
da minha casa. Não está a duvida na Babylonia: está a duvida e a
Babylonia na cesta. O pão desta cesta é para os meus segadores. Ir e
vir á Babylonia e sustentar a Daniel á custa do meu pão não é possí
vel, nem justo: os meus segadores estão no campo, a ininha casa fica
sem mim ; Babylonia està daqui a tantos eentos de leguas; tudo isto
se ba de compor primeiro. Hão me de dar pão para os segadores;
pão para minha casa, pão para a ida e pão para a volta, e para, se
acaso lá me comer um leão (que só neste caso se suppõe o caso), e
por se acaso eu morrer na jornada esse pão ha me de ficar de juro,
e quando menos em tres ou quatro vidas.
« Não é isto assim ? O ponto está em encher a cesta e segurar o
pão: e o demais? Succeda o que succeder, confunda-se Babylonia,
perca Daniel, fartem-se os leões e leve o peccado tudo. Por isso leva
ludo o peccado. E quantos peccados vos ptfrece que vão envoltos nesta
envolta, de que nem vós, nem outros tazem esccrupulos ? E que vos
confesseis quando ides assim, e quando estais assim, e quando tor
nais assim I
« Quibus auxiliis ? E com que meios se fazem e se conseguem to
das estas cousas, que temos dito ? Com um papel e com muitos pa
peis, com certidões, com informações, com decretos, com consultas,
com despachos, com portarias, com provisões. Não ha cousa mais es
crupulosa no mundo que papel e penna. Tres dedos com uma penna
na mão é o officio mais arriscado que tem o governo humano. Aquella
escriptura 'fatal, que appareceu a el-rei Balthazar na-parede, diz o
texto quo afformárão uns dedos, como de mão de homem.
« E estes dèdos quem os movia ? Dizem todos os interpretes, com
S. Jeronyrao, que os movia um anjo. De maneira que quem escrevia
era um anjo, e não tinha de homem mais que .tres deaos. Tão puro
como isto ha de ser quem escreve. Tres dedos com uma penna po
dem ter muita m ão; por isso não hão ser mais que dedos. Com estes
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dedoVnão ba de haver mio, não ha de haver braço, d3o ha de haver
ouvidos, oão ha de haver bocca, não ha de haver olhos, não ha de
haver coração, não ha de haver homem.
« N3o ha de haver mão para a dadiva, nem braço para o poder,
nem ouvidos para a lisonja, nem olhos para o respeito, qembocca
para a promessa, nem coração para o affecto, nem, finalmente, lia de
haver homem, porque não ha de haver carne, nem sangue; A razão,
disto é porque, se os dedos não forem muito seguros, com qualquer
geito da penna podem fazer grandes damnps.
« Quiz Pharaó destruir e acabar os filhos de Israel no Egyplo: e
que meio tomou para isso? Mandou chamar as parteiras egyptenas, e
encommendou-lhes que, quando assistissem ao parto das heoréas, se
fosse homem o que nascesse, lhe torcessem o pescoço e o matassem,
sem que ninguém o entendesse. Eis-aqui quão occasionàdo offlcio é
o daquelles, em cujas mãos nascem os negocios. 0 parto dos negó
cios são as resoluções, e aquelles em cujas mãos nascem estes partos
, (ou seja escrevendo ao tribunal, ou seja escrevendo ao príncipe) são
os ministros da penna.
« E é tal o poder, a occasjão e a subtileza deste offlcio, que, com
geito de mão e com um torcer de pennà, podem dar vida e tirar
vida. Com um geito podem vos dar com que vivais, e com outro geito
podem vos tirar o com que viveis. Vède, se é necessário, que íenhão
muito escrupulosas consciências estas egyptanas, quando tanto depende delias a buena^dicha dos homens, e não pelas riscas da vossa
mão, senão pelos riscos das suas ?
« Quantos delictos se enfeitão com uma pennada! Quantos mere
cimentos se apagãò com uma risca 1 Quantas famas se escurecem
com um borrão ! Para que vejão os que escrevem de quantos damnos
podem ser causa se a mão não fôr muito certa, se a penna não fôr
muito aparada, se a tinta não fôr muito fina, se a regra não fôr
muito direita, se o papel não fôr muito limpo. Eu não sei como não
treme a mãò a todos os ministros de penna,' e muito mais áquelles
que, sobre um joelho, aos pés do rei recebem os seps oráculos, e os
interpretão e estendem.
« Elles são os que com um adverbio podem limitar ou ampliar as
fortunas; elles, os que com uina cifra podem adiantar direitos e
atiazar preferencias ,* elles, ,os que com uma palavra podem dar ou
tirar peso á balança da justiça ; elles, os que com uma clausula equi•voca ou menos claru podem deixar duvidoso, e em questão o que havia de ser certo e eííectivo ; elies, os que, com metter ou não metter
um papel, podem chegar e introduzir a quem quizerem, e depviar e
excluir a quem não quizerem; elles, finalmente, os que dão a ultima
fórma ás resoluções soberanas, de que depende o ser ou não ser de
tudo.
%
« Todas pennas, como as hervas, têm a sua virtude; mas as que
estão mais chegadas á fome do poder são as que prevalecem sempre
a todas as outras. São por officio ou artificio como as peimas da
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aguia, das quaes dizen* 0» n^turaea, que, post^ eo}trp as peqna# dí$
optra$ aves, a todás comem e desfazen*. Mas, sê em vez de §erem
sãs, forem corruptas, ellas serão a caus? de todas ^srujnas.eiíe to
das as calamidades.
« áe perguntardes aos grammaticos doodQ.se deriva este nome ca
lamidade, responder-vós-hão qae de cítfamò. Ç quer dizer calamq ?
Quer, dizer canna e penna; porque as pennas antigamente fazião-se
de cérl?s cannas delgadas. Por si^nal'que diz PIíqíq que as melhores
do mundo erão as da nossa Lusitanfr. Esta derivação ainda é mais
certa na política qqe na gtammatica. Sé as pennás de que se serve o
rei não forem sãs, destes calamos se derivaráò todas as calamidades
publicas, e serão 0 veneno e enfermidade mortal da mónarchiá, em
vez de serem a saude delia.
« Véde quão arriscado officio é 0 de uma penna na mão. Perguntao os contfovertistas se, assim como na sagrada escriptura são de
fé as palavras, serão tambem de fé os pontos e virgulas. É respon
dem que sim, porque os pontos e virgulas determinão 0 sentido da$
palavras, e variados os pontos e virgulas tambem 0 sentido se varia.
Oh que escrupuloso officio! E se a mudança de um ponto e de uma
virgulà pode fazer tantos erros e tantos d a mn o s q u e seria se se mu
dassem palavras? Que seria se se diminuisseifa palavras? Que seria
se se accrescen lassem palavras ?
« Torno ã dizer: se á mudanra de'um ponto e dé .uma virgula
póde sér causa de tantcs dainuos : que seria se se calassem regras?
, Que seria se faltassem capítulos ? Que seria se se sepultassem papeis
e informações inteiras ? E que seria se (em vez de se presentarem a
quem havia de pôr 0 remedio) se entregassem a quem havia de exe’ cutar a vingança ? Tudo isto póde caber em uipa penna, e eu não sei
como póde calíer em uma confissão.
' '
« Cur l Porque? Pç todas estas semrazões que temos referido ou
admirado quaes são as causas ? Quaes são os motivos ? Quaès são os
porquês ? Não na cousa no mundo por que um homem deva ir ao inr
ferno; coro tudo ninguém vai ao inferno sem seu porque. Que por
quês são logo estes, que tanto podem, que tanto cégão, que tanto
arrastão, que tanto precipitão aos maiores, homens do mundo ? iá
vejq que a primeira cousa que ocQorre a todos é 0 dinheiro. Cur ?
Porque ? Por dinheiro, que tuáo póde; por dinheiro, que tudo vence;
por dinheiro,, que tudo acaba.
« Não nego ao dinheiro os seus poderes, nem quero tirar ao d i - ,
nheiro os* seus escrupulos ; mas 0 meu não é Ião vulgar, nem tão
grosseiro como este. Não me temo tanto do que se furla, como do
que sé não furta. Muitos ministros ha no no mundo, eem Portugal
mais que muitos, que por nenhum caso os peitareis* por dinheiro.
Mas estes çiesinos deixâo-se peitar da amizade, deixão-se peitar da
recomméndação, deixão-se peitar da dependencia, deixão-sç peit,ar do
respeito. E não sendo nada disto ouro nem praia, são os porquês de
todà a injustiça do inundo.
,
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ifte recordb de ter liÔo nas ohrdnieáá de Pbrtugal os grandes
« A maior sem justiça qoe se commetteu no umndó foi « ^ueiez
Pilatos a Christo condemnando á morto a mesma innocencia. E qual
; foi o porque desta grande injustiça ? Peitárão-n’o ? Derão-lhe gran
des 8ommas de dinheiro os principes dos saeerdotes ? Não. Um res
peito, .uma dependencia foi a que condemnou a Christo: Se não
condemnais a este não sois amigo de Cesar.
« E. por não arriscar a amizade e graça de Cesar perdeu a. graça e
amizade de Deos, não reparando em lhe tirar a vida. Isto fez por
este respeito Pilatosv e no mesmo tempo pedioagua e lavou as inãos.
Que importa que as mãos de Pilatos estejão »lavadas se a consciência
não está limpa ? Que importa que o ministro seja limpo de mãos, se
não é limpo de respeitos ? A maior peita de todos é o respeito.
« Se se puzer em questão quai tem perdido mais consciências e
eondemnado mais almas,.se ç respeito* se o dinheiro, eu sempre dis
sera que o respeito.. Por duas razões: primeira, porque as tentações
do respeito são mais *e maiores que as do dinheiro. São mais, porque
o dinheiro é pouco e os respeitos muitos. São maiores, porqoe em
ânimos generosos mais facil é desprezar muito dinheiro, que cortar
, por um pequeno respeito. Segunda, e principal, porque o que se fez
por respeito tem muito mais difficultosa' restituição que o que se fez.
por dinheiro.
« \Na injustiça que se fez du se vendeu por dinheiro (eomo o di
nheiro é cousa que se. vê e que se apalpa) o mesmo dinheiro chama
pelo escrupulo, o mesmo dinheiro intercede pela restituição. A luz
do diamante dá-vos nos olhos, a cadêa tira por vós, o contador lem
brados a conta, a lamina e o quadro peregrino (ainda que seja eom
figuras mudas) dá brados á consciência; mas no que se fez por res
peito, por amizade» por,dependencia (como estas apprehepsões s$é
cousas que se não vêem, como são cousas que vos não armão a casa',
nem se pendurão pelas paredes), não tem o escrupulo tantos desper
tadores que fação lembrança á alma.
« Quasi estou para vos dizer que, se houverdes de vender a alma,
seja antes por dinheiro que por respeitos, porque ainda qúe o di
nheiro se restitne poucas vezes, os respeitos nunea se restituem.
Turne Pilatos. Entregou Pilatos a Christo, e Judas também o entre
gou. Conheceu Pilatos e confessou a ionecencia de Ghristo, e Judas
também a conheceu er a confessou. Fez mais alguma couéa Pilatos?
Fez mais alguma cousa JUdas^ Judas, sim ; Pilatos, não.
« Judas restituio o dinheiro, lançando-o no templo; Pilatos não
feí‘ restituição alguma. Pois porque cauáa restitue Judas, § porque
não restítué Pilatos ? Porque Judas entregou a Christo por dinheiro;
Pilatos entregou-o por respeitos. As restituições do dinheiro álguma
vez se fazem; as dos respeitos nenhuma. E senão dizei-o vós. Fa
zem-se nesta côrte müitas cousas ípor respeitos ? Não perguntei bem.
Faz-s^ alguma cousa nesta côrte que não seja por rrspeitos ? Ou ne*
nhuma, on muito poucas. E fya alguém na>vida ou na morte que faça
restituição disto, que fez por respeitos ? Nem o vêipos, nem OjOuvi-
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louvores que se der&o a D. João 11 e a D. João Illpelo acerto
mos* Pois como se confessfto disto os que o fazem ou como os absol
vem os que os confessão ?
« Quomodo? Porque modo ou porque modos ? Somos enttados no
labyrintho mais intrincado das consciências, que sio os modos, as
traças, as artes, as invenções de negociar, de entreter, de insinuar«
de persuadir, de negar, de anoullar, de provar, de desviar, de en
contrar, de preferir, de prevalecer; fidalmente, de conseguir para si
ou alcduçar para outrem tudo quanto deixamos dito.
« Para eu me admirar, e nos assombrarmos todos do artificio e
subtileza do engenho ou do engano, com que estes modos se fião,
com que estes teares se armão, com que estes enredos se tramão,
com que estas negociações se tecem, não nos serão necessarias as
téas de Penelope, nem as fabulas de Ariadne» porque nas historias
sagradas temos uma tal tecedeira, que na casa de um pastor hon
rado nos mostrará quanto disto se tece na côrte mais côrte do mundo.
O mãior mofado que houve no mundo foi o de Jacob, em que succedeu Christo. Sobre este morgado pleiteárão desde o ventre da mãi'
os ii mãos Jacob e Esau. Jacob foi o que veneeu a demanda, Jacob o
que levou a benção, Jacob o que ficou eom o morgado. Pois se o mor
gado por lei da natureza se deve ao primogênito, e Esau nasceu pri
meiro : como foi possivel que prevalecesse Jacob sem direito, Jacob
sem talento, Jacob sem serviços, Jacob sem favor ? Porque tudo isto
póde a traça, a arte, a manha, o engano, o enredo, a negociação.
« Parece-vos grande semrazão esta ? Tendes muita razão. Mas esta
tragédia, que uma vez se ensaiou em Hebron, quantas vezes se re
presenta na nossa côrte ? Quantas vezes, com noiues supposios, com
merecimentos üugidos e com abonações lalsificadas, se roubão os
prêmios ao benemerito, e triumpha com elles o indigno ? Quautas
vezes rénde mais a Jacob a sua Rekecca, que a Esau o seu arco ?
Quantas vezes alcança mais Jacob com as luvas calçadas, que Ésau
com as armas nas mãos ? Se no ocio da paz se medra mais que nos
trabalhos da guerra : quem nos ha de trocar os soes da'campanha
pela sombra destas paredes ?
« Mão o experimentou «win» David, e ny»g servia a um rei injusto
e inimigo. David servio em palacio e servio na guerra: em palacio
com a harpa, na guerra com a funda. E onde lhe foi melhor ? Em pa
lácio medrou tão pouco, que da harpa tornou ao cajado; na guerra
montou lauto, que da funda subio -á còrôa. Se se visse que David
crescia mais ávsombra das paredes de palacio que com o sol da-cam
panha ; se se visse que medrava ifaais lisongeaudo as orelhas com a
harpa, que defendendo e honrando o rei com a funda; se se visse
que merecia mais galanteando a Michol, que servindo a Saul: não
seria uma grande injustiça e um escandalo mais qüe grande ?
« Pois isto é o que padecem os Esans nas preferencias dos Jacobs,
E que. Esau fique privado do seu morgado para sempre, e que nem
Rehecca, que lh’o tirou, nem Jacob, que lh’o possue, nem Isac, que
lh*o çonsente, fação esciupulo deste caso ? Doutores ha que condem-
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na eleição de seus ministros, porque da escolha de homens
não ludo isto e outros ba qup o e seusão. Eu não escuso nem condemno; admiro-me com as turbas.
o Quando? Esta é a ultima eircurastancia do nosso exame.'E
quando acabaria eu se houvera de seguir até o Cabo este quando?
Quando fazem os ministros o que fazem ? E quando fazem o que de
vem fazer? Quando respondem? Quando deferem? Quando de6pachão? Quandô ouvem ? Que até para uma audiência são necessários
muitos quandps. Se fazer-se hoje o que se pudera fazer houtem, se
fazer-se amanhã o que se devêra fazer hoje, é matéria em um reino
de tantos çscrupulos e de damnos muitas vezes irremediáveis, aquelles
quandos tão dilatados, aquelles quandos tão desattendidos, aquelles *
quaiidos tão eternos, quanto devem inquietar a consciência de quem
tiver consciência ? Antigamente, na republica Hebréa (e em muitas
outras), os tribunaes e os ministros estavão ás portas das cidades.
Mas que razão ti verão aquelles legisladores para situarem este lugar
aos tribunaes, e para pôrem ás portas das cidades os seus ministros ?
Varias razSes apontão os historiadora e políticos ; mas a principal,
em que todos convem, era a brevidade do despacho.
« Vinha o luvrador, vinha o soldado, vinha o estrangeiro com a
sua demanda, com a sua pretenção, cora o seu requerimento, e sem
entrar na cidade voltava respondido no mesmo dia para sua casa. De*
sorte que estavão ião promptos aquelles ministros, que^nem ainda
dentro na ‘ cidade estavão, para que os requerentes não tivessem o
trabalho, nem a despeza, nem a dilação de entrarem dentro. Não
saibão os requerentes a differeoça daquetla éra á nossa, para que se
lastimem mais. Antigamente estavão os ministros ás portas das cida
des ; agora estão as cidades ás portas dos ministros : Unto coche,
tanta liteira, tanto cavallo (que os de pé não fazem conto, nem delles
se faz conta). As portas os pateos, as ruas rebentando de gente, e
o ministro encantado sem se saber se está em casa ou se o ha no
mundo, sendo necessaria muita valia só para alcançar de um
criado a revelação deste mysterio.
« Uns batem ; outros não se atrevem a bater; todos a esperar ©
todos a desesperar: sabe, finalmente, o ministro quatro horas depois
do so l; /ipparece e desapparece de corrida; olbão os requerentes
para o céo e uns para os outros * aparta-se desconsolada a Cidade,
que esperava junta. E quando haverá outro quando ? E que vivão e
obrem com esia inhumanidade homens que se confessão, quando
procediao com tanta m ão homens sem fé nem sacramentos ? Aquelles
ministros, ainda quando despachavaò mal os seus requerentes, faziào-lhes tres mercês:, poupavão-lhes o tempo, poupavão-lhes o di
nheiro, .pou pavão-lhes as passadas.
« Os nossos ministros, ainda quando vos despachão bem, fazem- '
vos fts mesmos tres damnos: o do dinheiro, porque o gastais ; o do
tempo, porque o perdeis; o da» passadas, porque as multiplioais.
E estas passadas, e este tempo, e este dinheiro, «quem o ha de resti
tuir? Quem ha de restituir o dinheiro a quem gaBtao dinheiro que
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experimentados é que depende a felicidade 4a nação, e não de
nullidades, que a aesmoralisão(*).

'

oão tem ? Quem ha de resliluir as passadas a quem dá as passadas
que não póde? Quem ha de restituir o tempo a quem perde o tempo
que havia mister ?*Otl tempo tão preeioso e tão perdido 1
« Dilata b julgador oito mezes a demanda, que se poderá concluir
em oito dins. Dilata o ministro oito aiiuos o requerimento; que se
podera acatar em oito horas. E o sangue do soldado, as lagrimas do
orpblo, a pobreza da viuva, a afflicção, a confusão, a desesperação
de Mantos miseráveis? As dilações, as suspensões, as irresoluções, o
hoje, o amanhã, o outro dia, o nunca dos vossos quandos? Dir-mebeis que não ha com que despachar e com que premiar a tantos. Por
essa escusa se esperava. Primeiramente elles dizem que ha para
quem quereis, e não ha para quem não quereis.
« Eu não digo isso, porque o não creio ; mas se não ha com que:
pooque lhe não dizeis que não ha ? forque os trazeis enganados ?
Porque os trazeis consumidos e consumindo-se ? Esta pergunta não
tem resposta; porque, ainda «ue pareça meio de nào desconsolar os
pretendentes, muito mais os aesconsola a dilação e a suspensão, do
que.os havia de desconsolar o desengano.
« Tres horas requereu Chrísto no Horto. Estando na maior afilie- ,
ção do seu requerimento desceu um anjo do céo a conforta-lo. E em
que consistio o conforto se a resposta foi que bebesse o calix, contra ,
o que Chrislo pedia ? Nisso mesmo esteve o conforto, pôrque ainda
que lhe não respondêrão com o despacho, respondêrao-lhe com o
desengano. Vêde quanto melhor é desenganar aos homens que dila
ta-los e suspendê-los. A dilação e a suspensão para Ciiristo era ago
nia ; o desengano foi alento. Á dilação sem despacho são dous males;
o desengano sem dilação é um mal temperado com um bem, porque ,
se me não dais o que peço, ao menos livrais-me do que padeço; li
vrais-me da suspensão, livrais-me do cuidado, livrais-me do engano,
livrais-me da ausência da minli» casa, ltvrais-me da còrle e das despezas delias, livrais-me do uome e das indignidades de requerente,
livrais-me do vosso tribunal, livrais-me das vossas escadas, livrais-me ,
dos vossos criados; emfim, livrais me de vós • eépouco 1 Pois se com
um desengano dado a tempo os Uomeos ficão menos queixosos, o governo mais reputado, o rei mais amado e o reino mais bem servido :
porque seha de entreter, porque se ha de dilatar, porque se não ha.
de desenganar o pobre pretendente, que tanto mais o empobreceis
quanto mais o dilatais? Se não há cabedal de fazenda para o despa
cho, não haverá um não de tres letras para o desengano ? Será me
lhor que elle se desengane depois de perdido? E que seja o vosso en
gano a causa de perder? Quereis que se cuide que o sustentais na
faisa esperança, porque são mais rendosos os que esperão que os des
enganados? Se lhe uão podeis dar o que lhe negais, quem lhe ha de
restituir o que lhe perdeis? Oh, reslituiçôus 1 Oh, consciências! Oh,'
almas ! Oh, exames 1 Oh, confissões ! »
( \ Os secretários de Estaiflo de D. João II forao Ruy Galvão e
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Portugal sos pede ainda dar sabios exemplos para norma ¡de
conducta. Raro era o homem chamado {tara o ministerio, que
já nao tivesse exercido empregos de alta importancia nasprincipaes eórfes da Europa, ou grandes conhecimentos adquiri
dos pela experiencia nos empregos de alta importancia. O tacto
que se deu com Alfonso IV prova o que levo dito.
D. Affonso IV, havendo subido ao throno era 1325, desriando^se dos deveres de soberano, pelos divertimentos da caça,
experimentou em face a reprovação do povo, representado
pelos ministros e conselheiros da corôa. Occupavão as pastas de
secretario de Estado D. Alvaro de Souza, e as cadeiras de con
selho D. Alvaro Pires de Castro, Gonçalo Rodrigues Ribéiro,
Estevão Gonsalves, e os magistrados Pedro de Ocem, Luiz
Martins e o bispo de Lisboa, os quaes, manifestando ao rei os
desgostos da nação, com firmeza de animo lhe disserfio que
nao havendo emenda, se verião obrigados... A que ? inter
rompeu D. Affonso ! A escolher outro rei, continuárão elles,
que saiba governar o reino.
Alli nào sç temia ficar mal com o rei por amor dos homens,
e nem se temia ficar ,mal com os homens por amor do rei.
Quando me recordo, meu venerando amigo, do passado do
Brasil, e o confronto com os tempos que vamos atravessando, de
certá época para cá, vejo que, apezar da má entendida politica
da metropoíe portuguesa, em relação ao Brasil, erão mandados
homens experimentados para o governo das nossas capitanias;
e hoje são mandados criançolas, sahidos das escolas de di
reito, sem conhecimentos e nem experiencias, paraanarchisar
as províncias do Imperio.
E’ tão grande ocynismo de certos individuos, que, emborareconheçâo o que são, e o nada que valem, atiráo-se a tudo, ainda
compromettendo a sua própria dignidade. Depois da funda
ção do Imperio, o Sr. marquez de Olinda, apezar de ter re
presentado o Brasil no congresso de Lisboa em 1822, e na
constituinte brasileira de 1823, sendo chamado para o minis
terio, por ser ainda muito moço, recusou a pasta, allegando
não se achar com as habilitações precisas para um encargo
de tanta responsabilidade; e hoje qualquer insignificancia
ê
D. Pedro Alcobaça ; conselheiros, os chancelleres D. Alvaro Ruy de
Gran, João Ferreira e Fernando da Silveira; ministros de D. João III,
Pedro de Alaçova e Francisco Corneiro; conselheiros, os chancelle
res Luiz Gomes de Gafvalbo, Alvaro. Fernandes, João de Farias e
Gaspar de Carvalho.
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jurídica, ou mesmo qualquer vagabundo, se julga diplomata,
financeiro e um grande político i
Nos tempos coloniaes não se mandavão para o governo do
Brasil senão homens já traquejados no governo civil e pelitico
do estado. Mato-Grosso, embora a mais central das capitanias
do Brasil, era olhado, por sua posição e riquezas, com muito
' carinho pelo governo portugue?, que só para alli mandava
homens de muita importância e engenheiros, como o. fa
moso Franco de Almeida, que, depois de muitos annos, alli falleceu(*); e hoje só se sabe que é província do Brasil em
tempo de eleições(**). Tínhamos um commercio nacional, e
hoje apenas temos de nacional o nome. *
Nos tempos coloniaes as easas de moeda, que bavi&o nas di
versas capitanias, cunhavão tanto dinheiro, que abastecião a
circulação mercantil, e mesmo aos particulares para enthesourar; e hoje, possuindo a capital do Império um magnifico edi
fício, e com habilissimos artistas, até se manda cunhar no es
trangeiro moedas <je cobre, sellosde carias e estampilhas(***) 1
Quantas questões futuras não appareceráõ motivadas pela falta
ae sellos nos documentos que os devèrião ter !
Tínhamos agricultura que abastecia com os seus productos
a Europa, a África e mesmo as possessões portuguezas da
Asia ; e hoje a que temos está tão definhada, que ate recebe*
O Foi mais facil em 1831 ou 1832 dar-se ao Sr. Alencastro a pre*
sidencia de Mato-Grosso, do que a inspecíoria da alfandega do Rio,
que pretendia.
(**) Dizem que a eleição de um senador que temos, custou aos co
fres públicos Zi0:000$000!
(**') A invenção das estampilhas para substituir o carimbo fixod.is
armas do Esiado foi originada pelo decreto n. 4.505 de 9 de Abril de
1870, e está no gosto da época, porque a sua traducçao litleral é
—estampe—e—pilhe.
O desconcerto deste invento é tao inconveniente para as parles,
que a cada instante não só estao os negQcios embaraçados, como pre
judicados os negócios parlticulares. A estampilha é pregada aos do
cumentos com gomma arabica, que em pouco tempo se desprega e
cahe, ou é comida pelas baratas, e neste caco tem-se de fazer novos
papeis. Antigamente os autos de uma demanda, os papeis ou docu
mentos que se ofierecião ás autoridades, erão untformes, e hoje é
uma vergonha vêrem-se- autos com papel de natureza dilTerentes.
Ainda mais: o regulamento que appareceu para determinar a arre
cadação do imposto da sello é de lal natureza, que cada funccionario
publico o interpreta da sua maneira!
A nossa casa de moeda, em .lugar de fabricar as estampilhas, pek>
art. 52, só serve de lugar de deposito.
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mos do estrangeiro—milho, feijão, arroz, e, o que é mais,
leite de vacca, ovos de galliuhas, vassouras de varrer casa,
colheres de páo, cabos de enxada e de machado» e côcos de ti- rar agua!
Oh! como este estado será doloroso para V. Ex. e para os
filhos do Brasil, çue, conhecendo o seu passado de prosperi-'
dades, o vêem assim reduzido, pela falsa política dirigida pelo
overno da mentira, que funda todo o seu prestigio no engano
os homens, na cabala, anarchisando o paiz com a corrup
ção, e esbanjando a fortuna publica com commissôes de
sastradas e com um corpo diplomático de ostentação, derra
mado por todo o mundo, com a colonisação de vagabundos,
com o encampamento de companhias creadas por especulado
res, e até, Deos Eterno! com um francez, de perna de pào,
que, sendo espião de Solano Lopes, foi engajado no Rio de
Janeiro, para armar balões que descobrissem o acampamento
paraguayo!
Tudo isto, meu venerando amigo Sr. conselheiro Drummond, que a falsa política e a mentira tem posto em pratica
entre nos, tem um um, que é posição official, chocalhos para
o peito e os proventos que tirão dos cofres públicos os architectos da ruina da nação.
Tínhamos riquezas e tínhamos tudo, e me recordo ter lido
em memorias antigas, que possuo, que autes do. dia 9 de Maio
de 1624, na Bahia, e do dia 16 de Fevereiro de 1630, em Per
nambuco, da invasão hollandeza, já erão tão grandes as fortu
nas em Pernambuco e na Bahia, que as senhoras, mesmo da
classe média, se vestião de sedas e telas, e ornavão as cabeças
de tantas pedras preciosas, que deslumbravão a vista com o
brilho delias; e para corroborar o que digo a V. Ex., porque
tenho os documentos em meu poder, affirmo que foi com o di
nheiro do Brasil que se reedificou a cidade de Lisboa, abatida
em quasi sua totalidade pelo terremoto do 1° de Novembro de
1755, sem fallar na enorme somma de 63.417 arrobas de ouro,
que forão, durante um seculo, para Portugal, extrahido das
nossas minas(*).
No thesouro publico haviã tantos diamantes do Brasil, que
%em 31 de Julho de 1809 se determinou a D. Domingos Anto
nio de Souza Goutinho, ministro em Londres, que annualmente vendesse 20.000 quilates dellespara o pagamento dos
juros e amortização da divida publica *
Havia tanto dinheiro de ouro na circulação mercantil,

S

(*) Vide o Recreiador Mineiro, tomo i° e i 4 serie.
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para o vendelhfto (taberneiro) troca-lo por cobre, nio o
Íjue
azia sem que lh'o dessem com abatimento. Era isto t&o co
nhecido e vulgar, que o famoso poeta bahianoJoão Gualberto
dos Santos Reis, escrevendo a outro não menos celebrado
poeta, Francisco Muniz Barreto, comparando os tempos pas
sados com o em que vivião (1838), em uma bella apostrophe
e prosopopéa, se exprime assim:
« Oh vós, que melhor vida aqui vivestes,
Dignos maiores da bahiana geute I
Se as cinzas vossas, que o sepulchro abafa,
Reanimadas outra vez podessem
Vosso todo compôr, trazer á vida:
Este mundo talvez conheceríeis?
Tçmpos felizès I em qu'ao ouro e á prata
O estampado valor não mais se dava:
O que era dous sómente dous valia,
E o que era seis de seis nunca crescia I
Fosse argentea a moeda ou aurea fosse,
Para o trafego só de compra e venda,
•Não para mais servia; e vezes muita
Para—dez réis—comprar de aknoda pucha,
Vulgo pê de moleque, o esludanlinho,
Ou qualquer um ninguém peças trocava,
E em copia ¿anta a rodo apparecião,
Que, a custo e com desdem, por sujo cobre
Meloso vendellião trocar queria.
Hoje tão raras entre nós se encontrão,
E o preço antigo lhe subirão tanto,
Que, quaes pias verónicas de outr’ora,
Por alto enfeite e devoção ao luxo,
Entre brincões, variados perendengues,
No collo das—yáyás—luzindo danção.
E a verdade, Francino! a confiança,
O credito, a palavra, onde empenhados
Vão honra e pundonor^vivem ainda ?
Inda ha aquelles pés de boi chamados,
Cujo caracter, sizudez e brio,
Firme era mais que a firmè pederneira?
E, como disse, cujo cabellinho
Mais que legaes, eternas escripturas
Era d’alto negocio a segurança?
Quasi, meu caro t que a resposta avento!
Esses taes pés de boi, vispora, forão-se 1
E succedem-lhe, oh têmpora, oh mores,
Pés de veadç ou antes pés de vento.
E quanto a fé do honrado cabellinho,
Nem que toda. a cabeça se pellára,
Nem que tantos montões delles fizeras,
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Que colchões mil com elles se intufagsem,
Nenhum valor ou credito dariâo
Ao que nesta éra se desemcabellasse.
E a promessa! E ainda algum vês tu que a cumpra !
Ou quem nella se fie ? Oh! meu Francino,
Essa fazenda hoje é vil alcaide,
E bolorenta droga de antiguálha
Em desuso cahio! o qqe hojfe voga
E’ de muito affectar; e com enganos
Trazer á tréla a quém favores pede :
Nunca dizer que nflo; que isto é grosseiro:
Prompto estou a prestar-lhe, oh! que fortuna,
De obsequia-lo tenho! eslá servido.
E com um—venha amanhã, torne de tarde,
Tenha paciência, está na sésta ou banho,
Não falía agora, está incommodado,
E mil negaças da usual tarifa,
Esfalfa-se o infeliz, que exasperado
De tanto logo ou logro, espere e tanto
Subir, descer em vão longas escadas,
Desbarrisado todo, até nas pernas
Fracas elrambas,eamedullagasta,
Por si se leva, emfim, ao desengano. »

Tínhamos sumptuosos edifícios religiosos, que attestavão
a piedade dos nossos maiores; tínhamos fortalezas em muitos
lugares do Brasil; tinhamos*elegantes habitações particulares;
e hoje os templos estão arruinados qu cahidos; e para con
certo de alguns lança-se mão do jogo immoral das loterias,
que os reparando mal, arruinão a muitos indivíduos, que, com
autorisação' legislativa, se «expõem ao jogo.
Em toda a parte que ha governo cuida-se da construcção de
um palacio digno da nação, para o chefe delia; e entre nós o
que existe, carcomido do cupim, ainda é o que servia de habi
tação aos governadores dos tempos coloniaes.
Ao passo quqse consome iminenso dinheiro sem utilidade
publica, não temos um edifício para as secretarias de Estado,
porque muitas estão funccionanao em casas de aluguel. A se
cretaria das obras publicas, que deveria permanecer em um
edifício que ao espectador revelasse o que significa o ministé
rio delia, é tal, que confirma o proloquio popular, que diz—
casa de ferreiro, espeto de pào.
Sendo o Rio de Janeiro o lugar do mundo onde a escola de
direito mais funcciona, isto é, onde mais demandas exis
tem(*), não temos um forum para as justiças I A creação de
O A palavra—demanda—é composta dos impessoaes dos verbos
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um forum na capital do Imnerio é de palpitante necessidade
aos olhos de todos, não so para a reunião dos tribunaes dè
justiça e seus cartorios, como para o estabelecimento de—um
cartono especial—qué servisse de deposito a todos .os pro
cessos, que passassem dos 30 annos da lei, onde, em pre
sença deli es, se podessem dissolver duvidas; e mesmo para
esclarecimentos historicos.
G não ha muito tempo que um dos mais antigos cartorios
da provincia do Rio de Janeiro vendeu dezenas de arrobas de
autos antigos, para a fabricação de foguetes, e dos quaes eu
possuo alguns comprados ao fogueteiro. Não é isto caso para
admirar-se, quando o proprio governo mandou para a fabrica
de polvera todos os impressos que existião nos armazéns da
typographia nacional; e ao depois mandou pôr em leilão mui
tos outros impressos, indo neste numero a Flora Fluminense,
do celebre franciscano brasileiro Fr. J. Mariano da Conceição
Velloso, com cujas estampas o estado gastou um milhão de
cruzados!
O tabellião do mais antigo cartorio do Brasil, o de S. Vi
cente em S. Paulo, entregou às chammas, por não achar quem
os comprasse, todos os papeis antigos do seu cartorio, devo
rando-se nelles as tradicções documentaes do nosso primitivo
passado; e se não fosse o empenho patriotico de V. Ex. e o
meu, em procurar colleccionar os documentos antigos e mo
dernos da nossa historia, tudo se perderia(*).
Como dizia, nada temos, apezar do palavrio que ouço, e do
muito papel inutil que se gasta no expediente das repartições,
comprado às fabricas européas, tendo nós com profusão a ma
téria prima. Queria mais obras que palavras; e queria que
fosse pelo edifício das nossas sessões legislativas que os repredar e mandar, isto é, dé e mande, e depois que as partes tèm dado
e mandado tudo, e perdem a demanda, diz o advogado—
—
para que as partes fiquem em carne viv a ; e depois que cabem em
dar a pelle, diz ainda o advogado— recorra a alguem para lhe tirar a
carne, e fique no esqueleto!
O Parece incrível, porém é uma realidade, o que vou communicar a V. Ex. Indo á bibliotbeca publica em Dezembro do anno pas
sado (4871), procurar o periodico Brasileiro de 1832, reparei estar um
empregado a fazer notas de manuscríptos, e, approximando-me, os
recoiri, e perguntei se er&o esses documentos para o archivo pu
blico: DisserSo-me que não; que erão elles para serem entregues,
por ordem do governo, ao general Bartholomeu Mitre. Tornei eu :
« Então vão-se entregar a um inimigo do Brasil documentos impor
tantes sobre as povoações de Santa €atharina, Rio-Grandc e Estados
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sentantes da naçãó, ou do governo, dessem começo á sua obra,
porque a casa em que trabalhamos é a antiga cadêa dos tem
pos cóloniaes, e o recinto, onde funcciona o parlamentarismo,
foi a sala livre da mesma cadêa velha, mandada preparar em
4822 e começo de 4823 pelo ministro Martim Francisco, para
a constituinte, sem as condições da acústica, e por isso pouco
se ouve (por felicidade do auditorio) o que nella se discute ou
trata.
No edifício da Guarda-Velha, onde era o quartel-general,
fnncciona ainda a secretaria do Império. O edifício do senado,
muito acantytdo, foi uma casa particular, que pertqnceu ao
conde dos Arcos, mandada construir em 4848 pelos commerciantes da Bahia, em reconhecimento do bom governo daqueUe
conde. Tinhamos obras hydraulicas de muita solidez; e comparem-se as construcçôes dos edifícios deste genero, que nos deixárlo os nossos antepassados, com os que se vão fazendo, que
veremos a segurança com que aquelles vão atravessando os sé
culos, sem que necessitem de grandes reparos. O encanamento
da Carioca no Rio de Janeiro, tendo custado 400.000 cruza
dos, e funccionando desde 1718, póde ser comparado, como
obra monumental, com os que se têm feito durante 20 annos
a esta parte, e que estão por um preço fabuloso!
Os trapiches da Bahia, construídos a dez braças de profun
didade no mar, ha mais de 200 annos, sem reparos em seus
alicerces, apezar da espantosa velocidade das aguas e da
impetuosidade das ondas nos temporaes da Bahia, e onde
ainda atração navios que demandão sufBciente profundidade
do mar, podem-se elles comparar com as obras do mesmo ge
nero que se vão construindo hoje, com o nome de docas e baldrocas!
’
do sul, os documentos inéditos sobre as Missões do Paraguay, a His
toria da provincia do Paraguay, pelo jesuíta Pedro Lozano, e outros
muitos manoscriptos inéditos, que contêm noticias de grande inte
resse para o Brasil e para as republicas do sul ?! »
Pois bem, tudo isto levou Mitre, mandado entregar pelo ministro
do Império! Dizem que, além destas preciosidades, te vou 1,590:000$,
a titulo de reclamação que fizerão dons fornecedores de gado para o
nosso exercito, cujo gado comêrão as tropas de Lopes, porém que o
Brasil pagou. O ministro do Império não podia franquear, nem man
dar entregar esses documentos a ninguém. Pertencem á nação; só
aos brasileiros os poderia confiar em proveito dos interesses do
paiz, e não a um estrangeiro, inimigo do Brasil, que em,suas
gazetas nos insulta e ameaça. O ministro do lmperio por este facto,
que revela supina ignorancia, e é réo de lesa-nação, por traidor.

Digitized by

ooQle

3*
ISssas obras, trabalhadas pelos artistas do pai», provão o
»diarttamento que tiverfto as artes entre nós; e hoje, qne to
das as nossas obra» sfto dirigidas por aprendizes estrangeiros,
que por aqai apparecem, além do custo fabuloso por que nos
ueào, nio têm solidez alguma.
Nos tempos coloniaes tínhamos artistas, que abasteoi&ore
satisfaaião com os seus trabalhos as necessidades publiicas; e
hoje as próprias ruas, qoe conservavão os nomes das artes que
nellas se trabalhavSo, para revelar à posteridade o progresso
delias entre nós, apagárão-se, 'para se perpetuar a memória de
indivíduos que pouco ou nada fizerào em proveito do paiz.
£ ’ verdade que o governo metropolitano, para favorecer os
ourives de Lisboa e Porto, que se resentiâo do pouco que faziio em consequencia do augmento desta arte no Brasil, man
dou prohibi-la em 1766; porém o Sr. D. João VI em 11 de
Agosto de 1815, derogando o alvará de 1766, permittio que os
ourives no Brasil continuassem com a sua proveitosa indus
tria.
Na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em MinasGeraes, os artistas ourives prima vão em artefactos de ouro e
prata, e na fabricação de caixas para rapé; e ainda hoje, em
Pernambuco, as fabricadas da casca da tartaruga, são procu
rados pelos brasileiros, e mesmo estrangeiros, com preferen
cia ás que. nos mandão da Europa.
As pedras preciosas, desde o diamante até a gnsolita, e
mesmo o granito, erão lapidadas e trabalhadas pelos nossos
artista s; e ainda vi, na Bahia em 1839 uma pedra, sobre a qual
o artista estendia o ouro e a prata para o reduzir a laminas,
conhecidas por pão de ouro e de prata, com que se douravão
os templos e os ODjectos de lu x o ; hoje vem tudo de fóra e fal
sificado !

O cobre, o latão e o estanho, erão fundidos com perfeição
pelos nossos artistas; e hoje, em vez de protecção e favores ao
que temos, recebemos tudo do estrangeiro,* podendo nós fa
bricar no paiz pela abundancia da matéria prima que posisuimos.
Se os artistas no Brasil fossem aproveitados e estimados, e
se nós tivessemos um marquez de Pombal, que pretendeu.até
nacionalisar as cabelleiras de el-rei D. José I, teríamos a esta
tua do fundador dò Império, fundida no Rio de Janeiro, sem
as imperfeições que tem a que se mandou, fundir em Paris
pelo estatuario, francez Luiz Rochet, e nos custaria menos di
nheiro, como a que possue a cidade de Lisboa na estatua de
el-rei D. José 1, que foi fundida de um só jacto, sendo dese-
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nhado o modelo pelo esculptor Joaquim Machado de Castro,
e a fundição feita em 15 de de Novembro de 1774 no arsenal
de Lishoa, derretendo-Se para ella 640 quintaes de bronze,
e que foi conduzida do arsenal em tres dias e meio ao
lugar onde a collocárão, sob a direcção do general de artilha
ria Bartholomeu da Costa, então inspector, no dia 25 de Maio
de 1775, custando toda a obra 23:839£; e a do Sr. D. Pedro I
custou-nos 334:710#375!
'
Compare-se o desenho da estatua de el-rei D. José, que vem
na obra Descripção Analytica, impressa em Lisboa em 1816,
com o desenho da estatua do Sr. D. Pedro I, que se reconhe
cerá a differença que ha entre elles. O cavallo, em que monta
o rei Fidelíssimo, visto por todos os lados, se apresenta ele
gante e garboso; e o em que monta o Sr. D. Peqro I estâ ém
posição incommoda e com a cauda levantada, como em acção
de querer ourinar, ou de despejar gazes intestino es.
El-rei D. José I cavalga com elegancia; ,e o Imperador do
Brasil como quem se sustem constrangido pelas côxas, e
tem o chapéo tão encapellado na cabeça, que poueo se póde
vêr o semblante gentil do Sr. P. Pedro I,
Temos agoia, é verdade, um lyceu de artes e officios, *
creado pelos esforços de um só homem, o engenheiro-arcbitecto Francisco Joaquim Bittencourt da Silya, no dia 23 de
Novembro de 1856, e inaugurado em 20 de Janeiro de 1857,
com o fim de promoVer por todos os meios ao seu alcance odesenvolvimento e perfeição das artes em todo o Império, e
este instituto luta com as maiores difficuldades por falta de
protecção, apezar de possuir famosos artistas, tão conhecidos
por seus talentos e por seus trabalhos, que formárão es
colas.
'
No entanto os dinheiros da nação são desperdiçados a mãos
cheias com desastradas coramissões, com os velhacos, que especulão com a fazenda publica, com os relatorios monstruo
sos dos ministros, e com infinitas cousas de nenhuma utilidade
publicaf*).
Tivemos tão abalisados mestres em musica, que, vindo com
O Os monstriiosos relatorios dos ministros, com os quaes gastão-se de 140 a 150:000# todos os annos, são atirados á praia, por
que, oito ou dez dias depois de distribuídos pelas camaras, vão parar
as confeitarias e tabernas, como papel de embrulho.
No entanto uma lei especial, mandando o governo subscrever a
historia do Brasil, ò ministro do tmperio, intelligente estadista e
financeiro, entendeu que era uma detpeza inútil, e determinou á sua
capangagemt tão instruida nas cousas da patrla como elle, para dar
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a família real o celebre Marcos Antonio Portugal, ficou sorprehendido em presença dos nossos insignes paare José Mau
rício Nunes Garcia e d.o baixo-profundo João aos Reis. Tinhamos os não menos celebres Manoel Rodrigues da Silva, Salva
dor José, José do Qarmo, Mauoel Joaquim e Manoel Francisco
Manso.
Na Bahia, os celebres Damiào Barbosa e Mussurunga. Nas
Alagoas não era menos celebre José Prudente do Bomfim e
Antonio de Souza. Em Minas, S. Paulo, em Pernambuco e
mesmo em todo o Brasil, a musica era estudada com proficiên
cia e gosto e a das modinhas era de um caracter pura
mente brasileiro. Este genero de musica, que falia ao coração,
foi tão apreciado peto nosso commum amigo Mr. Ferdinand
Diniz, <jua fez delia menção especial quando tratou da musica
no Brasil.
No entanto, para macaquear a musica estrangeira, as brasi
leiras se envergonhão de cantar as nossas encantadoras modi
nhas até nas reuniões de famílias, sem se lembrarem que
cada nação tem & sua musica de gosto nacional, ainda que
adoptem, como geral, a musica italiana.
A1 excepção de alguns trabalhos de pintores portuguezes
vindos da metropoli, como fosse o tecto da igreja do convento'
dos franciscanos da Bahia e alguns outros, ém meiado do seculo
passado foi o famoso pintor e litterato mineiro José Joaquim
da Rocha o fundador de uma escola na Bahia, onde deixou
discípulos e importantes trabalhos, como fossem as cupulas
das igrejas da Conceição da Praia, dos extinctos Agostinhos,
de Nossa* Senhora da Palma, e os seus primorosos painéis, a
de S. Pedro-Velho, a do Rosário da Baixa dos Sapateiros e
seus painéis, a da ordem terceira de S. Domingos e painéis
da sacristia, e outros não menos apreciaveis.
Antonio Pinto e Antonio Dias, mineiros, bem que alguma
cousa inferiores a Roqha na correcção da figura humana, na
roupagem e colorido, bem que preferisse os planos árchitectonicos em exacto e bello effeito, primárão em diversas obras,
por comprida a lei com o primeiro tomo da minha Chorographia
Histórica.
« Quem p5e o governo .
Na mão ae criança,
N3o canta nem dança;
Mas põe geringonça
No papo da onça. »

(F. Elysio.)
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como fossem as copulas ou tectos das igrejas do SS. Sacra
mento da rua do Passo, de Nossa Senhora da Ajuda, da de
Nossa Senhora da'Cor ^eição do Boqueirão, de Nossa Senhora
da Saude e Gloria. Estes dons mestres mineiros fallecêrão em
Sergipe em avançada idade.
Entre os discipulos do illustre mestre José Joaquim da Ro
cha 8obresahirão Lopes, Marques, Nunes da Motta, Veríssimo,
Sonza Coutinho, José Theophilo de JesosJ*) e Antonto Joa
quim Franco Vellasco.
Veríssimo, o decano dos pintores, fez, em estylo semelhante
ao de Rocha, o tecto da igreja das religiosas da Lapa. Teve
por discipulo a Lourenço Machado, que pintou o tecto da
igreja de Nossa Senhora do Rosário de João Pereira.
Souza Coutinho, antigo mestre da ribeira (arsenal de mari
nha), entre outros trabalhos, pintou o bello panno da bocca
do theatro de S. João, para inauguração, no governo do conde
dos Arcos, representando a collossal, correcta figura da Ame
rica Brasileira. Hoje, pela incúria de nada conservar-se do pas
sado, não existe esta pintura, bem como não existe a bella,
elegantíssima e collossal ügura de Mercúrio, com a muito
do castigai mores—do sublime
a maior gloria ao mestre José Joaquim da Rocha transluzio
em seus dous discipulos Theophilo de Jesus e Franco Vellasco.
Theophilo foi aperfeiçoar-se em Lisboa* e estudou com profi
ciência ; e de volta pintou na Bahia as cupulas das igrejas dos
Terceiros do Carmo, igreja do Recolhimento do Senhor dos
Perdões e Boa-Sentença, da igreja do mosteiro de S. Bento,
da igreja do Barroquinha, sobre estuque, a igreja de S. Joa
quim, com tres notáveis painéis, a igreja matriz da cidade de
Itaparica, a igreja de Nossa Senhora do Pilaç, quadros e pai
néis dos quatro evangelistas; pintou mais as igrejas do Se
nhor do Bom fim e toda a galeria da vida do Redemptor, a da
ordem terceira de S. Francisco. Theophilo de Jesus era um
pintor tão notável, que o primeiro Imperador, quando em
1826 esteve na Bahia, o desejou conhecer; porém, como era
homem muito recolhido, não fez valer o seu merecimento, e,
vivendo na obscuridade, falleceu a 19 de Julho de 1847, quasi
na miséria.
Bento José Rufino Capinan e Joaquim Tourinho(**), de quem

O Vide o Brasil Historico.
(**) Tourinho fez uma miniatura de NapoleãoIII,t3o pequena, que
servio pára alfinete de peito; e lhe offerecendo teve uma carta de

8
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fui amigo, erão artistas de grande merecimento, e deixárâo exçelleutes trabalhos. Franco Vellasco eratào distineto, qu^ foi
o primeiro professor nacional da cadeira publica de desenho
na Bahia.
Além de outros artistas de merecimento ainda existe o dis
cípulo de Theophilo de Jesus e notável miniaturista Olympio
Pereira da Motta, que retratou seu mestre, cujo retrato me
foi por elle offereçido, e que o conservo em grande estimação
e ápreço.
A esculptura primou no Bcasil; e na Bahia o celebre Cha
gas (homem de côr escura, conhecido por cabra) conquistou
solida reputação nos trabalhos que fez na igreja dos terceiros»
do Carmo, notando-se o bello grupo das Dôres, S. João e aMagdalena. A imagem da Santíssima Virgem é de uma sublime
expressão de dôr profunda! São tão formosas e perfeitas as
imagens feitas por Chagas, que parecem inimitáveis, como a
do Menino-Deos da Senhora do Carmo.
Corre uma tradicção na Bahia: que o menino natural, do
qual tomára Chagas as confrontações, fallecêra no dia da ben
ção daquella imagfem, a cujo successo os poetas do tempo fizerão versos.
A imagem do Bom-Jesus da Redempção é obra sua; a do
Meuino-Jesus de S. Benedicto da igreja de SanfAnna do Sa
cramento é uma maravilha da arte. Chagas foi chefe de uma
escola de esculptura.
José de Abreu, fle Sant’Amai;o, foi admiravel tambemem
esculptura. Felix Pereira e seti discípulo Manoel Ignacio da
Costa forão tão notáveis esculptores, que, para testemuuhar
os seus trabalhos, basta vêr-se a inimitável imagem de S. Pe
dro de Alcantara do conVento de S. Francisco da Bahia.
Além destes tivemos Bento Sabino dos Reis e Feliciano de
Aguiar. Bento Sabino é autor das imagens de S. Gonçalo Gar
cia, de uma expressão singular. Ultimamente fallecêrào na Ba
hia os celebres Bayões, pai e Olho.
Tinhamos um comercio nacional, como já disse a V, Ex., e
hoje está tão invadido por especuladores, que para o Brasil
agradecimento pelo seu ministro. O nosso amigo, o famoso poeta
Muniz Barreto se encarregou da epistola em verso lyrico, era deci
mas modernas. Disse-me um amigo ser obra de primoroso tra
balho os retratos do Imperador e da imperatriz do Brasil, que se
achavão em casa do nosso amigo e mestre conselheiro Jonathas Abbot,
em um só quadro, corpo inteiro e em vulto natural, e os mais proprios que se conhece. O conselheiro Jonathas, depois da morte de
Tourinho, o comprou por A00$000.

«
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vêm até com passagem a credito, que a mim me admira como
se fazem fortunas fabulosas da noite para o dia, sem capitaes
proprios a arriscar, na pbrase do Sr/Clemente Pereira. No
entanto no commercio ha uma gyria, que repelle delle os fi
lhos do paiz, a força-los a procurar os empregos públicos, para
terem de que viver; e o governo, que devia empregar Os seus
esforços, para nacionalisar o commercio, deixa-o entregue a
aventureiros, que, em vez de commercio, traficão, sem se lhes
dar dos meios.
Nos tempos coloniaes attendia-se para o bem publico, e em
bora a carta de lei de 28 de Janeiro de 1808 franqueasse os
portos do Brasil ao commercio do mundo, os negociantes da
Bahia, como já disse, antevendo a invasão de especuladoras de
todas *s partes, no commercio a retalho, representárão em
1809 ao governo de Sua Magestade, pedindo-lhe, com razões
bem fundadas, que jámais consentisse que estrangeiros reta
lhassem nos mercados do Brasil.
No estado em que nos achamos nunca teremos um commer
cio nacional, porque não temos tido estadista^e nem políticos;
se os tivessemos, desde 1848 estañamos libertos da escravidão
perpetua á França. Por não sei que motivos nos agrilhoárão á
França pelo tratado de 8 de Janeiro de 1826, ratificado a 6 de
Junho do mesmo anno, que concede pelo art. 6o ao subdito
francez os mesmos favores que gozão os filhos do Imperio.
Este tratado, tão amigo e tão leal, não obstou que no dia 6
de Julho de J828 entrasse pela barra do Rio de Janeiro o con
tra-almirante francez Mr. Roussin, em uma náo e duas fraga
tas, de morrões accesos, exigindo a prompta entrega de todas'
as embarcações francezas aprisionadas pela nossq, esquadra no
Rio da Prata, bem como as perdas e damnos, que tiverão os
subditos francezes, causados poi* este acontecimento.
Foi tão descommunal o procedimento do contra-almi
rante francez, que toda esta cidade se tomou de indignação,
bem como as camaras, que então funccionavão. Apezar da re
sistencia, que se levantou no corpo legislativo, teve o paiz que
cedér a esta violencia, porque o Imperador por si resolveu
mandar entregar os navios, e prometteu a indemnisação das
perdas até o fim do anno seguinte de j829. Sempre obsequia
dos pela política franceza, dous annos depois, estando anco
rada no porto do Rio de Janeiro uma esquadrilha franceza,
composta da fragata Carolina e de mais dous brigues, os officiaes delia, sem a menor cerimonia, entendêrão invadir por
vezes, a pretexto de caçar, a chacara do ex-ministro de Estado
Manoel José de Souza França, m> Cavallão, Praia-Grande;

aperar de admoestados, no dia 8 de Setembro de 1830, vol
tando elles, forào repellidos, e ao romper do dia 9, em nu
mero de 40 homens fardados ebem armados, capitaneados por
officiaes da esquadrilha^), invadem a chacara, cercão a casa,
e coín milhares de insultos á nacionalidade brasileira, e muita
algazarra,, prendem e amarrão ao tenente-coronel de milicias
João de Souza França, irmão do proprietário ex-ministro, e o
levão, não obstante as lagrimas e rogativas da mulher, para o
lanchão, e sobre a prancha delle o surrão, como se fosse um
escravo criminoso.
Este facto vergonhoso, que se deu á face do governo impe
rial, foi altamente censurado pelos jornaês da época, por ser
feito, o insulto, não ao Sr. França, porém ao paiz, que, se ti
vesse um governo energico, que soubesse repellir com dign i-'
dade a insolencia dos agentes da autoridade estrangeira, como
a do contra-almirante Roussin, não se daria o facto lamentavel
que se deu no dia 9 de Setembro' de 1830; porém consola-me
dessa afronta feita aos brasileiros, na pessoa do Sr. França, o
que aconteceu em Maragogipe, na Bahia, quando viajava in
cógnito uma alta personagem franceza, que pelo gosto da caça
internou-se pelo reconcavo, e, entrando pelo rio Paraguassú,
saltou em terra, proximo a uma pequena fazenda, e deu co
meço à caçada atirando nas gallinhas daquelle proprietário;
este, com os íilhos, saltárão sobre os caçadores, e derão-lhes
uma grande sova de páo, obrigando-os a embarcarem-se tu
multuariamente, deixando as armas.
£ste facto foi sabido na capital daquella provincia; não to
mou vulto pelo grande escandalo que haveria, se se soubesse
quem era a personagem que recebeu toda a carga de páo.
Como’ disse a V. Ex., se tivessemos tido homens politicos e
estadistas experimentados, estaríamos livres do jugo francez,
porque em 1848 a republica franceza declarou que todos os
tratados com a França monarchica estavao sém effeito, e o ,
Brasil, que com a França tinha um tratado perpetuo, seria a
mais opportuna occasião para desligar-se, e no caso de q u e -.
rer ainda fazer convenções as estipularia dè novo, e da melnor
fórma que nos conviesse. Se assim tivesse acontecido pode
ríamos ter, sem tropeços, um commercio nacional, e não um
commercio com pessoal estrangeiro, que, usufruindo as van
tagens, sem onus algum, se quebra, ou foge com os capiO Vide a Aurora n. 616, a Astréa n. 612 e 614, e A Voz do Povo '
& lflfr de Setembro de 1830.
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taes alheios, é o nome brasileiro quem carrega com o odiQso,
por não haver discriminação, e tudo viver confundidido.
Como no nosso paiz o que menos se sabe é a nossa historia, por assim, convir á escola de direito, que quer viver da
falsa politiza, das posições officiaes e do thesouro publico, e
não se importa com o que interessa ao bem commum, lem
brarei a V. Ex. que eutre as collecções manuscriptas, que o
Sr. D. João VI deixou ao Sr. D. Pedro I, havião umas memó
rias secretas, que em 30 de Julho de 1831 forão com outros
papeis da bibliotheca imperial para a camara dos deputa
dos^), e levárão descaminho.
Em uma destas memórias, além de muitos assumptos gra
víssimos a respeito do Brasil, fazia-se referencia & política ingleza em relação ao nosso paiz ; contava que, sendo Sebastião
José de Carvalho e Mello, depois marquez de Pómbali minis
tro portuguez em Londres, no anno de 1745 escrevêra a seu
governo uma nota, em que lhe dizia quaes as vistas da Ingla
terra sobre Portugal, e suas colonias da Africa, Àsia e Ame
rica ; que, sobre o Brasil, tinha ouvido de pessoas insuspeitas
que o pensamento seguro era dé se assenhorear da—ilnà de
Santa Catharina—como a chave da navegação dos mares do
sul; metter as industrias inglezas em Portugal e no Brasil,*
para aniquilar as existentes; levantar, por meio de permutas,
todos os metaes preciosos existentes na circulação (o que conseguio) de 1808 em diante (**); aniquilar a-classe abastada do
commercio; acabar com a navegação de longo curso, com a
construcção naval e com a cabotagem; impedir a communicação com a costa d’ Africa, o que deu começo pelo tratado de
19 de Fevereiro de 1810, no qual engodou, em proveito dò
seu commercio, no art. 10, o Principe Regente, e pelo de 22
de Janeiro de 1815 obrigou a corôa portugueza a acabar com
o ttafico de africanos ao norte do equador; pelo tratado de 28
de Julho de 1817, estabelecendo buscas, organisou commissões mixtas ; pela convenção de 15 de Março de 1823 se devia
apprehender as embarcações negreiras, e pelo tratado de 23
de Novembro de 1826/ para tambem engodar o governo do
Brasil, o convidou para acabar com o trafico de africanos.

«'

O Todos os papeis e memórias, inclusive as actas do Apostolado,
que em 18Ò1 forão para a camara dos deputados, se extraviárão.E*
provável que existão em varias partes do Brasil, em mãos particu
lares. As actas forão depois publicadas no- periódico Brasileiro em
1832.
. (**) Veja-se & minha Chorographia mslarica, tomo i* da 2* parte.
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Tudo isto não tinha ontro fim senào’ pôr em èxecução os
planos de sua política, ruminados ha mais de um seculo em
proveito ga sua nação, ao que antes não deu começo, porque.os
seus fins, com o tratado de 1810, era, depois da independencia, colligada com a escola de direito franceza, noj reduzir á
agonia, impondo ao Brasil a liberdade repentina dos braços
escravos.
Sei que José Bonifácio, na fundação do Império, preparou
uma lei de emancipação da escravatura, que não teve resultado,
porque a primeira assembléa constituinte foi dissolvida, cujo
prqjecto V. Ex. o commentou e imprimio em Paris em 1825.
João Severiano Maciel da Costa e outros tambem escreVêrão no mesmo sentido; porém como no Brasil todo o mundo
é estadista, financeiro e político, isto é, como pouco temos que
preste, continuou o commercio de africanos, até que o go
verno ingleí, cansado de nos desfeitear, mandou bombardear
as nossas fortalezas. Com o medo dos canhões inglezes se pôz
termo ao commercio de negros da costa d’Africa; .porém não
se cuidou dos meios de acabar com a escravidão, apezar de
sermos—nação livN e independente !
D.,Rodrigo de Souza Coutinho, direi a V. Ex., que, estando
em Inglaterra, affeiçoou*se muito ao governo inglez, e apezar
de notável estadista e bom pplitico, foi illudido por lord
Strangfort, que opersuadio a ceder-se a ilha de Santa Catharina
á Inglaterra, rara servir de ponto de partida de navegação,
para os mares do sul, mediante certas condições.
O conde das Galvêas, que havia substituído ao conde de
Anadia ,no ministério de estrangeiros, sabendo(*) do que ha
via entre D. Rodrigo e Strangfort, dirigindo-se ao paço, fez
sentir ao Príncipe Regente, que elle reconhecia no tratado de
commercio reciproco com a Inglaterra, que se ia assignar, mais
vantagens para ella que para o Brasil, porque a Grã-Bretanha
só importaria algodão em rama, para nos vender tecido, páobrasil, brilhantes, ouro em barra e em pó, ou em moeda, a
troco, de suas mercadorias; que os productos coloniaes ficarião
excluídos pelos direitos, chamados prohibitivos. .
Depois de fallar com largueza nos males que esse tratado
nos traria, fez vêr que entre os papeis, que D. Rodrigo lhe
apresentaria para assignar, viria o auto da cessão da ilha de
Santa Catharina, em proveito do commercio inglez.
Com effeito o Príncipe, encontrando entre os papeis o men
cionado auto, dobrando-o entre os dedos, rasgou-o. Não otys(') Elementos de Historia Nacional, pelo Sr. Coelho Gomes,

Digitized by

ooQle

,

63
tante o que se passava, D. Rodrigo fez com lord Stfangfort
outro auto secreto, para serem tomados todos os, navios portuguezes, que, em virtude do tratado de 1810, fossem encontra
dos no golpho de Guiné, e o Príncipe, enganado, o assignou.
Em virtude deste auto forão capturados todos os navios que
alli estavão, e chegando os . queixumes dos proprietários à
presença do Príncipe, por meio de uma deputação, Sua Alteza
respondeu-lhes —que serião indemnisados.
D. Rodrigo foi logo chamado á presença do Príncipe, para
dar explicações, visto elle não ter lembrança de q$e concor
resse para o que
lhe disse. D. Rodrigo affirmou que o auto
fora assignado por Sua Alteza. O Príncipe, depois de o acoimar
de pérfido e traidor, dando-lhe duas bengaladas na cabeça,
despedio-o. D. Rodrigo, apaixonado, envenenou-se e morreu.
Copio a Inglaterra de algum modo favoreceu a nossa independeúcia, isto é, a nossa alforria, pelo preço de 2,000.000 de
libras, sendo medianeiro; por parte de Canning, Charles
Stwart, cuja carta de liberdade foi assignada ém 29 de Agosto
de 1825 ; para se lhe remunerar o serviço, se fez a convenção
de 23 de Novembro de i826# para se pôr termo ao commercio
de africanos,, e no anno seguinte (17 de Agosto de 1827) se fez
com Jorge IV o tratado de amizade, navegação e.commercio,
para sermos logrados, como bem o demonstrou o Sr. Dr. Pe
reira Pinto, na sua analyse a este tratado, e que devia acabar
em 17 de Agosto de 1842, o que não acontepeu, porque o go
verno inglez queria continuar a protelação até 9 ae Novembro
de 1814.
O governo inglez, apezar da convenção de 1825 e do tratado
de 1827, fechava os olhos ao corrfmercio de escravos, porque
os productos agrícolas do Brasil, embora trabalhados por bra
ços de africanos escravos, erào com que se permuta vão ou
compravão os productos das fabricas inglezas. Então o cru
zeiro repressor se fazia na costa d’África, emquanto que as
costas do Brasil estavão francas aos desembarques africanos.
Note V. Ex., que á medida que o prazo para o acabamento do
tratado de commercio foi diminuinao, o cruzeiro se veio fazer
nos* mares do BrasiJ, porque o nosso governo não tomou a
. peito o cumprimento da sua palavroí*). g* triste dizê-lo, po
rém é uma realidade : a péssima escolna de homens inhabeis,
sem sciencia, nem conhecimentos práticos,'para o pessoal
O Vide no 1° tomo da 2a parle da minhà Chotographxa Histórica
o capitule— Phjsionomia dó Rio de Janeiro.
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dos ministérios, occasionárão, em tempos passados, grandes
males, e tem feito que sejào horrivelmente ridicularisados,
como ainda agora forão os membros dos gabinetes de 46
de Julho e de 7 de Março de 4874, por factos que estio no do
mínio de todos.
Logo C[ue o governo inglez conheceu que nada mais podia
conseguir em relação ao commereio e industria de sua nação,
emgregou as maiores violências contra o commercio, e contra
o governo do Brasil, pelo seu deleixo e má fé.
Estes factos, mui conhecidos de V. Ex., nlo servirão de li
ção s aos nossos pretendidos estadistas, para acautelar-se, por
que o que os move, sendo a falsa política e o interesse pes
soal, tivemos ainda que passar pela desgraça de vèrmo-nos
desarmados, pela annuencia ingênua que fez o ministro de^estrangeiros do gabinete de 6 de Setembro de 4856, qu% substituio aò illustrado visconde de Âhaeté; á convenção do con
gresso de Paris de 30 de Marçò de 4856, cuja palavra deu
inconstitucionalmente ao ministro francez em 48 de Março de
4857 !
Á arma mais poderosa, meu venerando amigo, que têm as
nações marítimas, fracas, contra as foTtes, é o corso; e esse
ministro, que nos desarmou, não refiiectio no alcance do mal
qUe fazia ao seu paiz, porque, se essas nações pegarem em ar
mas contra o Brasil, não poderemos sustentar uma guerra con
tra qualquer dellas(*). Nada nos serve de exemplo, e por isso
a cada passo tropeçamos.
(*) A esse mesmo ministro confiou-se úma importantíssima commissão em Montevidéo, que produzio o convênio de 20 de Fevereiro,
que tão mal feito foi, que lhe resultou alli mesmo ser demittido, e a
casa aqui (se me não falha a memória) quasi apedrejada; e se algum
resultado produzio depois essa convenção, foi pelo mesmo milagre, que
se deu coin o cornetaf*), que, na guerra do Madeira em 1822, man
dado pelo general tocar a retirar, por engano tocou a degolar, fa(**) « Confundindo a voz dada o trombeteiro
(Desaccordo feliz!) (**') no clarim tròa
Em vez d’ a retirar, qual manda Barros,
Que avancem esquadrões, porque em degola
Horrenda tronquem as hostis phalanges. »
{Paraguassú.)
(••*) « Luiz Lopes, clarim portuguez, ao sefviço dos bahianos, sendo-lhe
ordenado que tocasse a retirar, invertendo o signal, tocou a avançar cavailarüa á degola. Esta preoccupação ou engano decidio completamente do re
mate da acçSo, em que os lusitanos inda estavSo pertinazes. » (Titara.)
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Depòis daacohvençfles èoüsulares, a esòola dedifw lofrtnceza nos impôz a libertação dos escravos, em fistó das eon*
venções e tratados de 1810 a S de Junho de 1854, e nem ¿br
isso se cuidou em preparar opaiz, para osfta mfcgna questão
social, sendo o nosso paiz essencialmente agricultor» Nada
se tem feito em proveito da lavoura, porque não rôo os ho
mens competentes os escolhidos para o-ministério della{*).
Um bacharel em direito, que mal conhece a legislação, «
que muitas vezes despacha, copiando o que encontra noa ma-,
nuaes ou modelos, e mesmo que mal sabe escrever, ou um
médico inexperiente, que copia os formulários, póde ser mi
nistro da agricultura 1
As nossas familias, acosttítoadas ha tres séculos e meio a
serem servidas por braços escravos, já vão sentindo graudés
embaraços domésticos, pela escassez de quem sirva; e no en
tanto ha 20 anôos que o tratlco de africanos cessou inteira
mente, pelas violências inglezas, e ainda se não tomárão pro
videncias a respeito da criadagem no Brasil. Estudos serios
se deverião ter feito, n&o só para chamar gente laboriosa e
honesta, para o Brasil, como obrigar a gente ociosa e vaga á
empregar-se no serviço domestico, e não nos roubos contíuuós
3ue fazem. Precisamos de quem trabalhe, e não de vagabunos e ladrões, porque já os temós com fartura.
Em vez de esbanjar-se a jbrtuna publica, com couéas desnecessarias, e mesmo com avultadas remunerações por serviços
pessoaes, e com a machina infernal das eleições, cuidasse-se;
como preparatório, em uma boa lei de policia repressiva e
conveniente a acabar com a vagabundagem de tantos vadios,
estrangeiros e nacionaes, que infestão as nossas cidades, e po
voados. Se não são uteis ao paiz, rua com elles: vão para a

•

zendo deste modo correr o inimigo e ganhar-se a batalha. Não obs
tante a desfeita que soffreu esse ministro no estrangeiro, sendo con
vidado para outra missão no Paraguay, aceitou-a, com a gratificação
de 40:0005 fortes, annuaes, grandes ajudas de custo e vapores á sua
disposição ; além de nada fazer, e deixar complicados os nossos negocios, com as republicas do dul, deu-se-lhe um titulo de visconde,
o que eíle desejava, seu nome a uma rua, em substituição ao do
conde da Cunha que a mandou abrir, e que armou o Rio de Jaueiro
com fortalezas, etc.), e a presidencia de. conselho dos ministros do
gabinete de 7 de Março de 1871!
Ao conde du Cunha, por armar"e fortificar o Rio dfe Janeiro, apagou-se-lhe o nome, para se escrever o daquelle que desarmou a
nação.

(*) O ministério da agricultora foi creado pela lei de 1860, e a orgaoisação foi em 1861.
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su* p a ^ p a rq u p n a i) somos jM g p d w # . «uBRortar a m m *
das outras nações.
Não sou escravocrata, porque conheço que ninguém tem o
direito de opprimiff a seus semelhantes; porém deyo.lembraç
que,, tendo a escravidão entrado no. Brasil com os donatarios,
em Í534, se identificou com os usos e costumes do povo bra
sileiro só com prudência e tino se póde desvia-la dos nossos
hábitos e costumes. O bom agricultor antes de semear á terra
a prepara.
O , que digo é tão provada verdade, que a experiencia tem
mostrado, que os escravos, que ficão libertos por verbas testa
mentarias, não prestão para si, nem para a sociedade, porque
entcegãorse aos vicios, a libertinagem e ocio, e por £m acabáo
na imseria,. estragados pela- crapula. Não devia ser a manumis*.
são.dos escravos no Brasil accelerada pela pressão estrangeira,,
porém lentamente e com discrição e sabedoria.
O governo do Brasil devia obrar pelas suas próprias inspiraçOes, e. não por suggestões estranhas, porque assim como
se se lhe pedisse, que mudasse a fórma de governo, não o fa
tia, assim tambem só deveria annuir ao que fosse justo.) e de
accordo com os nossos, usos, costumes e necessidades. Para
conseguir libertar o Brasil, de qualquer censura, bastava lem
brar-se o governo ser elle um Estado livre e independente, e
que quem-nascesse no Imperio n$o devia ser escravo.
Assim como.por uma convenção nos tirárãoa nacionalidade
dos nascidos no Brasil, tambem por um Bimplesaccordo nascerifto. livres os brasileiros de. Ventre escravo, sem as trapaças
vergonhosas e nem as rôlhas, que se derão e se empregárão o
anno passado na camara temporariaNos tempos coloniaes a nossa, agricultura floresceu espan
tosamente, não tanto pela multidão de escravos, como pela sa
bedoria dos capitães-genéraes, em obrigar a gente livre e
ociosa ao trabalho dos campos. Eu tenno a prova disto em
varios documentos que possuo. Para instruir o lavrador na
sdencia do trabalho, se mandava espalhar pelos fazendeiros
obras» uteis de agricultura, como as do celebre -franciscano
Conceição Velloso; e hoje, além dos impostos.pesadíssimos
sobre a lavoura, luta o agricultor com os jaros desproposita
dos, e com a fraude dos intitulados commerciántes, porque
se o desfavorecido lavrador não póde acudir de prompto aos
seus pagamentos, por lhe ter corrido mal o anno, e os pro
ductos do seu trabalho não chegão para pagar os juros exhorbitantes do valor dos generos comprados, considera-se per
dido.
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Sendo o Brasil exduiivamentç agricuàtor, e a agricultura
a fonte principal de riqneza da naçlo, devia ser a cultura
dos campos, e o estudo pos nossos productos vegetaes, oque
mais oeeupasse a atteuçSo dos poderes do £stadõ; porém não
acontece assim, porque cada um po&tica , cuida de si, edos
( seus conchegados, deixando o mais ao abandono, o a lavoura
e o lavrador entregues á ladroeira e á fraude.
Uma das causas da morte ,da agricultura entre nós, nos uitimos tempos, é o chamado banco do Brasil, installado em 5
de Dezembro de 1853, e funcdonando em 10 de Abril de 1854,
creado para facilitar as transacções commerciaes e dar incre
mento á lavoura do paiz.
O governo, querendo fazer bem á agricultura, não o soube
fazer, porque não prevenio; e, ainda ftiais, entregando ao
banco 43.000:000$ do thesouro publico, por 20 annos, sem
juros, para proteger a lavoura, os deu àem condições favoraveis ao lavrador; e o banco aproveitando-se desse descuro, ou
imprevidência do governo, aceitou os 43.000:000$ em utiln
dade sua, porque tira todo o proveito para si, em prejuizo do
lavrador, pois recebendo o dinheiro sem juros, e por 90 annos, o empresta a 9 */«> com 8 0/o de amortização e com hypotbeca no valor duplo da quantia que empresta, e reformaveis aç letras de 6 em 6 mezes, improrogavelmente!
Pergunto eu aos nossos economistas e financeiros: isto é
favor concedido i lavoura?! Isto não é favor: é a morte do
lavrador; é ficar o fazendeiro sem o producto do seu trabalho,
e sem a sua propriedade e bens; porque, desacoroçoado, tudo
abandona, por aãò poder pagar o capital e juros dos dinheiros .
a elle emprestados, visto como, .estando os seus bens hypothecados, vencida a primeira letra, todas as mais ficão vencidas,
e tudo assim se. perde entre nós pela falta de critério, e de co
nhecimentos práticos sobre administração.
Quasi tudo entre nós estáfóra dos seus aprópiiados lugares,
porque todos se julgão aptos para tudo. O que é certo év que 0
banco do Brasil, daqui a pouco tempo, será o senhor de todas
as fazendas d&s provincias do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas
e Espirito-Santo ; e deste modo, ráorta a lavoura, é o governò
do Brasil a causa delia, porque os seus negócios acabao sem
pre por absurdos.
E quer-se um exemplo do que digo ? À tarifa da àlfandéga
foi impressa, como sahio das mãos ae quem ^confeccionou,
sem as modificações que devia ter; por isso teve de ser nova
mente impressa e ainda depois disto a reimprimirão, sempre
alterada, por estar o governo autorisado para tudo, e os mi-
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nistros nlo gastarem da sua algibeira o dinheiro com a im
prensa, como me acontece 1
Se se cuidasse do bem do paiz, se teria muito en vista pro
teger a lavoura, e se reparam que o commereio, que vive dos
productos do lavrador, goza o favor das moratorias, emquanto
que este' tem prazos (atoes.
Nos tempos cokmiáes, com as moratorias, e mesmo privi
legios concedidos aos senhores de engenho, sabárão-se mui
tas casas, que estavio arruinadas; e hoie as que existem, com
pequena excepção, se aniquilaráõ de tono.
6 instituto agríenla da Babia, apezar do immenso patrio
tismo bahía no, lula com difficuldades por falta de protecção,
e me consta que o de Pernamquco já aesappareceu, ao passo
«me se despendeu cerca de 2.000:000$ com o canal do mangue
da Cidade-Nova, mil e tantos contos com a commissfto das
borboletas, e cento e tantos contos com a compra de livros, e
instrumentos scientiflcos, que os commissionados não sabião manejar, cujos Caixões de livros e instrumentos, assim
com o1vierto da Europa, forão para o Ceará, e dalU voUàrão*
intactos, para o museu nacional, e hoje fazem parte da hibliotheca aaquelle estabelecimento. Gastou-se tambera muito
dinheiro com a vinda de camellos, de carneiros merinós e
com outras superfluidades!
A enorme somma que se emprestou á republica de Montevidéo, sem gmntia(*), pedindo nós dinheiro emprestado para
as urgencias do Estado, prova, á luz claríssima do sol, a quali
dade e força dos nossos apreg< ados estadistas. O dinheiro.
louco que se gastou com a compra de armas servidas nas.guerras da Europa, que estão nos depositos da fortaleza da Con
ceição, e o que se tem despendido com o encampa mentó de
companhias particulares e outros extraordinarios desperdicios,
se fossem applicados á lavoura, a estradas, vias férreas e
/ pontes, não estaríamos pagando cerca de 50.000:000$ de juros,
sem utilidade manifesta da nação.
(.Jodos roubão aò incauto lavrador, e, para mais desgraça das'
cíjpitaes, são mandados para o interior agentes de cobranças,
que, em lugar de exigirem por bons modos o que se lhes
aeve, desacredito o lavrador por toda a parte, a ponto de
produzir no mesmo lugar onde mora o seu descrédito, trazendo
(*) O dinheiro emprestado a Montevidéo servio para enriquecer a.
cértos individuos, cuja historia não conto por inconveniencia polí
tica.* ComouSo quero ir para o inferno com ninguém, desejo ficar
aqui.
.’
■ • ;
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assim a ruioa das familía6, pois que muitos cassudentoese
têm desmanchado nosn ossos sertões, pelos deserediíos espa
lhados por esses- agentes decobranças,obrigaudo alguns^no^
mens susceptíveis aos desatinos que se têm dado peta interior
do Brasil. . •
Os juros exhorbitantes levados á lavoura são.a morte 4a la
vrador ; e não havendo uma;medida, eflioaz, que ponha termo
a este mal, em breves annos anaçào* estará arrumada. Além
destes males, ainda ha outro de grandíssima importancia,. que
é o do governo envolver o lavrador nos vendavaes do que en
tre nós chamâo política eleitoral, não só pelos riscos que tra
zem as inimizades dos partidos, como pela paralysaçãodo ser
viço agraria.
. .
. ..
\
O matuto, ou roceiro, não sabe o que é política, e não tem
partido senão o do potentado do lugar, porquanto, quando se
lhe pergunta qual o seu partido, elle responde que—o do
seu capitão*
Este mal, e o pouco amor ao trabalho na classe livre do in*
terior, e a escassez de braços escravos, têm feito que fazendas,
que, nos tempos cojoniaes, comprárão-se por duzentos e mais
contos, não achega hoje quem as queira pela sexta parte do
seu valor.
0 nosso paiz fertilissimo e rico, e o unico no mundo onde
se comem frutas de todas as qualidades, durante todo o anno,
com todos os climas do globo, e que em alguns lugares o ter
reno offerece ao agricultor 600 por um, cortado por mais de
20.000 rios, sendo uma boa parte delles navegaveis por barcos
e canôafs, e o mais apropriado para os trabalhos agriculas, per
manece na mnxima parte inculto ,e no abandono, porque o go
verno, occupado somente eom a urna eleitoral, com a guarda
naQional, que é oflagello dos brasileiros{*), e com o expediente
das repartires, não tem tempo para cuidar seriamente do fu(*) Para provar o que digo a V. Ex., acabo.de lêr na RepvMica fe
20 de Fevereiro deste anno, n. 272, a seguinte noticia, extrahida do
Democrata de Porto-Alegre :
« C idadãos o r ie n t a rs.— A nossa mocidade emigra para o Rio da x
Prata em demanda de uma carta de cidadão oriental ou argentino,
afim de libertar-se dos trabalhos da guarda nacional.
« Abençoada raonarchia l Só tu terias o póder de redufeír a eatran*geiros os filhos desta lerra.
cr para o rei era bem bom que todos nós nos fizessemos estran
geiros. •
« Só assim se realizaria este desejo dos seus admiradores : - r o r e i
obrar só, governando do povo em pró. »■
•v •
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toro do toast), embora encontre nos créditos suppleraentam
remendos, para os rasgões do orçamento do império» e a
bolsa do 'banqneiro Rotchiid, para onerar a nação com novos
omprestimos.
Se de uma parte se expreme o suor do povo, por Outra se
esbanja os draheiros publicos(*), como se fez em tempos pas
sados, e fez-se com a guerra doParaguay, com a oomptade
escravos, já surrados pot vadios, ladrões e assassinos, não fat
iando nos galés em numero de 200, da ilha dé Fernando, que
' forão para a guerra, para os misturar* com os nossos valentes
guerreiros, -por preços fabnlosos.
O governo sabia do que estava fazendo a junta medica mili
tar, porque a imprensa denunciou muitas vezes, e não tomou ^
providencias. Sabia ainda que se pabanjava o dinheiro pu
blico oom o fornecimento de rôlhas de cortiça e palhas, em
iugar de medicamentos para os hospitaes de sangue; com li
mas, palitos e confeitos de limão, vindos da Inglaterra, para
os enfermos, e até com grandes quantias mensaes, para lim
peza das cloacas de Montevidéo!
E para trazer um exemplo, que se me não poderá contestar,
por se ter passado aqui, na capital do Império, citarei o se*
guinte. Um especulador, indo offerecer ao itluslre general em
eheíe duque de Caxias, no acampamento do Paraguay, 6.000
pares d e 1coturnos a 3$, apezar da grande necessidade que
delles havia no exercito, em vista da má qualidade, o nobre
duque os não quiz por quantia alguma; porém o trafíòante es
peculador não desanimou: procurou protecção em RoenosAyres, e voltou oom os mesmos coturnos para o Rio de Janeiro,
e os vendeu ao governo imperial a 6$ o par, e como erão inserviveis foi necessário afoga-los em um diluvio de azeite de
peixe, custando a inundação de cada um 100 réis á nação, e
apezar de todo este benefício Qcáráo inutüisados, gastando o
thesouro publico, por semelhante obséquio, 40:000$, que forão
«tirados ao monturo.
Para se poder roubar á nação, escandalosamente, o forneci
mento do nosso exercito, deu-se a estrangeiros, que fiCárãcKri
quíssimos da noite para o dia, podendo o fornecimento do nosso
exercito ter sido feito do Rio de Janeiro, ou mesmo do RioGrande do Sul. A própria roupa e fardamento, que podião ser
O O ministro da fàzeoda do gabinete de 16 de Julho, nos dous
annos da sua gestão gastou 320.000:000$, somma superior á que
SastárSo todos es goveraos anteriores« Gastou 160.000>000jj| de ren
as e 160.000:000$ de emprestimos e emissões.
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fafeticadte pelas .fatoitias de tantos b m w » , que mardhàrão

a g uetra, se mandou fazer- emFrançapelo duplo, com o
Sara
m de se dar o dinheiro ao estrangeiro, em damno dtssas mes
mas familias que pardôrão os seus chefes, e que vivem hoje na
miseriaí*),
Não . na ministro que* entrando para a governança, não se
apresente com uma invenção; e entra elías foi a creação de
uma celebre repartição das terras, que a uniea utilidade qne
tem, é d e servir de viveiro áqnellss que estão á espera de bons
’ empregosf6*).
A repartição das obras publicas, que absorve uma terça
parta das rendas do Bstado, de nada tem servido, porque se
consomem os dinheicos públicos, e não temos estradas, pon
tes, cok>nisação, «athechese, e, o que é mais, nem agua para
beber. Em lugar de reformas banaes(***) convinha que se es
tudasse o melhor systema. de termos braços proveitosos para
a lavoura, e não como se fez com a vinda de rabiebudos das
ilhas ohinezas, com os quaes despendeu o thesouro publico
1.200:000$, que para nada preatárào.
Os 6.000:000$, que as camaras legislativas mandárão entre
gar ao governo, para a vinda de colonos, que fim ievárão ? e
onde estão os eolonos ? Os 6.000:000$ comêrão os bemaventú~
rados da patria, e os colonos hão de chegar para as kalenda»
gregas. Os que nos têm vindo espontaneamente da fiuro^a,
para a lavoura, não têm aproveitado, porque o governo não
os emprega convenientemente, ou são abandonados.
Os homens* como achão bom emprego no commercio, que
favorece*a vadiação, porque oomprão fiado ao importador,
para vender a dinheiro ao consumidor, mascatêão ou andão
vendendo phosphoros, senão rapinando- pelas casas alheias,'
ou vagabundando pelas ruas e pelos suburbios.
As mulhêres, em geral, em vez de se empregarem no ser- viço das fkmjlias, vão para a prostituição, em cujo emprego
acabão a existencia na crapula e na miséria. Em Julho de 1859
a policia da côrte, fazendo o censo das mulheres perdidas, re
conheceu que, só na freguezia do Sacramento, existião no tra(*) Vide o meu folheto a Poxtéridade.
(•*) Vide. o tomo Io da 2* parte da minha Chorograpkia.
(***) Só o thesouro publico foi reformado quatro vezes pelo fallecido
visconde de ltaborahy, e sempre para peior; Em & de Outubro der
1831, em 20 de Novembro de 1850, em 29 de Janeiro de 1859 e em
6 de Aferi) de 4868. B no entanto é o thesouro publico um cahos im
penetrável!
i
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fego Ôa venda da propría carne i.800 mulheres pqrdidasr.das
quaes >900* <fkrão estrangeiras e apenas 400 brasileira» decôres
e classes differentes.
Hoje o numero dessas infelizes é prodigioso, chegando a •
perversão dos costames e desmoralisação social a tal ponto, de.
se prostituírem de porta» abertas, e serem vistas da rua, c o i 
tas vezes nnas, nas alcovas da salat pelos transeunfces(*). Este
terrivel mal recrudesceu, e tornou-se horrocoso e gravíssimo,
porque especuladores do comtnercio, e mulheres perdidas,
compravão escravas de 10 e 13 annos, para espô-las ao torpe
Gommercio da mais infrene prostituição.
Este ultimo mal foi em parte remediado pelo 2o delegado
de policia, que, sciente da desmoralisação que via, mandou
chamar aos senhores dessas escravas, nomeou curadores, e,
usando do direito romano, que manda libertar o escravo,
guando o senhor tenta contra a sua honestidade, cònseguio
libertar 400 escravas.
Até aqui andou admiravelmente a policia,,e a applaudi por
isso; porém deixou a sua bella obra imperfeita, porque ejn vez
^de mandar as libertas para as casas de trabalho, onde. podes*
sem ser regeneradas, andão por ahi na mesma vida de prosti
tuição e mais desenfreadas, porque são livres nas devassidões
e se prostituem por sua conta e risco.
Estou certo que o fim qne teve a policia foi obstar que se
comprassem escravas, para pô-las ao torpe commercio da
prostituição; porém não se lembrou de moraiisar as libertadas.
No entanto fez um serviço á sociedade, obstando a compra
delias, e ao mesmo tempo se empenhou em acabar com as ca
sas de dar fortuna, outros focos de escandalo, oude ião muitas
vezes famílias crédulas e incautas, em busca de fortuna ou de
philtros perigosos, para os maridos ou amantes; a troco de di
nheiro ou da própria deshonra.
. Este delegado de policia, que ia andando bem, foi demiUido
pelo governo, por não ter empregado a furça publica contra os
estudantes de medicina e de direito, que se não queríão sujCitar ao importuno regulamento de 28 de Setembro de 1871.
Homens sem profissão artística, como já disse a V. Ex., e
nem capitaes, chegão ao Brasil, e em lugar de se emprega
U amanho
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s, em lugar de se empregarem nos serviços domésticos,
lheres,
como criadas, atirâo-se á prostituição em modo a não termos
O Vide o 4* tomo da 2* parle da minha Ckorographia> ao capi*
tulo—Physionomi* do Rio de Janeiro.
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hoje quem sirva no Interior das familias. E temosgoverno, ou
desgoverno? O governo previne, e o desgoverno ostenta sómente.
v
Desde a cessação do trafico de africanos, se tirássemos tido
homens de Estado, qne previssem os acontecimentos, sem davida alguma, este mal estaria remediado, parque se teria pre
parado o pais para não receber a imposição,qoe nos fez a escola
de diréito francesa, de libertarmos os nossos escravos, com
prejuízo da nossa lavoura.e dos nossos serviços domésticos.
O paiz estremeceu com semelhante imposição, e, não obs
tante, o presidente do conselho de ministros do gabinete de 3
de Agosto de 4866, naS duas fallas do throno de 22 de Maio
de 4867 e de 9 de Maio de 1868, entre os assumptos vagos que
apresentou ás camaras, lembrou a necessidade de opportuno
mente tratar-se do elemento servil, e como não pôde realizar
o seu opportimamente, porque foi substituído, pelo gabinete de
16 de Julho de 1868, opportunamente esperou por elle, para se
oppôr desabridamente.
Este ultimo gabinete, meu venerando amigo, subio ao poder
rodeado de prestigio, como nenhum outro; porém em breve o
publico reconheceu, que elle cuidava antes dos arranjos da fa
milia e na desharmoma do partido conservador, do qne do bem
do Estado.'
' A camara, mandada eleger por esse gabinete, entendendo
tomar parte na questão social do elemento servil, nomeou uma
commissão para estuda-la e dar parecer, o que teve lugar em
16 de Agosto, sendo elle assás luminoso, sob o titulo.de Ele*
mento servil (parecer e projecto de lei). O ministerio de 16 de
Julho, por diversos motivos, retirou-se; deu como uma das
causas a discordancia a respeito do elemento servil, sendo a
principal abafada(*).
Gahindo, como já disse a V. Ex., este gabinete, seguio-se o
de 29 de Setembro de 1870; e mezes depois deixando o lugas,
subio ao poder o de 7 de Março de 1871. Abertas tp camaras
no dia 3 de Maio, offereceu o ministerio no dia 12 um projecto
com o título de Elemento servil, sendo nomeada uma commis
são para dar parecer, qiie effectivãmente o deu no dia 30 de
Junho.
O que se deu na camara de vergonhoso e ridiculo, du
rante a discussão desse parecer, mais. tarde e opportimamente
contarei ao paiz. Passando a lei na camara dos aeputaoos com
O Na minha obra, Brcuü-Reino e \Brasil Imperio darei a causa
principal da retirada do gabinete ds 16 de Julho de 1888w^
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muita dtfticuldade, *e mesmo com enganos e trapaças, seguio
para« senado, e alli soffreu a mais degabrida opposição do expresidente do gabinete de 3 de Agosto, que primeiro iniciou,
nas falias - do throno, a necessidade, como. acima já disse,, de
opportunamente acabar com a escravidão no Brasil.
O ex-presidente do conselho do gabinete de 3 de Agosto
mostrou, nesta questão, que não tem convicções seguras, e re
presentou« na minha opinião, o<verdadeiro papel de um capoeira político.
Antes de sanccionada a lei no dia 28 de Setembro de 4871,
restringida à liberdade do ventre da mulher escrava, declarou o
provedor da santa casa da misericórdia, no senado, que ia
mandar trancar a roda dos expostos, para não receber os des
graçados, que para alli fossem.
"
Note V. Ex., que a roda dos>expostos não é mantida com o
dinheiro da santa casa, e sim por um legado especial de 32.000
cruzados, que fez em 1738 o generoso humanitario Romão de
Mattos Duarte; e que desde 14 de Dezembro de 1693 a corôa de
Portugal providenciou em beneficio das crianças âbandouadas;
assim * còmo na Bahia foi creada a roda dos engeitadosem 14
de Fevereiro de 4726, no vice-reinado do conde de Sabugosa,
também com legados.
Esta violência immoral e cruel, contra a innocencia desva
lida, não teria acarretado grandes males, se, com a lei de 28
de Setembro de 1871, tivesse apparecido logo o regulamento,
redigido nas condições que o caso requeria. Assim se evitarião sem duvida os crimes que se podessem’ dar, e eu applaudiria a lei, em que votei com restricção; porém, apparecendo
o regulamento no dia 12 de Dezembro, com data do 1° dó
mesmo mez, complicado, obscuro e contradictorio, ninguém
póde calcular os males que disso proviráõ*.
Desde a data da lei não ha mais escravos nascidos no Brasil;
no entanto o modelo—G— diz o seguinte: Resumo geral dos esoraws—Desde o dia tantos do mez... do anno de 1872, até
Outubro do mesmo anuo, matriculárão-se escravos, sendo do
sexo masculino e feminino; somma : até um anno, tantos es
cravos ; de um anno a sete annos, tantos, etc(!ü).
Se, do dia 28 de Setembro de 1871 em diante, não ha mais
escravos .nascidos no Brasil, como determina o regulamento
que as crianças sojão matriculadas entre escravos, sem os
discrUnmar? Isto não.tem commentarios.
O resultado summario, que trouxe o regulamento pela sua
iaconsideração, é favorecer o falseamento da lei, e o infanti
cídio, porque não prevenindo o crime» e trancadas as portas
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da roda dos expostos, serão lançadas nos monturos a* miserá
veis criancinhas, qne senhores deshumanos as não queirãe
criar(*).
Eu queria a lei emaneipadora comò propuz na camara dos
deputados, apresentando um requerimento aos Srs. Costa Gm*
marãee e outros, vantajoso para o escravo, para o senhor,
paira o governo e para a sociedade, cuja proposta não foi to
mada em deliberação.
No entanto, na camara, se oppôz ao art. 4o do proiecto dô
governo o nobre barâo de Ànadia e seus collegas das Alagoas,
e o governo accedeu ás exigencias daçjuella deputação, di
zendo que concordava em que se supprimissem as libertações
dos escravos, por meio do pecúlio, contra a vontade de seus
senhores. O que appareceu, porém, na lei sançcionada ?
O art. 4o diz què âo escravo é permittidò a formação de um
íeculió, com o que lhe provier de doações, além de outras
òntes ; e no § II dispõe que o escravo, que por meio do seu
pecúlio obtiver meios para a indemnisação do séu valor, tenha
direito á alforria, accrescentando que, se a indemnisação do
seu valor não fôr fixada por accordo, o será por arbitra
mento!
Aqui está o camondonqo, como diria o finado Dr. França*
Supponhamos que um philantropq, desejoso de privara
qualquer da propriedade do seu eseravo (ou escrava), faz-lhe
uma doação insignificante: eis formado o pecúlio. O senhor
não concorda em ser indemnisado tão fraudulentamente. Re*
corre-se ao arbitramento, que tem de ser feito por louvados,
a aprazimento d,às partes, e càda um vota conforme os inte
resses daquelle que o escolheu. Compete ao juiz noméar um
terceiro arbitro,, que concorde com um dos dous; e não pre
cisamos ir á roça ou á aldêa: aqui mesmo, na côrte, não fal
tará juiz, que faça a sua nomeação, de sorte que prevaleça a
intenção beueíica - do philantropo.
E agora responda-se-nos: onde ficou a prohibiçãO da liber
tação forçada?! Não foi isto uma fraudulência, que se nos fez,;
ou abuso de confiança, senão má fé? Em virtude desse artigò
já se estão dando questões renhidas em juizo.

Í

(

O No entanto o presidente do conselho do gabinete de 7 de Março
contenta-se em receber as avaçòes phosphoricas, e o ministro do
Império occupa-se em questões de exames de estudantes, para ser
horrivelmente ridicu!arisado,\e mesmo apupado pelos estudantes» e
acoimado de epilhetos .desairosos pelos jornaes diários.
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Demate, favorecèndo á lei, pelo art. 4® e § II a Hbertaçào,
tAo se tem cuidado nos mfeios de substituir os braços escravo»,
falta que já vai sendo sensível de dia para dia.
O
que tenho visto, com profusão e estrondo, são as felicita
ções pbosphoricas ao presidente do conselho de ministros pelds
incensadores do tempo, por uma lei falseada, extorquida a
uma maioria illudida da camara temporaria, que já desampa
rou o gabinete, pela má fé e pelo modo desairoso com que se
tem portado.
Até a maçonaria, hoje instituição puramente de caridade,
foi mais longe aindu, que os incensadores das ruas e praças:
vestio-8e de luxuosa gala, com gravíssimo detrimento das la
grimas dos pobres, das viuvas e orphãos dos irmãos que deixárão o mundo, para coroar de ouro o presidente do conselho
de ministros, em seu caracter de grão-mestre(*).
(*) Sou maçon ha 38 annos', e na ordem fui venerável, orador nas
lojas e no Grande Oriente, e no. supremo conselho secretario do santo
Império. Passei em 1857 a fazer parte do supremo conselho, se me
hSo é infiel a memória, por serviços prestados á humanidade e á or
dem em geral. Fui um dos redactores da constituição maçónica em
vigor, já sendo membro do supremo conselho do. Lavradio e do
grande corpo maçonico de Montevidéo, e frequentando as lojas desde
18^3, nunca me encontrei com o Sr. José Maria da Silva Paranhos.
Sabia sómente ser elle cavalleiro rosa-cruz, e que havia occnpado
o cargo de secretario de uma loja em tempos passados.
Subindo o partido conservador, hoje desmanteliado, e sendo elle
na qualidade de senador, ou antes de co-redactor do Diário do Rio,
chamado ao ministério, foi ao Rio da Prata, 4 custa do Estado, em
missão de divertimento, tomar banhos hygienicos ao rio Branco; e
alli estando, em caracter diplomático, foi eleito aqui, illegalmente,
grão-mestre da maçonaria brasileira, não sendo membro cotisante
de loja alguma, não as frequentando, não tendo . o gráo 33, e nem
appareoendo nunca no supremo.conselho (art. 21) l
NSo podendo' elle ser eleito, estando em paiz estrangeiro, reco
nheci a illegalidade desta eleição; e do mais que se deu de reprehensivo, por oceasião das eleições dá nòva administração do Grande
Oriente do Brasil; e, a pretexto de doente, me tenho conservado indifferente ao que se passa uo grande édificio do Lavradio; porque,,
quando em 1864 o Grande Oriente passou por uma tremenda crise,
se achou com os venerandos Exms. Srs. barão de Cayrú, conselheiro
Joaquim Marcellino de Brito, conselheiro Veiga, marechal José Maria
da Silva Bittencourt, Dr. Manoel Joaquim de Menezes, 'itossolo, eu e
outros, e nunca ninguém se lembrou e nem pronuncion o nome 4o
Sr. José Maria da Stlva Paranhos, porque não era conhecido entre o
povo maçonico; porém a posição omcial e política o fez tudo, e o recommendou illegalmente á‘tírnamaçonfca,eem as condições t a ntos,
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Todas as nações do mando, desde as mais distantes de nós,
ae em]>enhárào em fafeer collecções de manüseriptos e livros,
para a instrucção dos ppvos; e, conforme diz Theodoro de
cilia, a primeira bibliotheca do Egypto, foi fundada pelo tei
Osymandras (1 3 ! i annos antes aa vinda do Salvador do
Mando), contemporâneo de Prjamo, ultimo rei de Troya, Ptd*
lümeu Phyladelpho, 284 annos antes de Jesus-Christo, estabe
leceu em Alexandria a sua famosa bibliotheca, que já contendo
700.000 volumes manüseriptos, foi incendiada pelos Soldados
de Julio Gesar.
. As nações mòdernas luxào em possuir famosas bibliothecas,
como representantes da civilisação e do progresso; e o
Sr. D. João V], apezar da precipitação da sua viagem, com a
côrte portugueza, para o Brasil, não se esqueceu ae mandai-,
e sem serviços á ordem, e mesmo â patria, que o recommendassem á
gratidão" geralf).
Conhecedor da historia da maçonaria(**) entre nós, &n seus tem*
pos gloriosos, em seu caracter político e hnmanitario, e vendo hoje
o estado a que a reduzirão os 50$ de joia, que dá o primeiro carroceirq que se apresenta(***), que tem afastado os homens antigos e
importantes da ordem, não me admirava do qoe se estava fazendo
á custa dos cofres, para coroai' o novo grão-mestre; porém, rece
bendo do secretario do Grande Oriente um convite para tomar parte,
como representante do grande corpo maçonico de Boston (do norte),
me vi forçado a romper o silencio e dizer o que penso. Eis o convite
~ e em seguida a resposta:
« A’ Gl.\ do Gr.*. Arch.*. do Un.-.
« Secret.*. geral da ord.\ ao vai.*, do Lavradio, no Rio de Janeiro,
em o 20* dia do mezde Fevereiro de 1872. E.*. V.*.— Ao Resp.*. e 111.*. Ir.*. 33 Dr. Alexandre José de Mello Moraes.
« Resp.*. e til.*. I r . T e n h o a honra de remelter-vos junto a esta
'C‘ ) A festa que se fez em honra do Sr. José Maria da Silva Paranhos, Vis
conde do RiO-Branco, foi tão esplendida, que. para se ostentar o luxo ma
çonico, e as riquezas com que decorário o edificio, por vaidade e ostenta
ção, esteve fraoqoeado' até ás mulheres prostitutas das ruas de S. Jorge, dò
Sabão e da Alfa adega, acompanhadas dos azeiteiros, entrando ellas com
toda franqueza na symbolioa loja de mestre, com todas as suas decorações, e
mesmo no vestíbulo dos horrores, onde seachào emblemas symbolicos, e até
um bonito esqueleto humano, que eu possuo, _e que o mandei alli depo
sitar. Oh! que differente não é a maçonaria de hoje, da maçonaria que foi It!
(**) Vide a minha obra Brasil-Reino e Brasil-Itnperió.
{***) O iliustre americano Sr. Goodall, representante dos Estados-Uhidos,
assistindo a uma sessão do Grande ôriente do Lavrádio, ficou aórprebendMto
do, pessoal maçonico do Rio.de Janeiro. Este illustre viajante, em um jantar
de familia, que oflereceu a mim e aosSrs Possolo e José Maria Pereira, e a
mais doas amigos, ibz judiciosas observações sobre a maçonaria na Ame
rica, e reéotiítitendbtt-nos a boa escolha de homens parla a familia maçónica.
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i toda a pressa, encachotar a bibliotheea da casa do infan
tado, '1e os 6.000 vola mes de manuscriptos, e embarca-los na
ppoprianáo era que veio.
Estabelecida a bibliotheca no Rio de Janeiro, composta de
íreciosos e rarissimos livros, foi depois augmentada com as
ivmrias dé ¿osé Bonifacio, conde da Barca, etc., tendo á sua
frente varios e importantes sabios, como o visconde de Cayrú,
Silvestre Pinheiro Ferreira, o bispo de Anemuria, o conego
Janaario e outros; e hoje, além de a collocar-se afastada do
centro da cidade, e longe das academias e collegios, se acba
Uo estragada, que uma grande porção de livros preciosos1
,
para se accommodar o chefe do estabelecimento (além dos 14
a 20:000$ que se despendêrão), foi atirada no pavimento terreo
do edificio, onde está apodrecendo!
Não se admire disto. Ha 18 annos que collecciono impressos

f

o programma - da festa maçon.*. commemorativa da promulgação da
leí n. 2.040 de 38 de Setembro de 1871, qne o Sap.*. Gr.\ Or.\ do
Brasil pretende celebrar no dia 2 de Março proximo futuro, em ho
menagem de felicitação ao Sap.**. Gr.\ M.\ Gr.\ Com.-. conselheiro
visconde do Rio-Branco; e por elle vereis que a vós compele, na
de 3r.*. Repr.\ do Sup.\ Conc.*. de Boston, fazercfes *parte
3ualidade
a com.*. de recepção do mesmo Sap<*. Gr.*. M.\
« Esperando que mais uma vez concorrereis fm prestar vossos serviços á nossa subi.’ , ord.\, aproveito a opportonidade para testemu«
nbafnvos os protestos de minha estima e distincta consideração.
« O Gr.*. Arch.\ do Un.*, vos felicite e guarde.—O Gr.». Secret.*.
Ger.\ da ordem, Dr. Alexandrino Freire do Amaral, 33.*. »
« A’ 61.*. do Gr. ••Arch.*. do Un/.
« Secret.*. geral da ord. *. ao.’val.*. do Lavradio no Rio de Janeiro,
em o 29° dia do mez de Fevereiro de 1872. E.*. V.*.—Ao Resp.*. e
IU.*. Ir.*. 33 Dr. Alexandre José de Mello Moráes, mui digno Gr.*.
Rep.% do Sup.-. Gonc.*. de Boston.
«Resp.*. e 111.*. Ir.*.— Devendo effectuar-se no dia 2 de Março
x proximo a festa maçon.*. commemorativa da promulgação da lei
n. 2.04Ô de 28 de Setembro de 4871, von por meio desta rogar-vos
o obsequio de me declarardes se quereis, em nome do Gr.*. corpo
maçon.\, que tão dignamente representais, usar da palavra na
mesma solemnidade, afim de serdes inscripto, de conformidade com
o respectivo programma.
« Aguardo a vossa resposta.
• O Gr.*. Arch.*. do U n .\ vos guarde.—O Gr.*. Secret.*. Ger.\
da ordem, Dr. A. F. do Amoral. »
<• A’ Gl.*. do Sup.*. Arch.*. do Un.*.
«Resp.*. Ir.*. Dr, A. F, do Amaral.— Recebi ha pouco a vossa
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e mamiscwptos acerca da historia civil e politica é© Brasil,«
pude formar a mais rica collecção, que um historiador pódd,
desejar, composta de chronícas manuscríptas, de cartas régias,
cartas de doações, ordenações,' regimentos, alvarás, corres*
pondencias, notas das fundações, etc., desde 1502 até agora,
segundo a -ordem, dos governadores e vice-reis do Brasil,
desde Tbomé de Souza ao marquez das Minas, e do conde
Odemira, de Castello-Melhor, até o conde dos Arcos, ultimo
vice-rei do Brasil.
Não podendo continuar com a publicação da minha Ckorographia, pelas razões que já fiz vêr a V. Ex., para se não
perderem essas preciosidades, affereci o meu riquissimo ar*
chivo ao Sr. Paulino José Soares de Souza, quando ministro
do Império, para ser recolhido ao archivo publico, que ape
nas consta de copias de cartas de sesmarias, e velhos papeis da
col.*. gr.*, de hoje 29 do corrente, na qual me perguntais se quero a
palavra, como representante do M.\ P. % Sup.\ Cone. , de Boston,
no acto da festa, que o Gr.■ Or.\ do Brasil, ao vai.», do Lavradio,
vai celebrar em honra da lei n. 2.040 de 28 de Setembro do anpo
passado; vos declaro que não quero a palavra, eTiém comparecerei
em caracter algum, porque conheço que esta festa, não é consagrada
á idéa altamente humanitária e civilisadora, e sim ao homem, em seu
caracter polilico, como presidente de conselho de ministros do gabi
nete de 7 de Março, como de passagem direi em uma corto politica,
que dei começo a imprimir.
« Sou maçon ha. 38 annos, e.um dos mais antigos membros do
M.\ P.*. Sup.\ Cons.*., fundador, ao vai.-, do Lavradio, e conhece
dor das leis e fios da ord.\ niaçon.*.: sei, qu$ os metaes do grande
cofre são propriedade dos Ir. *, desvalidos, das viuvas e orphãos infe
lizes dos Ir.*, que passárão. Sendo delles, cumo realmente são os
metaes da ordem maçónica, não podem ser applicados a festejos inú
teis, a coròas e medalhas de luxo oslentivo, em honra política de
ninguém, e, muito principalmente, em honra de uma lei, que passou
na camara temporaria no meio de trapaças, e que está falseada na
sua redacção, como provarei.
« Se a maçonaria, como instituto humanitario e civilisador, quizesse devidamente applautfir a idéa evangelica, não desperdiçaria 0
pão do pobre, em honra da vaidade politica, e sim envidaria suas for
ças, sem ostentação e sem detrimento da miséria, em libertar mu
lheres escravas, de conducta provada, a se çonsMluirem mãis de fa
mília uteis a Deos, e á sociedade.
« Para acompanhar o préstito ao altar dos incensos, que sé vão
queimar em honra á divindade politica, que eu mui particularmente
conheço, não estou disposto. Sou vosso Ir. . e servo:-—Dr. Alexan
dre*José de Melto Moraes.
« Rio de Janeiro, 29 de FeVerHro de 1872. »•
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Mtincte mesa da consciência e ordemi, e alguns documento?
do goveíno de Gomes Freire, do conde de Rezende e poucos
mais, com cujo arobivo gasta o Estado cerca de 16:000$ ao*
nuaes com os empregados, pára estarem abanando mosoas e
cochilando.
O Sr. Paulino nomeou uma cotnmissào, para vêr o archivo,
da qual, indo um ou outro membro seis vezes k nossa casa,
nunoa resolveu cousa alguma. Subindo ao poder o gabinete
de 7 de Março, isto é o gabinete do ventre livre, offereci do
mesmo modo ao Sr, João Alfredo o referido archivo, afim
de ser recolhido ao archivo publico, mediante uma compensa
ção pecuniária,, que não cobria as grandes despezas e diligen
cias que empreguei para adquiri-los, para a historia geral e
particular do Brasil. Pôz-se uma pedra em cjma do meu offerecimento, que foi depois despertado com i questão do elemento servil.
Nesta questão o governo só contava com 64 deputados, que
quérião que se desse um passo, fosse qual fosse a proposta em
wyor da liberdade dos eseravos, e entre os 64 era eu um
délles. O góverno perdeu dous deputados, pela ausência: restavão, portanto, 62, numero legal para haver casa» A opposiçâ,e se empenhava em fazer retirar ao menos um deputado,
porque, não indo um, ejlanão compareceria, e com 61 depu
tados não haveria sessão, e o projecto não seri^ lei do Estado
em 1871.
Não passando a lei, pela ausência dos deputados, a unica
desforra, <jue poderia tirar o ministério, era dissolver a ca- «
mara. A dissolução* da camara, na ausência do Imperador, era
um passo arriscadíssimo: e quem poderia prevêr asVonsequencias? Dependia,, poi*. tudo da presença de um deputado,
para que a camara, cem numero legal, funccionasse.
Sabendo o governo que alguns fazendeiros me havião procu
rado, em vista do que eu tinhá apresentado na sessão anterior,
para me encarregar da defesa dos seus interesses legaes pela
imprensa, que era adiar a passagem da lei unicamente para
o( anno seguinte, não se fiando em si, e temendo que eu me
desligasse delle, me mandou por um amigo pedir que me não
apartasse do gabinete, porque a pretenção que eu tinna, sendo a
acquisição do meu archivo, para o archivo publico, desde
aquelle dia, pertencia á nação.
Eu, qu* queria a passagem da lei, não como o governo a ti
nha apresentado em projecto, porém com as condições que o
nobre barão de Anacfia apresentou, accedi; porém só depois
\
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que {i lei, com todas as rôlhas, passou, foi,que ppnbjeci o eijgApo(*) da libertação, forçada.
Nâo «o admire V. Ex. do que aconteceu em relação ap meu
aicbivo. 0 Sr. Jofto Alfwao, ministro do fmperio, qqíe é de
(*) Ei*. o qMt se p*spop wtre mim e o governo Copo contrçço a
que.é o governo do J*r»s¡l na orto de certos individuos , anteé de.dar
a muña palavra ao meu honrado e nobre amiga o Rxm. Sr, Senador
Jacinlti» Paes de tyendooga, que foi o medianeiro <le boa fé,'escrevi
uma orla ao Sr. João Alfredo, pedindo o despacho’do hieu negocio,
j¿ ba rpeies apreseimdo ao governo, e elle, sem se fazer esperar, respondninne:
« &MU. amigo Sr. Dr. Mello Moraes.— Amanbà terei o prazer de
Callar a V. E x.; e, havendo de niinha parle os bons desejos que iá
Ihe fiM.ío manifestados, espero que cbegaremos a accordo. Sou de
Y. Px. amigo, culjega e criado obngado.—J. Alfredo?). »
Encerradas as cámaras, fui ¿ casa do Sr. João Alfredo, conforme
o convencionado, e me confirmou tudo o que me liavia dito o serta- *
4ftr J. Paes de Mendonça, porém que ik combinar nos meios práti
cos de recolher o meu archivo ao archivo publico, e que me manda
ria a resposta logo. Pas6á rlo-se muitos dias, sem que eu de nada
fosse sabedor, e lbe escrevi um bilhete, dizendo que eslava aflTeito
ao sim <■ao nao dos nossos maiores; que eu, me não deixava esperar
quando prpmettia. Qòorrç do homem agastou-se com este bilhete, e,
sem me prevenir, cómo era do seu dever, no dia 2 de Novembro re
cebi o seguinte aviso:
« Rio de Janeiro em 2 de Novembro do 1871.
« TV|»endeudo a resolução do governo sobre a cessüo proposta por
X. S. dos documentos que possue, relativos á historia p;itria, das in
formações que teni de prestar a comtmssSo encarregada de examina-los, faz-se necessário que V. S. declare quando e onde podem ser
vistos esses documentos por aquella commissão. Sou com considera
ção de V. S. collega, amigo e criado obrigado.—y. Affredo Corrêa
de Oliveira.
« V S. S, o Sr. Dr. Alexandre José de Mello Moraes. »
Não me deixei lambem esperar, e lhe respondi ao'pé da letra:
O Veja o leitor a amabilidade do Sr. Paraohos e outros, que, mesmo
(lóenle, me1fizarle levantan da cama. Convites para conferencias, etc. E o
que sa tratou nesaas canfert-nciasfQs mesmos lugares communs. e de se lo
mar bom¡ cb¿ na secretaria da agricultura, menos eu, que as 4uas
venes, que fui assistir a farça. nada quiz. Queru diz e escreve verdades não
come ero casa alheia.
( A S, Ex. o Sr. Alexaadlre José de Mello Moraes comprimenta o visconde do Rio-Branco, e ro¿a a S. Ex, o favor de ufo faltar amanhã $ sessão
da camara aos deputados. Rio, 7 de Agosto de 1871. »
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boas letras,, dá tanto valor a'documentos historiteos, que man
dón entregar ao Sr. Bartholoraeu Mitre, como já disse, dom- mentos valiosissimos da historia patria, e que vão ser provéitosos a Buenos-Ayres contra o Paraguay, e talvez mesmfr
« 111m. e Exm. Sr. conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira.
—Recebi a nota de V. Ex., datada de hontém 2 do corrente, em qoe
me diz que, dependendo a rosoluçãò do governó sobre a cessão do
meu. archivo, que declare quando e onde podém ser vistos os docu
mentos 'pela commissão nomeada, qtfe tem de prestàr informações;
respondo á mencionada nota de V. Ex., e me consinta que faça re
paro, no. que ella cònlém, por me parecer isso mais uma mystificação,
infantil do que se tratou entre mim e o Sr. senador Jacintho Paes de
Mendonça, perante os deputados barão de Anadia e Dr. Casado, e
confirmado por urna carta sem data de V. Ex. que tenho ¿ vista, em
resposta a uma outra carta mlnha, ña qual Ihe pedia a decisão do
meu offerecimento, ou antes confirmação do que tratára o Sr. sena- ,
dor Mendonça, gue diz: « Amanhã terei o prazer de fallur a V., e
« hávendo de minha parte os bons desejos que jd Ihe fardo mantfes« todos, espero que chegaremos a accordo, etc. »
« Se o que V. Ex. me nommunica agora fosse antes do raftz d»
Agosto, quando eu propuz ao governo a acqnisição do meu archivo,
não me sorprehendeTia, porque então nada se havia tratado e deci
dido, por ser isto regular, entre mim e o senador Jacintho de Meo«
donça, autorísado, como elle proprio disse, por V. Ex.
> Em principio de Agosto autoriscu V. Ex. ao nosso honrado
amigo o senador Jacintho Paes de Mendonça a vèro meu archito de
documentos historíeos e a entrar em ajuste comigo, e antes de me,
decidir no preço fui entendedme com o illustrado Dr. Antonio Pe
reira Pinto, que conhece o meu mencionado archivo, e lhe perguntei
por que preço o devia ceder para o archivo publico, e elle me respon
deu que o não cedesse ppjr menos de 25 a 30:000$ ; e isto mesmo com»
nauuicaado ao nosso honrado amigo Dr. Mendonça, elle, sem mais
preambulo, fixou a quantia de,20:000$, abundando depois em razões,
com as quaês me conformei, perante os dous deputados acima men
cionados, e, como garantia da sua palavra,.me quiz passar um docu
mento ou letra, tão seguro estava do que fazia, ao que não annui,
por conhecer o caracter generoso e nobre do senador Jacintlío de
Mendonça.
;
« Disse-me, não uma, porém muitas vezes, na camara e fóra delia,
o senador Mendonça, que, logo que as camaras se fechassem, o go
tero o realizaria oque elle comigo havia tratado. Ma vespera, e mesmo
no dia do encerramento das camaras, no senado, dirigindo-se elle a,
mim, me fiedio que procurasse a V. Ex., para a conclusão do nosso
negocio, e indo eu, quatro ou cinco dias depois, receber as ordens de
V. Ex., disse-me V. Ex. que estava de accordo com o que tinha feito
o senador Mendonça, mas que ia combinar com os seus còflegas nos
meios práticos de recolher os documentos ao archivo publico, e qtie
me mandaria resposta.
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contra nós. E4s, meu venerando amigo, o que se passa nesta
terra, digna de melhor sorte.
,A repartiçfto do correio da oôrte, aue expede a correspon
dência, onde vai desde o mais inümo filho do povo até o mais
a Até aqui fomos bem. Sorpreheodido agora pela noticia de uma
commissão, que tem de dar parecer sobre um negocio já Iratado e
decidido, entendo que se quer fazer jogo comigo, como praticou o .
inexperiente Sr. Paulino com. a lei 1.340 de 24 de Agosto e com o
offereettnento do meu archivo, para o archivo publico, jogo para o
qual não eston disposto; porque se eu antevisse o que V. Ex. quer
agora, não seria exprobada a minba lealdade por homens graves e
experientes, qiie presentião o que me e&iá acontecendo» Não importa:
é mais um facto real, (¡ne juntarei aos muitoB que lerei de memorar
na histórica política e administrativa do Império, que estou publi
cando. Cada ura ficará com o que é seu, O homem ó a aeçõa, isto é,
a que faz.
« Não estando disposto a jogos mystificatorios, entendo que nada
mais me resta perante V. Ex., sendo o meu negocio agora com o
Sr. Dr, Jacintho de Mendonça, a quem vou escrever expondo-lheo
succedido, epviando-lhe unja copia desta carta, para lhe dizer, com
beiu pezar meu, que elle u e enganou Ou tambem foi enganado.
« Estando, pois, desenganado do governo imperial, por ter sido
mystificada a minha boa-fé e lealdade, vou offerecer os documentos
da historia do Brasil aos governos ingíez, francez ou americano; e
quando estes não os queirão, ainda me restará um recurso, que é ex
pô-los ao martello ao leiloeiro, declarando nos annuncios o que se
paesou entrei mim e o governa do Brasil, nara prevenir os incautos,
que se deixão arrasta* pelos enganos da falsa poljtica. Sou de V.. Ex,
aItento respeitador.— Dr. Ai / . de Mttto Moraes.
« Rio, 3 de Novembro de 1871. *■
Tambem se não deixou esperar, e mandou-me o seguinte :
»

,

í

*

« Ao Uhn. e Exm. Sr. Dr. Alexandre José de Mello Moraes comprimenta o conselheiro João Alfredo Corrga de Oliveira, e declara a
S. Ex. que, sobre o objecto.de que trata a carta* que acaba de rece
ber, está prompto a fallar-lhe no dia e hora que S. Ex. escolher, communicando préviamente. »
•Eu" respondi j

.

.

«. 0 Dr. Alexandre José de Mèllo Moraes comprimenla ao Illm. e
Exm. Sr. conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, e lhe coramunica que, em attençSo ao qüe S. Ex. determina e deseja, lhe irá fallar em audiência commum, na secretaria do Império, amanhã 6, cn*
tre uma è duas horas da tarde, por ser mais commodo a S. Exj o
Sr^ conselheiro J. A.. Corrêa de* Oliveira. Rio de Janeiro, 5 de Novem
bro de 1874. »
\ :
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emiüteüle cidadáu, eàlá collocâda efftre (juatfd clotcasy pns-,
sando pela frente e por detraz dos etnpregadts òs grossos tííbos de despego. Isto. por economia ao aluguel da cocheira,
que paga a fiação!
Marcado' o dia é hora, indo á secretaria do imperio, me disse o
Sr. Fausto de Aguiar, que S. Ex. o Sr João Alfndo me pedi* fiara eu
o procurar em soa c«sa, onde me esperava. Dè feito slli fui, porqufe
sabia que n Sr. João Alfredo não sahia, apezar de escoltado de Qfdonanças, ceia receios dos estudantes. Nesta conferencia, em vista da
minha carta, talvez piara tirar uma detfònrasinhá, me disse, como
parà me fázer susto, qne uma grande parte dos meus papeis historí
eos pertencêrão ás repartições publicas.
Sem hesitar, Ihé respondi que não dizia nada de novo, porque,
quando en me propuz a escrever a histeria patria, além dos favores
e mimos qne recebi dos mens amigos os Exms Srs. conselheiro
Drummond, barão de Cayrú,.conselheiro Marcellino de Briló e ou
tros, abri com largueza a bolsa por 18 annos, e que os papeis dás
repartições nãó vieríio voando para meu poder, e nem eu nunca fui
éui pregado do governo, qné os podesse tirar, e nem os adquiri para
negocio, e sim para a historia patria. Galou-se e faltou-me depois
em nova Commtssão, a qne me ssjeitei e qne me Aio appareceu,
tendo eu designado dia e hora para recebé la.
1
Nada mais se fatiou; e êta me desvaneci do tudo, sem ter nada communicado ao senador Mendonça, quando, no dia 5 ou 6 de Dezem
bro* me appareoeu um cavalleiro, meti conhecido, de quem n&o
declino o nome, porque prometti lhe oceultar, propondo~me receber
6:000#, ficàudo eu com o archivo; reconhecendo qne mnguem póde
esbanjar ou lazer presente dos dtnheiros públicos, mui cortesmente
regeitei a offerta. Depois appareceu-me de novfr o mesmo ravaUniro,
para conhecer quanto queria, como ináemnisaçâo ;■ e se ioronu tão
impertinente em favor do governo, qne cheguei a lhe ofFerecer o ar
chivo pata si.
Combinados por fim em novo preço ou indemnisaçlo, me veio di
zer que tuda estava de aocofáo. Neste inteiim recebi n u carta do
senador ttendonça; me perguntando se o Sr. Kio»Branco e João Al
fredo tHiSo cumprido o qne tratárão' coui elle,
« Maceió, 5 de Fevereiro de 1872.
« Meu prezado amieo.—Estimo que tivesse boas festas e sua excellentissima familia, a quero comprimento.
i
Afnda não live o prazer de receber carta sua, o que tenho sen
tido, não sõ por estar nrivadei das suas noticias, como por tião saber
se o Rio-Branco e o Alfredo réatizárfto a promessa que fizérão relati
vamente ao seu archivo.
« Por aqui não.ha novidades: o Silvioo por ora vai bem.
« Adeus. Disponha do fraco proUma de quetn é se» aimgo sincero.—Jacmthü Paes de Mendonça. »
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Fallííndò u V. ÈL da còlofiisaçSo estr&ngüira, Uâd nego que
èiéja pròvèitosa ao Brasil: porém deve ser ella oômposta ée fáííiilías rriorigerádas, ê riàõ de homens sen) educação e sem
bons costiutiès, que deixão nò seu paiz a farrylia, e vem em
busca de fortuna, sem se importar dos meios para cOnsègni-la.
l)aquí tem :vlnüb fazerem-se fbrtunas fabmo&as em pouco
tempo1, seifi se conhecer a origem delias.
A colònisíiçào seria excéllente se ella fufosecomoa que corré
pàrà os Estados-Unidos da America do Norte; porém fiào como
a promove o nosso goveíno, que tem até sido mySti ficado por
europeus, qut: têm vindo ao Brasil unicamente para Uludirnos e arrancair-nos o dinheiro, comô Um certo oonde de Montravel, que veio de proposito da França ao Rio de Janeiro com
0 unico pensamento de logVaf o nosso governo, propondo-2be
o plano ue umá colonisaçSo (por já ser proverbial a aocilidadt
de certos ministros); e este, como íe julgoií honrktk) tvtn a
proposta, e Ibe não sabia ò dinheiro Ha própria algibeira, acre
ditando no industrioso vampiro, adianfoii-lhe logo 50:000$,
sem nenhnma garitntm e sem juros, resultando desta fina especülàção ficar o tbesouro puWice? sem esse dinheiro, e o mi-i
nisterio sem a responsabilidade quf*'lhç cabia, como entrenós
flèao todos que compromettem opatz por não saber adminisfrà-lo.
‘
A melhor providencia que o governo* do B»asil podia lomur
para augmentar a povoação brasileira, com gerite ütil ao paiz»
Qnasi dous uoezes depois recebi o seguinte bilhete do proponente

dós 5:000*000:

i

« Exm. amigo « Sr.-^Knw-lhe a carta que me entregou ha poupeis
d;as, e cumpro a promeasa que lhe fiz.
« O Sr. visconde 4 o Rio~Branco pede-lhe o favor de apparecerem
sua casa, hoje, da* 11 horas«o meio-dia, ou das 6 hora* da táide
«m diante, visto qne no intervallo lem elle de sahir a serviço.
« Gomosempre, de V. Ex. attento venerador, amigo obri
gado.— .
. »
(
.
ludtt â casa do Sr. José Alaria da Silva Paranhos, me recebeu com
pouca urbanidade, et eu o repeli ia do, me propòz nova commissio;
mas, .eoplieceodo os planos de adiameni» ou protelação» retirei-me
de sua casa, iembranao-m^ dos versos de Filinto Elysio:
* Arvore,, que dais pelrito,
fo r que nfto dais consa buà?
' Gada üm dá o ^ue tem,
€oilftfrbté a sftd (festoa. «

E

'

-

8*
era, como nos temços coloniaes, promover o» casamento? e
formar colonias agnculas, sendo esses casamentos feitos com
'as moças que vivem encerradas nos institutos de caridade, sem
um futuro de esperanças, e os artífices aue estão nas fortale
zas e arsenaes, e com outros que estejâo na3 condições, e qué
se queir&o empregar na, cultura dos campos ou nos outros trar
balnos de utilidade publica nas cidades e no interior do Brasil.
Bin lugar de gastar o dinheiro da nação com agentes tratantes
e com a colonisaç&o de vagabundos, gaste-o deste modo no
paiz, que eu responderei pe)o resultado.
Se o governo, em vez de colonisação estrangeira, tivesse
voltado, as suas vistas para ó interior do Brasil, acharia milha
res de braços proveitosos nos indios que vaguêão nas florestas,
aldeando-os nos lugares onde nascêrão, e mesmo chamando-os
para a nossa sociedade, e estoir certo que se os meios que se
empregarem forem jcónveni entes, como os que adoptárão os
jesuítas, .em poucos annos tecemos braços para a lavoura, para
a marinha de guerra e. mercante, para o que são assás aptos e
proveitosos, como demonstrou e provou o nosso doutocompa*
trhita D. José Joaquim .de Azeredo Coutinho, bispo de Per
nambuco no seu Qmàiio Ensaio Economico. .
Os indios vivem no abandono no meio das brenhas incultas
e fóra da protecção das leis, porque o nosso governo cuida
mais em ninharias do que. na realização dós grandes proble
mas sociaes. S e . se desse ao trabalho de lêr o que se tem escripto sobre os indios, e o que consignei no 2°, 3o e 4° tomos
da minha Chorographia Histórica, conheceria que os domesti
cados dão testemunho pratico de si em favor de sua utilidade,
como reconhecérão Os jesuitas e modernamente os directores
delles, que tirão todo o partide que podem em seu proveito,
com indizível detrimento dos pobres indios.
Trate-se de aldea-los convenientemente nos lugares oude
nascêrão e vivem; inspire-se-lhes o pensamento de que não é
para escravisa-los, e nem para tomar, a posse de suas terras,
que nos empenhamos por elles, e sim para os civilisa i* e os
tornar homens uteis a si, ás suas familias, á civilisação e aó
christianismo, mostrandorse-lhes a felicidade na vida futura,
que se conseguirá termos homens aptos para tudo.
o aldeamento feito pelo estrepito das armas nSo aproveita,
porque a escolta aterra o indio, e jámais se conseguirá bom
resultado, o que não acontece com a palavra evangélica, e com
a Introducção do lu p e dós gozos da vida, que os convidará
ao trabalho, conseguindo asssim cathechisa-los.
Tendo nós aindà talvez cerca.de 2.000,000 de indios, compa
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triotas ¿ossos que vagão perdidos pelas extensissimas florestai
e* margen? dos rios, tomaráõ certamente interesse em lodosas
nossos negocios,1 como provárão na pratica em tempos passa«
‘ dos, e agora tís daMato-Grosso na guerra contra o Paraguay, e
os do Pará nos campos das batalhas, que perdêrão as vidas
defendendo a dignidade da patria comm um.
Com os indios poderemos fazer importantes povoações nas
margens dos rios, nos centros das florestas, como jâ está na
provincia da Bahia o aldeamento do Caxrmbo, não muito-dis
tante (12 leguas) da villa deilhéos, com uma povoação de dez
a 12.000 almas, formado unicamente pela poderosa palavra do
Evangelljò(*).
Se o governo cuidasse do qiie deve, 'em vista'de tantos reM
cursos que temos,! não estaríamos constantemente a pedir dinbeiros emprestados ao estrangeiro. Promovão-se os casamen
tos e se dè garantias aos hometís Casados, preféKndo-os nos
empregos públicos/ como nos'tempos coloniaes, que teremos
em poucos annos população pára o nosso im menso e opulento»
territorio
, ’
*
Para termoé gente’mórlgerada no nosssp exercito,convinha
que se fizesse uma'lei, para que os empregos públicos-nas r^
partições'da guerra é nas da agricultura fossem dddos aos qué
tendo servido bém ao £stado, durante os annos da lei, fifto
apresentassem nota alguma de máo cidadão.
Nos tempos coloniaes tínhamos navegação e pescaria (vi
veiro, de¡; marinheiros); e hoje, além de estar entregue aos es
trangeiros aquella, pela sabedoria e patriotismo do governo*do
Brasil, a pescaria, acabrunhada pela capitania dò porto, tem
concorrido para que milhares de brasileiros nãò tenhão de que
viver, e a nação seja. privada de braços amestrados para a sua
mariqha (Je .guerra; e para justificar o que digo lembro-me
que, apertado o governo pela falta de marinheiros, mandou
em Outubro de 1865 um official-general (Joaquim José Igna
cio) em um vapor de guerra, para as províncias do tiorte,
engajar í&aruja, para os navios de guerra, e, chegando
esse official, á Bahia, reconheceu praticamente ó mal qué se
tinha feito, em entregar, a navegação de cabotagem aos estran
geiros, por íhe não ser possível acbar i}m.hopem, para a ma«
rinha imperial, e voltou dalli sem que n^da conseguisse. Mas.
não querendo perder de todo ò seu tempo na Bahia, aquellé
(*) Houve um tempo, na camara dos deputados, qtie era objecto de
galhofa as commissões de cathechese de indios, de minas e bosques, e
para ellas era o sempre escolhidos homens'ineptos.
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ofltoW fcenffraJ* cpntpera grão mestre da maçonaria, ffcc^rj-etou um# kg* magoniça para o va)ledos Benediçtinos, custando
a acfluwicio delia aep cofres da nação, epo tempo de guerra,
eerea de iafeOOOfQOO*
A peacairja» ç*e seria hoje um manancial de riquezas paca o
paiz, a tivemos nos tenjpo* colonizes em grande escala, tem
como a navegação de cabotagem e (le longo curso. Hoje es
tamos sem pescaria e sem navegação, apezar de termos |mmensos recurso« na*a elles.
Tínhamos estaleiros, que fabrica vão navios, não só para a
marinba real, como para a mercante; è em meu poder existe
a carta régia de 2 de Dezembro de 1.650, determinando a João
Rodnguef de Vascoocellos e Souza, 2° conde de Cnstello Me
lhor, gpvernador do Estado do Brasil, que daquella data em
diante, todos os annos, mandasse dos estaleiros da Bahia um
navio ée 700 a 800 tonelladas, para a marinha de guerra, de
oenstrucç&o provada, o que depois se estendeu ao Pará e ás
outras capitanias.
'
Para a marinha mercante annualinentf? sahia grande quan
tidade de navios pequenos e de maior calqrio para Portugal.
Lembro *me ter alcançado a náo Pedro / e a famqs? galera
Conceição Otiveir*», ambos de excellente construçção; e n««s
tempos modernos, apezar de possuirmos excellentès mestres
de construcção e.as melhores madeiras do pjundo, mandãose
cpqstrnir navios na Europa,' ou compra-los jà pôdres, por
niuilo dinheiro, para a marinha imperial.
. Se o governo é elemento de ordem e de prosperidade, estwje a nossa historia: acharáõ nella bons exeiuplòs para se
guiar, principiando os nossos estudos por melhorar os nossos
« costumes. O governo, que promove as reformas todos os an
hos dos (lifferentes ramos da publica administração, deveria
principiar por mandar hastear nas portas dos edifícios públi
cos esta simples inscripção —•
moralidade governamental.
Estou certo que tudo iria bem, sem que precisássemos de
tantas reformas.
Nos tempos coloniaes, em que as reformas erão Gibas das ne
cessidades publicas e das circumstancias, erão escolhidos hoipens experimentados e conhecidos por seus feitos para gover
nar as capitanias do Brasil, .da Afnca e da Asia ; e hoje, com
íantas reformas, apenas sahem formados das academias de di
reito ‘ bacharéis, sem conhecimenio dos homens e pratica de
administração; são mandados para presidentes de provincia,
para as anarcbisar e servirem qe assumptos burlescos »os fo
lhetinistas das gazetas diárias.
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Nos tèmpos coloniaes, como já disàe,’ vinhão para o Brasil
governadores por tres annos, e até houverão alguns que permanecêrâo muito tempo, como Gomes Freire de Andrade, que
governou o Rio de Janeiro 21 annos; e boje são nomeados
presidentes de 6 em 6 mezes, e ás vezes apenas, tomão posse,
são logo substituidos, como aconteceu com certo presidente,
que se mandou para Pernambuco, dando-se-lhe 20:000$ para
ajuda d&cufeto, pagando a nação até a passagem do'gato, que
tambem teve sua ajuda de custo; e cinco dias depois da par
tida, necessítando-se delle para compôr um ministerio, fretou-se um vapor, que o foi buscar por conta do Estado, cus
tando u brincadeira muito dinheiro à nação 1 !!
'
Os presidentes, além da experiencia e do saber, deveriào
durar na sua commissãp o tempo de cada legislatura, salvo se
contra éllè se representasse por sua má administração, ou en
tendesse o governo geral ser elle proveitoso por sua intelligencia, perícia reconhecida e virtudes, para outra commissão
especial, dando disto cõnta ao corpo legislativo.
Daqui tem vindo não termos homens especiaos em. cousa al
guma, porque não se aproveitão os homens segundo as suas
inclinações e experiencias. Nào temos bons administradores,
financeiros, nem estadistas, porque enlende o governo, ou
desgoverno, que qualquer bacharel em direito, está ãpto para
tudo; e é por este erro de política governamental, que vêmos
as nossas finanças arruinadas, os nossos negocios internacionaes sempre complicados, pala inexperiencia e má direcção.
E} por esta causa, que somos ridicularisados por toda a
parte, e não ha nação, qjie nos nao desconsidere, pelo descré
dito do nosso' governo, que não procura o engrandecimento do
paiz, nem fazê-lp conhecido por suas riquezas naturaes e pelo
seu adiantamento; e quando isto pretende fazer, encarrega a
mercenarios estrangeiros, que nos não conhecem, e nem conhcem o nosso paiz, como aconteceu em Paris, em annos pas
sados; que, desejando Charles Reybeau especular, fez-se affeiçoar de um personagem, que para alli foi mandado am missão
especial, e para o lisonjear escreveu um livro das sete mara
vilhas, a que intitulou LeB rêsil; e por ter posto o nosso mal
fadado paiz, como o mundo das fadàs, lhe fez o agradecido di
plomata um presente de mão beijada de 25.000 fráncos do
thesouro publico; e ao liíesmo escriptor, por elevar-nos ao
templo das chimeras, o encarregou de escrever algumas li
nhas no jornal de Debati, pela insignificante quantia de 500$
mensaes ou 1.500 francos ao cambio do tempo! Charles Ray-
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beau falleçeu ero 1854, dejxando-nos
Çgur^ ao, n^j^do
dàs tedas.
Os especuladores europeas, que parç o
y&n jptyes ,,0
se retirlo riços, sabem fallando dos nossos i?$os (jp^tujues. $ 31
Paris, por exemplo, é ridicularisado o iy¿o brasilero, parque
desgraçadamente os que se aprésentelo aUi* ejn lçigar (fe.áó
occupar^m dos interesses 4 o seij P¿w> P de concorrerem {tu
aperfeiçoamento dás luzes, v^p 4 espejar os dijnhejrQS que ley^q
no? prazeres commpns, nos Jheatrps e bailes, em modoq^q,
quanao se vê #jn individuo no camarote de um teatro de se» cunda' ordepa, de typo meridional, s$ diz sera hesitar—é újp
brétilien; quando se encontré um gasty4 0r» co^i mulheres do
mundo equivoco, se diz tambem—é uni brasileiro.
Esses desvíos ridiculos, ou sejão reaes ou imputados, que
os nossos compatriotas, ou estrangeiros que se acobertão com
a nossa nacionalidade, vão dar em França, e em outros paizes,
fez que Mr. Halevi, escrevesse um drama ridiculo, intitulado
Le Brétilien, e depois apparecesse outra obra no mesmo gosto,
intitulada Une epopée au Brésil, escripia por um certo Rouelle
Pompone 1 !
Mesrao em Portugal, apezar dos laços de familia .que o lig&o
ao Brasil, somos ridicularisados tíos Asmodem, e nós tbeatros
na pessoa do komem dos babadós)
Á‘figura que representa o Brasil na córte de França, no seu
caracter diplomático e ofifcial, é a.mesma, que no particular,
porque os jornaes quando fallão das festas, e mencionão os djplomatas e suas familias de totios os paizes, não lembrão a
nossa diplomacia 1
/ Tudo isto é dependente da indifferença do nosso governo,
ue. occupando se de" ninharias, não toma a peito a dignidadé
a nação. Por essa indifferença, e pela má fé, temos padecido
muito, e passado , por varias decepções, 'como passamos em
1841 na Austria, em represalia ao que se praticou no Rio de
Janeiro, com o governo aaquelle Imperio, no anno de 1828(*).
As diversas peguças, 4 que estfc acoptum&do -o goyerno do
Brasil, ao cumprimento do que trata, pbrigop 9 lord Aberdeen
exigir do parlamento inglez (em 1845) o bilí de violencia? con
tra os traficantes de escravos, protegidos pela má fé do go
verno do Brasil, e para mais aviltar-nos mandou cpllocar \xm
presiganga, raesipo em frente do paço imperial, onde erão lan
çados estrangeiros e brasileiros, que se empregavão no trafico

â
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Digitized by

ooQle

91
da escravatura. E durante os annos de 1845 a 1861, o que não
soffremosl
Em 3 de Julho de 1861 naufragou na costa do Albardão» no
Rió-Grande do Sul, a barca ingleza Prince off Wales. O mi
nistro ingles teve denuncias, que o carregamento da barca fóra
roubado, e que quatro cadaveres que apparecêrão na praja, forão de pessoas assassinadas, e pedio informações positivas; e
tanta foi a demora, que o ministro inglez, perdendo a pacien
cia, rompeu no dia 5 de Dezembro de 1862 oorn o governo bra- sileiro, pop meio de trocas de notas diplomáticas, terminando
no dia 29 do mesmo mez de Desmembro, por mandar o minis
tro inglez suas instrucções ao almirante, para fazer represa
lias fóra da barra da capital do Imperio, a que deu começo
aprisionando um tapor e quatro navios pequenos, i
Durante as trocas de notas, em vez do nosso ministro de estraugeiros, entender-se pessoalmente com o ministro inglezmandav* o seu ofíicial de gabinete conferenciar ooWi o minis,
tro inglez, como se em questão tão melindrosa, podesse um
homcm,.lsem habilitações, e que o seu emprego era escrever o
que se íhe mandava, se achar nas condições de tratar com um
diplomata! O caso é que as represalias continuavâo, e o povo,
v novdia 4 de Janeiro, amotinando-se, o governo brasüeiro, re
considerando' o mal que havia causado então, entendeu-se
com o ministro inglez, e se concluio o negocio, pedindo-se
um arbitramento* vindo os cofres da nação resolver a questão.
Se os negocios públicos fossem tratados com presteza, e sé
em tudo houvesse a lealdade e boa-fé, que tanto recommenda
os governos, bem constituidos, seriamos respeitados. Estes
factos ainda não corrigirão ao nosso governo, porque, affeito
á falsa política e ao engano, não se lhe dá eom a dignidade da
nação, por não temer ser responsabilisado, em virtude das
maiorias parlamentares.
Não ha muito tempo que se deu um acontecimento, que não
respirou logo, porém que chegou ao meu conhecimento com
todas as peripecias. E’ a casa bancaria do opulento barão de
Rotchildt, em Londres, quem empresta dinheiro ao governo
do Brasil. Em 1868(*) o ministro da fazenda, necessitando de
dinheiro, em lugar de se dirigir ao nosso opulento banqueiro
em Londres, desviou a negociação para Paris, e foi bater á
porta dos Srs. Bischofeim, Goldchimiit & C.*, e estes senho
res, recebendo a proposta de emprestimo, entendêrão-se çom
a çasa Rothchildt, de Paris, e esta, estranhando o procedi-

*

O ReJatorío do ministro da fozenda de 1869, pag. 8.
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mento do governo do Brasil, por desviar da casa de Londreg
o novo emprestimo, recusou-se Bischofeim & G.a á 'proposta
do nosso ministro.
Neste ínieriiu havia cahido o ministério de ã de Acosto, e
subido o de 16 de. Julho; e foi este que recebeu a resposta
pelo paquete de Agosto, dfi recusa do emprestimo pela casa
Bischofeim & C.‘ que recothmendava ap governo do Brasil dd
se dirigisse ao Sr. Rliotchildt, de Londres, que sem duvida1ne
gociaria como d’antes.
O ministro da fazenda do (gabinete do 16 de Julho, dirigin
do-se a Londres, se lhe mandoü dizer, que, como se pedio di
nheiro a Paris, que o governo podia pedir à casa Rothchildt
daquella cidade, que nefla acharia todo o dinheiro que neces
sitasse^*).
O ministro da fazenda rle 3 de Agosto, na incerteza de achar
dinheiro em Paris, tinha preparado o decreto, para a emissão
dos 40.000:000$ de notas do thesouro; e como o ministro da
fazanda do gabinete de 16 de Julho recusasse pedir dinheiro
emprestado á casa Rothchildt de Paris, aproveitando o de
creto do seu antecessor, emittio,' não só os 40.000:000$,
como mais 30.000:000$, com.a denominação de òonds, que
quer dizer invenção americana, com o que prejudicou o the
souro, que paga os juros de 3.000:000^ que não recebeu,
pelo modo por que foi feita a operação no còmmercio.
. Note V. E^. que o desvio da negociação de Londres, para
Paris, não foi senão uma sorpreza de máo gosto, porque
este genero de transacção em Londres favorece ao medianeiro,
emquanto que em Paris nada se dá.
A csíusa de tudo isto, é termos um governo representativo
sem publicidade. Sem publicidade o governo representativo é
uma ficção,. porque, sem ella, nâo se reformão os costumes
públicos, e sem estes, não póde haver liberdade. O que póde
naver, é o que nos está acontecendo: a pirataria politica,
mais baixa e vil ainda, que a pirataria marítima e selvagem,
filha da escola de direito..
O Este facto me foi referido pelo Sr. Gatineau, redactor do pe
riódico francez O Brasil, sustentado pelo gabinete de3.de Agofeto,
â custa dos dioheiros publiicos. O que houve de ridículo com este re
dactor, foi que, cahiudo o gabinete, íicou-lhe devendo um ou dous
trimestres, e, desejando retirar-se para França o Sr. Gatineau, de
pois «de ter se esforçado para receber o que lhe devia o gabinete, não
pode/ndo conseguir, procurou-me, para este fim, e nada tambem con
seguindo eu, retirou-se elle para a França, deixando ao Sr. Dupont
procuração; e até hojeitâose pagou esse compromisso de honra 1
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0 que se publica entre nó» não é publicidade, porque os
jomaeís slco pelourinhos de diffamação.lque demonstra a existencia de um povo na infancia, ou.no ultimo quartel 4a desraoralisação social. Chama-se publicidade governamental, a. noti
cia de requerimentos despachados, da. falta de selios nos
requerimentos das partes, dats propostas dos arsenaes e doexpe' diente das repartições, mandando-se pagar 500 rs. ,2$, 20$, 300$
a estes ou áquelles, emquanto que as grandes somma9, e o esn
banjamento dos dinheiros públicos, ficão nos livros do thesouro, onde ninguém os ve. No entanto a nação pagã qstas
publicações de interesse particular, que não aproveita nem
aos prpprios interessados, jjorque, antes delias,, j& estão infor
mados dos despachos que tiverão, sahindo essé dinheiro, das
publicações, da algibeira dò povof*).
■ Do interesse pnblico não se cuiaa, porque até aB leis sào fei
tas cem um fim particular, de proteger a uns, e prejudicar a
outros. Da vida publica da nação, que se desenrola nas camaras, nada se publica, eme possa conduzir o povo a conhecer os
fins e tendencia delia, em seu proveito! Paga-se &um, e
mesmo a dous jornaes, para publicar as sessões das camaras:
e O que puhiição elles ?
.No dia seguinte da sessão, quando anda adiantado, publica
a acta da vesperà, sem informar minuciosamente ao publico, do
que se passou, oom fidelidade, nas camaras. Por diante vai
dando pedaços do que se tratou na sessão, e tão obscuramente,
que hinguem os entende^ pela falta de ligação. Dã as respostas,
antes de dar as perguntas, e nisto leva Uns poucos de diaa,
antes de acabar a sessão. Nas províncias não é possivel4saber-se, por taes publicações, o que se passou nas camaras,
porque ninguém póde julgar do espirito dellasr, e nem dá cav pacidade de seus membros, pelo que publicão os jornaes.
Orasse o leitor não conhece, pelo facto, quanto vale cada um
deputado, como poderá eleger o que tem de o representar nos
congressos da nação ? Acontece o que nos está acontecendo,
que é o povo votar .em um nome, imposto pielo governo a seus
agentes, cujo individuo nem por sembra conhece.
Aqui está, meu venerando amigo, o que se chama entre nós
governo representativo. Çomo disse á v. Ex., temos necessi
dade de formar a nossa educação politica, começando pela pu
blicidade prompta, do que se passa nas camaras, para não .dar
tempo ao deputado fazer um discurso novo, oomo acontece,
porque assim se acabaria com os falsos trtíões das ¡camaras,
,n(»
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que toma® otampo precioso delias, com divfcgaçôes oqiosas,
cujos tdisoursos bAo cortados bti suçprimidos, q auixsiituidos
por outros; e dizendo-se mais as veraadea do que se tom dito,
porque o povo, «a fscto dos negocjo» públicos, deixa de jgnfrran o-queiazo governo. que dinge os destinos dd oaç&o.
Acabo-se oom a impostora desses reservados, que,a ninguém
tem aproveitado, e que só servem na oecasiio, para nos nfo
acontecer* come o que se deu oom o oclebre tratado da triplict
aiüánpa, que, sendo reservado para nós, os interessados, nfto o
foi para o povo inglez, e para o mundo inteiro, que souberão
primeiro do nosso oònvenio, do que nós. porque o governo
ingtai, dando, publicidade ao tratado,* viemos a saber deüç por
becca alheia, ede torna viagem.
Esses mysterios, tambem filhos d^escoh de direito, servem
»nicamente de edcobfir os eroosgovernamentaes, e de poupar
os nossos pretendidos esta<}isfe& áB censqras publicas. Os
nossos políticos, qèe macmjuèft» tudo dò estrangeiro, princi
palmente do fraoees e do inglez, porque não buscfto imitar o
que è bom? A França e a Inglaterra tèm publicidade em suas
câmaras. O qnedis odepntadoagora, uma,, eu duas heras
depois, todo o mundo sabe, e por isso òinguem falia, sem ter
bem estudado as questões.
A protecção, que um governo patniotico dá ás instituições
uteisao seu paic^ e aos seus compatriotas, é de tanto interesse
para a nação, que os economistas formárão um systema soli
dário na seiencia econômica. Esta protecção ou lavores á in
dustria nacionalt basêa-se na elevação de direitos, ou mesmo
na prohibiçâo absoiota das mercadorias, que podem conoorrer 4bm a industria naciowal, e per meto de prêmios, aos que
produzem bem.
0 systema protector achou embaraços em alguns economi6^
tas, por julgarem attentatorio á liberdade do oommercio; de
peejudiear os interesses do maior numero« e de gravar as finan
ça* do Estado, para augmentar os benefícios de alguns indiví
duos. Embora modificado na Inglaterra, aiada a França o con
serva, apezar dà perfeição da sua industria, por ter sido com
este systema, qoe ellaprogredio.
Em todos os paizes da Europa, pelo qne tenho lido, á ex
cepção da Snecia, daHespaaha, da Italia e de alguns Estados
do frio Danúbio^ a protecçãe dada á agricultura, ao commercio, i industria, e ás bellas artes, óquasi idêntica.
Em França protege-se a agricultura, e a oreação. fim todos os
departamentos existe uma reuuião de homens competentes,
chamada—commissão agricoU—com o ftqi de org&aisar uina
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8prt$ <jte expq$c$o,
—concurso regional— ao qual
todos oq l^vraaprçs. hojHicullnres e criadores, levão os seus
productos, para serenj jiremiados com dinheiro, se o indivi
duo e p e c e s s it a ^ ; com instrumentos agrarios; com a insírucçío pessoal, para sçus filhos, se não tem meios para manda-los
aos çpllpgios, às egcolàç agrícolas e escolas especiaes de agricultnfíj. flifíes gêneros agrícolas nada pagão ao Estado, se são
exportados, porque o im posto que paga o agricultor, não é soa producção’ porém sim sobre a propriedade territoAs manpfactu^as não estão igualmente protegidas, com o a
agrícfljjura, pela perfeição delias, o qtiè faz que sejào p r o cu 
radas em todo o mundo, tyo entanto os g ov ern os eu ropeu s
comprehendem %çraticãp aqúella parte da scien cia econom ica,
que ensina' a tomar toáas as medidas, pa^a que os produ ctos '
nacionaes fiquem máis vantajosos aos' cpm pradores, do que os
produqlòs estrangeiros.
O governo, que pão sabe proteger ^ industria dq sçu paiz,
jjrov^ ignorancia da sciencia admiitistra^iv^ Ná Bélgica, como
a fahricajçâo é de m$js, para as suas $ecessidjadès, o ¿oVqrnò
f ^ tudo o que póde. para que os nròfjictos nacionaes sáiáo li
vremente parao estrangeiro; e como ejlés sáo tão pons. çomo
os franpe^s, e mais baratps que estes, pela baratèzá aa mão
de
p gove^rjiq fhtncez, parç proteger aç qrtes em Ffomça,
sobrec^rrega-os de pesados impostos, afim de nãp pódéréih
entrar em j^ança, e fazer nia} aos seu$ artistas,
O tabaco dá Bélgica uáo póde entrar em frança, porque o
governo ffancefc reserva para si, a matiipíilaçãq è tíommèrcio
deite, e o entréga por suá coma às famílias aòs militares po
bres, com preferencia ás fitfvas e aos inválidos d* patría,
como remuneração de serviços. Esta protecção, nãò só faz bem
ás famílias dos milltarés, como renute para b Estádo Cento e
tantos milhões de'francos por amio, hãò sendo mais caros os
chanitos
Fmnça, do que no Brasil. Os artistas fratteefcessào
prèferidbs rias encbmmendà^ do govérno, em rpodo que, o que
o Estado possue, nãtí vai btiscar no estrangeifo, salvo em circumstancias excepcionaes.
,' •
0$ homens de Estado np Brasil, em gertl, mostrão pobreea
de conhecimentos na sciencia;eoonomica, e derão provas disso
no augmento que fizerão na pauta da alfandega. elevando a
40 °/o os direitos de importação, eom o fim cte obterem um
grande âugmento, nareeeitageral do Império.
0 t esiíltadò (íestè imposto ha de ser o inverso, pelos moti
vos segnintes : pHmeiro, que otfommercio estj^igejrcl estando
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prevenido, _não faráencomèaendas de certos generos, ouse as
nzer sérá em pequena escala, ou .virá por contrabando (*); se
gundo, que Os commerciantes conscienciosos e serios, hão de
advertir aos seus correspondentes dos paizes importadores, de
mais ou menos próxima crise commetcial nó Brasil.
Os governop europeus vão diminuindo todos 08 dias os di
reitos de importação, porque estando os generos mais baratos,
o povo despende menos, é vive máis satisfeito.
Quando a França1recebia de suas colonias, grande parte do
café que consumia, a entrada dos cafés do Brasil nos seus por
tos era insignificante, porque pagavão pesados direitos; mas
qüando a proaucção colonial franceza foi diminuindo, tambem
o governo diminuio os direitos de entrada dos cafés dò Brasil,
ò que deu lugar a entrarem immediatamente nos portos da
França de 20 a 25.000 sacos de café por mez.
O Brasil, que busca imitar tudo do estrangeiro, devia regu
lar as suas alfandegas, pelas alfandegas européas; devia servir-se do bom e proveitoso, è deixar o máo : em lugar de ele
var o imposto a 40 % sobre todos os productos, conseguiria
melhof resultado, fazendo uma mudança calculada de aug
mento e diminuição. Pelo modo por que tudo vai, o governo
prejudica ao povo, e não chega aos seus fins.
Se o pão e o vestido, e as outrás necessidades da vida, que
nos vem do estrangeiro, e por elles fornecidos e vendidos,
ficão ainda mais caros, carissíma torna-se a vida no Brasil,
onde nada se próduz, pela improvidencia governamental.
Em vista, pois, <do quadro, que acabo de fazer do estado em
que a falsa política e a mentira, tem posto o nosso paiz. espe
remos pelo futuro, porque, desenganados'os homens de bom
senso, domai que lhe tem causado a escola de direito, procuraráõ nas diversas camadas sociaes homens desinteressados, e
nas condições que a constituição do Imperio recommenda,.para
os representar nos congresso* dá nação, e que tomando a
peito os interesses delia, colloquem o Brasil no verdadeiro lu
gar que lbe está destinado por seus recursos e grandezas naturaes.
Devendo terminar esta carta, que de tão longe dirjjo a
V. Ex., nãp o devo fazer sem lhe communicar o que éstá
O Tem-se dado ultimamentetantos escándalos na nossa alfândega,
que o honrado e intelligente Sr. guarda-mór Leopoldo da Gamara
Lima, já denunciou ao governo dos factos, que se têm dado, e que
nenhuma providencia tomou o ministro da fazenda do gabinete de
7 de Março de 1871.
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agora acontecendo. Estando todo por fazer no nosso ptiz, o
governo nâo se emprega no que deve, e sim em ninnarias,
como já disse a Vt E x.; e, devendo se occnpar dos interesses
vitaes da nação, os abandona, paía se entregar ao manejó das
eleições' e se dar em espectáculo ridiculo, como se está danao
hoie com questões de exames dos estudantes.
Entendeu o ministro do Imperio, que os estudantes devião
*fazer exames vagos das materias do anno. Os mancebos das
academias, reeeiosos de se não sahirem bem, em vista da or
dem terminante do ministro, nas vesperasdos exames, resisti
rão, pn, na parase académica, fizerào parede. -O inconsiderado
ministro, que entendeu fazer effectiva a sua ordem, achando
resistencia aa parte dos mancebos, póza capital do Imperio em
alarme; e os estudantes, com o povo que appareceu no atrio
da escola de medicina, fazendo assuada, porém sem armas
(o qne é natural em mancebos inexperientes), o ministro do
Imperio, que havia servido de ponte calculada para a lei da
ventre livre, e perseguidor da instrucção publica, mandou de
vassar escandalosamente a todo o mundo, no que se sahio
completamente mal.
O que é mais ridiculo ainda, é que o ministro, com modo
dos estudantes; fez rondar a sua porta com policia disfarçada
e com cavaUaria, e quando sabia á rua se fazia acompanhar
com força publica, afim de que a sua sagrada pessoa nio fosse
Offendida!
Os jornaes têm fallado amito contra o procedimento do go
verno, e a República de 14 Ge Dezembro findo, em seu n. 209,
dando conta do processo, contra os académicos, se exprime
assim
« O mais grave dos altentados, que podem registrar os anaaes de
Offl póvo, que se diz livre ê regido pelo systema* constitucional re
presentativo foj hontem commettido pelo governo do.Imperador.
« A magestade da lei está ultrajada.
1
* A independencia do poder judiciário está ferida de morle.
« O recinto de um. tribunal foi hontem conspurcado pela plañía
onsada do soldado em armas.
« De sobejo nos*havia doutrinado o regimen roonarchico nas pra
ticas do despotismoo.
« Sob a pressão das bayonetas do rei já tínhamos visto violar o do
micilio do cidadão é o pudor da família.
<f Sob a pressão das bayonetas da policia tem-se até hoje violado
a urna, de que têm sabido os pretensos representautes do povo.
a Sob a pressão das bayonetas »lo governo se hão representado as
farças contristadoras do systema eleitoral do lmperio*
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« O que nos feltava vér era esga violação do saactuario da leí, e
esse criminoso desfaçamento com que um ministro da corda manda
occupar é mão armada um tribunal judiciário,
a CubrSo-se de luto os altares profesados da justiça!.
« O que mais póde ser respeitado neste paiz?
« Tocamos ao ultimo degráo na escala do aniquilamento dos mais
santos direitos do cidadão.
« As tradições dynasticas as mais ominosas são revocadas do fundo,
das épocas de obscurantismo.

*« E quando um attentado inaudito, como aquelle de que foi hontem thcatro a casa da relação, vem tomar da sorpreza o animo pu
blico, não ha para logo reacção possível, porque, sobre inopinada,, a
violência do poder já não percute cidadãos: fere a súbditos; já não
provoca estimulos: quebrã-se de encontro ao torpor.
« Os tempos, porém, avizinhão-se; o absolutismo depõe a mas
cara, move a força armada^ invade com ella os tribunaes, e substitué
a exémpção do juizo pela coaeção dos pretorianos.
« Antes isso. »
Adeus, meu nobre amigo. .Receba um áaudoso abraço e os
protestos de verdadeira estima, porque sou de V. Ex. antigo
dedicado e sincero apreciador

*
Rio de Janeiro, 2 de Abril de 1872.
o . clliu ota ed .

POST SCRIPTUN. Tendo terminado esta carta, dirigida a
V. Ex., não devo deixar sem grandísimo reparo o que acabo
de lêr no supplemento do Jornal do Commercio do dia 26 de
Março de 1872, no artigo—Portugal e correspondencia de Lis
boa—que vem corroborar tudo o que acabo de dizer a V. E x.:
* « 0 Sr. visconde de Seabra, ás 7 horás dà noite, de 8 do
« corrente, apresentou a S. M. o Imperadorí*) a primeira parte
« do Novo Codigo Civil Brasileiro, elaborado pelo consumado
«jurisconsulto. Sua Magestade recebeu o Sr. visconde com
O Soube óo dia 31 de Março findo, de fonte pura, que S. M. o
Imperador, nfa sua passagem por Lisboa, não fez encommenda do codígo civil brasileiro a ninguém, e nem foi sua uma tal iniciativa.
Custava-me a crèr que um taonarcha, tão illustrado, como c o Sr.
. D. Pedro II, se esquecesse que é brasileiro.
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« todas as demonstrações de elevada consideração, encare<( cendo a importancia e difíiculdade dlquelle trabalho, que
« consta de mais de 500 artigos. »
.
Depois desta leitura, cobri cpm as mãos o rosto, e oheio de
vergonha, obscurecida a vista, disse, repassado de dôr, como
outr’ora Camões. Não ba mais que esperar:
« Terra da minha patria, abre-me p seio
Na morte ao menos !*Curto espaço occupa
O cadaver de um filho......
Quem previo um tal futuro!....
Cala-te, coraç&o........ »

r

E somos alguma cousa neste mundo social e político J Não
sou eu que o digo : é o codigo civil brasileiro fabricado no
estrangeiro, para reger o. povo deste Império de Fadas, que
prova, que não temos um homem capaz de redigir um codigo
de leis sociaes. A nossa constituição, uma das melhores do
mundo, foi feita por nós no Apostolado, e os nossos codigos cri
minal e o do processo, que tão elogiados forão no estran
geiro, tambem forão confeccionados por nós em 1832.
Martim Francisco, José Bonifácio e seus amigos, confeccionaudo o codigo fundamental do Império, que jurámos, não
descerião de sua dignidade, nesses tempos de verdadeiro ci
vismo, para encommendar no estrangeiro um codigo de leis
' civis,' para reger a vida publica e privada dós brasileiros. Quem
avança proposições iguaes, ignora o que forão esses tempos, o
caracter e força dos homens de 1817 a 1848. Nem o Haity,
republiqueta de negros, desceria a tanto.
Em 9 de Setembro de 1831 appareceu na camara dos depu
tados o projecto do codigo commercial do Império do Brasil,
organisado por uma commissão de negociantes nossos, no
meada pelo Imperador, que foi approvacjo pelas commissões
reunidas de commercio, agricultura, industria e artes, de jus
tiça civil e de justiça criminal. Este codigo, bem pensado,
bem elaborado, cujo projecto eu possuo, cpm a sancção da
camara, nâo teve execução pela vertigem do tempo, para em
1851 apparecer outro codigo, copiado sem critério dos co
digos estrangeiros, que só serve para proteger a veíhacos, a
traficantes, á fraude, á bancarrota, e augmentar o nosso descredito(*).
• (*) Antes do codigo do commercio que temos, poucas quebras ha»
vião, e hoje dão-se todos os dias, pois que, no que possuo em pro
jecto, não podião ser matriculados os taverneiros, os barbeiros, o
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Para possuirmos um codigo de leis civis, recomtneudou
o visconde de Cayrú, que se encarregasse a um ou mais ho
mens intelligentes, para revêr as leiã civis |*)ríugue*as, e
delias extrahir as mais conveaieutes, c se.formasse o codigo
civil brasileiro, porque as léis civis portugneias são, o que
ha de mais perfeito, qqe elle conhecia, visto que forão feitas
para Portugal e seus dominios mui pensadamente.
Nós, tendo tantos pretendidos estadistas, financeiros, con
sumados políticos, infinitos palradôres, duas academias de di
reito, e um inferno de cousas e lousas, não haver um, ou mais

jurisconsultos, que escrevessem um codigo de leis civis, apro
veitando o conselho do sabio visconde de Cayrú! Se nesta
terra os ministros de Estado, em lugar de estudarem os ho
mens, sft lêm as gazetas e os folhetins!
Son brasileiro, e como conhecedor da nossa historia e dos
nossos homens políticos, envergonho-me do que se passa, por
vêr tudo fóra dos seus apropriados lugares. Á um official de
marinha se o emprega na diplomacia, e a engenharia a um al
mirante t 0 nosso observatorio, que sempre foi dirigido por
militares astronomos brasileiros, hoje está entregue a um pai
sano estrangeiro!
As extravagantes anthiteses, que se dãó entre nós, mo faz
lembrar uns versos do velho Sá de Miranda, que os conservo
de cór :
i

« Fica tão mal a um pastor' de cavras
Tratar de astronomia e allegofria,
Gomo a um grande rei (te gado e lavras. *

O codigo de leis civis brasileiro, é urn complexo de regras
espeeiaes, que tem de dirigir ou de regular o nosso direito pu
blico, e o direito privado de cada um brasileiro.
Para se confeccionar um corpo de leis civis é necessário que
o legislador conheça com proficiência a indole, usos e costu
mes do povo, de que se compõe a sociedadc; conheeur perfei
tamente a topographía dos lugares e a historia civil c polilica
da nação, para quem vai legislar.
Ora, sendo o povo brasileiro differente eaa indole, usos e
vendedor de panellas, o frege-moscas o outros, como agora esta
mos presenciando. Vide o 1° tomo da 2a parte da mioha Chorographia, artigo— Codigo do Commercia e Tribunal do Commercio—
pag. 488.

/
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costumes, cte povo portuguez* embota ligados por parentesco,,
e mesmo o Brasil, por sua vastisánaa fextens&o, oonl costu
mes e usos differeutns em suas provi ncias, póde regulasse
por um codigo de ]«is, feito por um estrange&ra, qne,-apézar de
notável juriseonsuHo* bos não conhece, e aen&a nossa historia,
porque a não temos ainda ascripta, pOpqfle o gòverno do Brasil
não a quer, nem mesmo os documentos delia; e ainda mais :
o
pouco, que deUcs íein, o rnaada a n tre ^ ao ustoaagemí em
, seu proveito, e talvez m*ii tard$ sirvío olte* oontra nés(,*)!
Não se envergonha o governo de comermos farinha, feijáo,
ovos de gaUifthaptoiie de vaeca, eto;, vindos do #8trangeirt>, e
9

O Lendo no dia $0 dopassado ao Jorrnl do Cowweriio nm longo
artigo declamatório, que cuido cscriplo de encommen<la e.impreco á
cusla dos dinheiros públicos, como são os entrelinhados desso periodico, asãim cómo (oi encommendado o codigo do ventre livte, se
gundo á voz pubíicáf, pareceu-tóe, q«e quem o escreveu pouco co
nhece das nossas cousas, porque dá a constituição brasileira e codigos
criminal e do processo feitos no estrangeiro! £ para apadrinhar a
encommenda do codigo civil, iraz a nacionalidade do Sr. de Seabra
em Minas-Geraes!
A que vera isto, meu venerando amigo, para innocentar a pobreza
de conhecimentos jurídicos no nosso paiz! O Sr. dè Seabra apenas
nasceu em Minas, se é que nasceu, e o illustrado Sr. visconde de
Abaeté, vindo de Portugal pequenino, para o Brasil, aqui esludou no
seminário de S. José, aqui foi magistrado, aqui se casou e tem nu
merosa família. Tomou a peito a causa do Brasil. Gcnhece os nossos
usos e costumes, e identificado comnosco, ninguém é mais brasileiro
do que elle, como tambem forãn os Srs. Vergueiro e José Clemente
Pereira. Os brasileiros o venerão com profundo respeito, e eu me
desvaneço com a sua amizade.
Ora, nas' condições em que se .acha o venerando Sr. visconde de
Abaeié, se escrevesse um codigo civif portuguez, para reger, a nação
portugueza, ella o adoptaria ?
Os trilhos de ferro, o telegraphp, o vapor, a illuminação a gaz,
a todos, como o balão aerostatico, que foi invenção brâsi[mrtencem
eira* pertence a todo o mundo. U governo do Brasil só é culpado
em niaiaquear tudo do estrangeiro, e não protegtt as artes e hem a
industria do seu paiz, para não carecer de trilhos de ferro e gazometros, etc., vindos do estrangeiro. Ferro e carvão de pedra, etc., te
mos por toda a parte« Só o que não temos é de quem saiba governar
o «Brasil, por não conbccer-se a historia das administrações dos vi
ce-reis e governadores delle, e em preferir o alheio ao proprio.
Pela estylo conheço a penn»:
'

« Procurador, não me enganas
« Tu procuras para ti. »

,
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ainda vai pedir lhe, que nos dirija nos arranjos da casa, e no
modo de governar a familia I
Parece, que com o codigo civií brasileiro, encommendado
em Lisboa em 1866, meu venerando amigo, nos ha de aconte
cer o mesmo, que nos aconteceu em 1824 em Londres, que, se
nncommendando o fardamento, para o exercito brasileiro, «
1 pela mesma medida ou bitola do soldado inglez, chegando as
fardas e calças ao Rio de Janeiro, paru'se aprrveitar algumas
delias, foi necessário desmancha-las, recorta-las e recosê-las
de novo.
"
„
Isto, e o mais gue nos acontece, é para não sahirmos da re
gra geral, vaticinada pelo deputado D. José Herrera e Obes,
no actò da dissolução da nossa primeira assembléa, que nos
tinha de cOnstityir nação livre e independente, o qual em vista
do que se estava presenciando, disse, encolhendo os hombros — QUE OS NEGOCIOS DO BRASIL ACABARIÍO P0E ABSURDOS !
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ERRATAS

A rapidez com que foi impressa esta Carta política permittío que
escapassem alguns pasfeú, sendo os mais salientes os seguintes :
Na pag. 19, penúltima linha, em lugar de—ter-se á feição consti
tucional— lèa-se—á ficção constitucional.
Na pag. 32, linha 25, em lugar de—tomo III— léa-se— titulo III.
Na pag, 54, linha 22, em lugar de—são procurados— lêa-se—s5o
procuradas.
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OBRAS DO DR. MELLO MORAES
QUE SE ACBAO A VENDA HO SED COHSULTORIO E NAS DIFFERENTES LOJAS
DE L1
VRCS NO RIO DE JAREIRO(*)

Maleria Medica ou Pathogenesia Homoeopathica, 2 vois.
em 8% 2*edição......................................................... .
46$000
Repertorio de Medicina Homoeopathica, 1 vol. em 8*........
63000
Nova Pratica Elementar da Homoeopatbia, com um Diccio
nario technico de todas as palavras de medicina e cirur
gia, 1 vol. em 52..................... , ......................................
AJfOOO,
Guia Pratica da Homceopatbia, i vol................. .................
2J000
Phjsiologia das Paixões, contendo estudos philosophicos
relativos á mulher, ao homem, e particularmente ás
paixões humanas, 3 vols. em 8?......................... ...........
iOflOOO
Doutrina Social, 1 vol. em 12, 2« «dição...........................
2$000
Elementos de Litteraturá, contendo a Arte Poética, a Mythologia, a Historia da Litteratura Portugueza e Brasi
leira, a Grammatica Philosophica da Língua Portu
gueza, a Lógica e a Rhetorica........................................
Ensaio Ghorographico do Imperio do Brasil, 1 vol. em 12
Os Portuguezes perante o mundo, 2 vols. em 8°, estando "
' 6$000
o primeiro já publicado............ *......................................
O Educador da Mocidade Brasileira, extrahido das Escripturas Santas, 1 voltem 8*................................................
2$000
Memorias diarias da guerra do Brasil, por espaço de 9 annos, 1 vol........................................................................
AgOOO
A Inglaterra e seus tratados (Memoria), 1 v ol,................
lgOOO
Discurso sobre a historia, universal.......... ........... ...............
1$000
Luiz de Camões levantando o seu monumento ou a histo
ria de Portugal justificada pelos Lusíadas, 1 vol..........
â$000

«

(*) Inéditas.—Diccionario de Medicina, Cirurgia, Historia natural, etc.,
Historia Genealógica das Familias Brasileiras, Diccionario de Medicina Me
dica e Therapeutica vulgar, Compendio de Geographia e Historia, Historia
de Nosso Senhor Jesus-Christo provada pelas Escripturas Santas.
1&

Digitized by

Google

II
Os Tumulos, poema pelo visconde da Pedra-Branca, commentado pelo Dr. Mello Moraes......................................
Biograpbia do Dr. Manoel Joaquim de Menezes................
»
do Senador Diogo Antonio Feijó.................
Propaganda Homceopathica de João Vicente Martins e do
Dr. Mello Moraes, na Bahia, 3 vols..............................
These sobre os sentimentos moraes, que sustentou para
obter o gráo de doulor em mediciua na Bahia, 1 vol.
em k°, com 56 pags.......... ............................................
Apontamentos Biographicos do Barão de Cayrú, contendo
a historia circumstanciada do casamento de S. M. o
' Imperador o Sr. D. Pedro II, onde sàò publicados os
documentos diplomáticos e reservados que houverão
durante a sua negociação..........................................
Biograpbia do Conselheiro Joaquim Marcellino de Brito,
i voi. em 8o . ...................................................................
Necrologia do Senador Diogo Antonio Feijó, com o retrato,
1 vol. em 8*........... ..................................... .
Cfaorographia Histórica, Chronographica, Genealógica, No
biliaria e Politioa do Imperio do Brasil, 5 vols. em 8o,
já publicados, sendo
cada volume.. . . . . ..................
Brasil Historiço, k vol........................... .............. . . --------Urna Hora com Déos.........................................
A Posteridade............... ^...................................................
Quadro Analytico de Grammatica da Lingua Portugueza.
»
»
4e Rethorica.. . . . . . . ............................
»
» d e Arte Poética.....................................
»
a
de Mythologia......... . . . . . .....................
Diccionario 4« Medicina e Therapeuiica Homceopathica,
1 grosso volume encadernado............... ......... ............ „.
Historia do Brafil-Reino e BrasiHmperio, I o vol. . . . . . . .
Q Brasil Social e Político ou o que fomos e o que somos,
com trechos analogos do padre Antonio Vieira, 1 v ol..

i $000
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i$000
6$000
¿$000
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20$000
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