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PROLOGO 
E 

~ ~ ~ I : ~ ~ E N A G E M  Á MEIiIi:iRlb DO BARÃO CiE S. CLET.IE:iTE 

MAL diriamos nds, ao iniciar-se a publicação doa 
tres volumes do terceiro livro das Estatz'sticas e Biogra- 
$ias PmEamentares Portt~guezas, que era esta a der- 
radeira pedra l an~ada  pelo nosso iflustre e saudoso ami- 
go, barão de S. Clemente, n7um edificio que tanto lus- 
tre deu ao seu nome venerando. Mal diriamos que o 
querido morto tragava n7essa obra o monumento em que 
nós hap amos-dura missão!-de esculpir a sua lapide 
funeraria. 

E grandioso monumento é este, que hoje apresenta- 
mos aos olhos do publico, por isso que a obra do barão 
de S. Clemente, agora finalisada, abrange pontos im- 
portantissimos do periodo mais movimentado da nossa 
historia contemporanea. E todos esses pontos estão tra- 
tados com a somma de informações, com a cópia de es- 
clarecimentos, que caracterisavam sempre os trabalhos 
do illustre director geral da repartição tachygraphica. 

A questão que, a proposito do nosso dominio colo- 
nial, se ventilou com a Gran-Bretanha e que tão profun- 
damente commoveu o paiz, dando ao mesmo tempo ori- 
gem a uma controversia diplomatica cheia de incidentes; 
a questão financeira, que nos ultimos tempos tão séria- 
mente nos tem preoccupado, impondo ao paiz sacrificios 
pesadissimos e dando-nos uma severa l i ~ ã o  quanto á ne- 
cessidade de  cortar erros passados e seguir norma bem 
differente na administragão publica; o movimento mili- 
tar no Porto, em janeiro de 1891, que produziu em to. 
do o paiz a mais funda commogão,-bastariam estes tres 
assumptos para dar um cunho de actualidade palpitan- 
te e um valor bem alto á obra de que tivemos a honra 
de ser depositarios e que hoje confiamos ao publico. 

Mas, a par d'essa materia, ha outros pontos que, 
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comqusnto passados no seio do parlamento portuguez, ti- 
veram uma repercussão vibrante no paiz e representam, 
por isso, tragos indeleveis da nossa historia contempo- 
ranea. 

P6de affirmar-se afoutamente aue essa historia se 
nHo p6de escrever sem a consulta dk obra que o barão 
de S. Clemente deixou em seis voIumes, com o titulo de  
Estatisticas e Bhgraphias Pa~.la;mentares Portuguezas, 
Os acontecimentos e os homens de maior vulto do nos- 
so paiz, nos ultimos tempos, assim como alguns dos per- 
sonagens cujo nome se prende intimamente com factos 
da nossa historia contemporanea-tudo ie  o, formando 
um conjuncto grandioso e cheio de interesse, tudo isso 
passa diante de nossos olhos como n'um estereoscopo 
vão passando, uns ap6s outros, os diversos pannos do 
scenario da natureza ou as diversas phases de um acon- 
tecimento famoso. 

E o nome do saudoso author de obra tão preciosa 
impBe nas paginas do livro o sêllo da reapeitabilidade 
do seu caracter e da laboriosidade das suas investiga- 
ções, fazendo com que ao valor real das informap0es his- 
toricas se reuna o valor moral que resulta de uma ga- 
rantia tão s6lida e tão a~reciavel como essa que dimana 
do nome do historiador. 

Não é preciso que n6s digamos o que são as Esta- 
tbticm s Biographias Parlamentares Portugi~ezas. O seu 
illustre author deixou em nossas mãos documento que 
define o caracter e os singulares intuitos da obra. 

Esse documento 6. a seguinte carta que o nosso sau- 
doso amigo nos escreveu, ao finalisar a publicapão do 
leO livro, em dezembro de 1886: 



~AMIGOS: -Vejo que o livro está muito adiantado 
na  sua composipão e impressão.-Deus permitta que elle 
seja bem acolhido. 

Os amigos já conhecem a natureza e fim do livro. 
Já téem visto que se p6de assegurar afoutamente que, 
desde que em Portugal ha systema representativo, n5io 
se publicou um unico livro d'este genero. 

O livro, na parte prop~iamente estatistica, não 6 
nem o «Diario das Cortes)) nem a synopse dos traba- 
lhos das duas camaras legislativas, nem a estatistica do 
pariato portuguez, nem o annuario da camara dos de- 
putados, nem a collecpão das cartas de lei, nem, emfim, 
outroa docutnentos que é costume, ou nEo, publicar se- 
parada e annualmente, o livro é uma cousa ~nteiramen- 
te differente; outros são os seus elementos, como outro 
6 o seu fim e intuito, 

O livro é o summario da vida parlamentar, ou an- 
tes, da vida legislativa portuguesa nas suas diversas re- 
lapões. 

O livro é o parlamento-o Rei, o deputado, o par 
e o ministro-á, emfim, o movimento geral dos actos 
e do pessoal dos corpos legislativos, desde 1821 a 1886, 
eegundo a Constituiçzo politica de 1822, a Carta Cons- 
titucional de 1826, a Constitiiipão de 1838 e os Actos 
Addiccionaes de 1832 e 1883. 

O livro, na parte das biographias parlamentaves 
não é a galeria dos deputados, não é o censor, não é O 

pai da mãe patria, não é o estudo da questão, etc., etc., 
não é, emíim, nenhum d'esses folhetos que até aqui se 
téem publicado, alguns d'elles com mais ou menos cri- 
terio, acêrto e justipa, analysando o merecimento, pro- 
ceder e valor dos representantes do paiz, tanto de uma 



como de outra camara; o livro é o deputado, o par e o 
ministro dentro do parlamento, marcando as eleições e 
dissolupões de uns, a nomeagão e a demissão de outros 
e assumptos tratados e resolvidos. 

O livro assim, e sendo isto parece-me que satisfará, 
Por hoje, mais nada.- Sempre amigo, Clemente.- 

Lisboa, 5 de dezembro de 1886.1) 
O barão de S. Clemente reunia, na sua indivi- 

dualidade sympathica e altamente insinuante, garan- 
tias em subido grau. Nascido em berpo humilde, tivera 
o condão dos homens sólidamente valiosos* erguera 8 s  

pelo proprio esforço, pela propria iniciativa. Nós reFipei- 
tamos muito esses caracteres, que vão cimentando, pe- 
dra a pedra, o edificio da sua individualidade, porque 
se nos impõem pelo valor da sua coragem e pela since- 
ridade das suas aspiray8es; respeitamol-os, porque o edi- 
ficio que Ievantaram é firmado em bases s6lidas e 8 
capaz de servir na sociedade .para esteio da obra ver- 
dadeiramente salutar e reconhecidamente patriotica. 

O barão de S. Clemente, que morreu rodeado da 
venerapão dos primeiros homens de Portugal, o barão 
de S. Clemente-diga-se bem alto, para honra da ve- 
neranda memoria do illustre morto-o barão de S. Cle- 
mente não foi conduzido por esses homens á posiplo 
eminente que occupava. Impôz-se-lhes peIo seu caracter; 
insinuou-se-lhes pelo sua erudição; captivou-os inven- 
civelmente p elos seus extraordinarios habitos de traba- 
lho. E, assim, de indifferentes fez amigos; de amigo& 
constituiu admiradores. 

São esses mesmos predicados que o levantam bem 
alto como escriptor, dando aos seus trabalhos um cunho 
de authenticidade e um caracter de minucia, que oa 



assumptos estudados pelo barão de S. Clemente púdem 
considerar-se tratados nos seus mais pequenos porme- 
nores. 

E esses trabalhos, ora representam o fructo de in- 
vestigapões nos archivos, impenetraveis a homens de me- 
nos perapicacia, como acontece nos Documentos para ce 
historia das cô~tes geraes da ~zaeüo portttgueza; ora re- 
presentam a narração de factos que são de nossos dias 
e, por isso mesmo, carecem de mais minuciosa e mais 
lucida explana~ão, como acontece nas Xstatisticas e 
Biogmphias Puriunze?ztares Portuguezas, nas quaes ha 
ainda um trabalho de compilação de factos e de or- 
ganisapão de numeros, que difficilmente poderia reali- 
sar-se sem o valioso peculio de erudipão que possuia 
o inolvidavel funccionario, exemplo para todos os func- 
cionarios publicas, n'um paiz onde-e como entre nós, 
os erros do funccionalismo t6em compromettido o bri- 
lho de verdadeiros ornamentos que essa classe conta n a  
seu seio. 

E, se fura nosso intento escrever a minuciosa bio- 
graphia do illustre extincto, iriamos ainda surprehen- 
del-O na sua vida de familia, onde encontrariamos um 
tocante quadro de affeipões puras, de dedicapões verda- 
deiramente intimas, em que o barão de S. Clemente se 
impunha pelo seu caracter e se insinuava pela bondade 
do seu bello coracão. 

Não pretendemos, porém, escrever essa biographia.. 
A obra do barão de S. Clemente ahi está bem viva, bem 
eloquente, fallando, mais do que n6s poderiamos fallar, 
dos preclaros dotes do seu author. 

E essa obra, que constitue, ao mesmo tempo, uma 
honra para quem apreciou de perto o barão de S. Cle- 



mente e um exemplo a vindouros, essa obra encontrou 
o chronista mais competente que fôra dado escolher. 

O dr. Clemente dos Santos, dilecto filho do ba- 
rão de S. Clemente, distincto medico eni Villa Franca, 
incumbiu-se de reunir os trayos biographicos de seu sau- 
doso pai. Desde que das virtudes cívicas do illustre fi- 
nado tantos documentos foram legados 4 posteridade, 
ninguem melhor do que seu filho poderia fallar das vir- 
tudes domesticas do seu idolatrado pai. 

Se a piedade filial fez hesitar a penna do dr. Cle- 
mente dos- Santos no muito que @dia escreter como 
apreciação á individualidade do seu pai, é certo que do 
coração lhe brotou uma afirmativa mofundamente ri- 
gorosa que n b ~  registraremos aqui, com; uma verdade in- 
controversa, o $nado fo i  d'apuekies home~zs parra quem 
a posteridade cornega cedo. 

Effectivarnente, os ultimos annos do barão de S. 
Clemente nassaram-se nor tal fórma entre os trabalhos 
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do seu cargo official e labutar das suas investigapões 
predilectas e constantes, que toda a sua biographia se 
consubstanciou nos volumes aue ia dando a ~ublico. 
Viveu no ambito da sua reparGqao e do seu iabinete 
de trabalho, rodeado da familia que o idolatrava e dos 
subordinados que o estremeciain, dos amigos que O ve- 
neravam e de tantos homens illustres que constante- 
mente recorriam 4 vastidão da sua erudiph em mate- 
ria de assumptos políticos. Para todos os affectos tinha 
affectos; para todas as consultas tinha cópia de informa- 
qões a ministrar. 

No meio em que se coliocou, na superioridade a 
que se alcandorou o seu caracter diamantino, não che- 
gava o tumultuar das paixões, nem alcanpava o impeto 



da onda da inveja, do orgulho, da malquerenpa e da  
decadencia moral, que tudo parece querer sorver no 
seu vortice. Por isso, não ha duas opinihs sobre a vida 
do bar'iio de S. Clemente. O seu derradeiro alento foi a 
primeira nota do coro de venerapão em que se desen- 
tranha a sua posteridade gloriosa. 

N'esse curo se encorpora a voz humilde, mas sin- 
cera. do Comnae?*eio do Porto. onde o saudoso finado 
collaborou com notavel brilhantismo, com desvelada de- 
dica~ão e com o mais singular desinteresse. Se não po- 
de morrer tão cedo nas columnas do nosso jornal o no- 
me do escriptor que alli brilhou sempre pelii valia e 
pelo interesse das saas narrapzes, não pcide, igualmente, 
apagar-se na nossa alma a gratidão devida ao amigo 
desinteressado e dedicado que depôs em nossas mãos a 
mais querida das suas obras. 

E' essa obra que hoje levantamos em publico, co- 
mo monumento funerario á grande memoria do illustre 
morto. Elle escreveu-a sem ter em mira o interesse in- 
dividual, a despeito do trabalho extraordinario que re- 
presentam a preparapão do original e a revisão de pro- 
vas do texto até mais do meiado do ultimo volume; es- 
creveu-a porque reconheceu, e com justiga, que um tra- 
balho d'esta ordem era indispensavel no seu pais; es- 
creveu-a animado por aquelles sentimentos patrioticos 
de que o seu caracter de rija tempera tantas vezes deu 
testemunho. 

A sua obra B obra feita para a Patria. Saiba a 
Patria honrar n memoria de tão iilustre filho! 

Porto, 1892. 

Os proprietarios do Comme~cio do Porto. 
I X  



BARAO DE S. CLEMENTE 

(Apontzuizcntos hiograpl~icos) 

O bar20 de S. Clemente (Clemente José dos Santos) 
nasceu em humilde berpo em Villa Franca de Xira, aos 
5 de janeiro de 1818. Era filho de José dos Santos Dias 
e de Maria Rita de Cassia, ficando orphRo de mãe em 29 
de julho de 1527, e de pai em 3 de abril de 1832. Por 
portaria de 4 de novembro de 1530, tendo 12  annos de 
idade, foi admittido na  Real Casa-Pia de Lisboa, sob o 
niimero de matricula 2:158, d'onde sahiii para a cama- 
ra  dos deputados como tachygrapho em 10  de dezembro 
de 1838, tendo estado a praticar na mesma camara des- 
de 1536. 

Alistou.se no Batalhão nacional dos em2~~egadosprc- 
biicos, na 5." companhia (n.' 39), sob o n . O  63 do re- 
gistro geral, em 15  de outubro de 1846, sendo seu ca- 
pitão Jorge Oom, e sendo commandante geral dos Ba- 
ta lho"~~ nacionaes o marques de Fronteira. Teve baixa 
em 27 de junho de 1849, servindo, portanto, tres an- 
nos menos tres mezes. 

Casou em Lisboa, na freguezia de Santos-o-Velho, 
em 13 de julho de 1846, com a actualmente baroneza de 
S. Clemente, D. Rosa Josefina de Loureiro, que nasceu 
em Lisboa a 10 de junho de 1808, de quem teve um 
unico filho a 13 de abril de 1847, que é o author d'es- 
te8 apontamentos. 

Na carnara dos deputados fez servipo de terceira 
tachygrapho ati! 1 de maio de 1949, em que foi gra- 
duado em tachygrapho de 2." classe. Em fins de 1548 
havia se offerecido para reger sem r.enzz~rteragüo uma ca- 



deira de tachygraphia no Lyceu de Lisboa, o que lhe foi 
acceite, como se vê do diploma que segue: 

((Sua Magestitde a Raiiilia, attendendo ao que por seu re- 
queiiniento lho reprcseutoii Clcmcrite JosC dos Sarltos, tachy- 
graplio da cairiara, dos rlepiitados da na@o portiig~reza, q;1e se 
oEerece para abrir gratciitauiente iirn curso de taçhygraphia em 
alg~iin dos estabclecirneiitos pablicos tle iustrucpZo; e dcsejanclo 
proniovcr piJr todos os iuodos i eg-~llares o ensino dt: uina disci- 
plina, c~ijo elcicicio e apcrfei~oaineuto proclirz o resultado de 
~ J U ~ B T  merever-se coin a mesiiia esnctrdiio e rapidez. com qute se 
pionrl~ici:tm os discursos rio liaiIa,iiiento ou nos trili~iiiaes, e nas 
cadeirds dc rlocyiic~ucia oii nas do rn~igisterio: ha por bem orde- 
nar o scg~iiute: 

1." li: 1~t:nilittido ao tnchygraplro da carnnra elcctiva, Cle- 
iiiente Jos6 clcls S:tntlks, abrir u r i i  curso de t:ccli~graphra 2111 uina 
das aulas [la seco.8~ ot.ci(lt~rita1 do 1.ycru Nacional cle Lisboa, 
colloczidas ~ i o  edifi~io da C',ts;r-Pia, eiii Urleiri, pala o eiisino gra- 
tiiito tios orpli5os tl csto eatt~lielecirneiitc a 11r qiiacsquer oirtros 
:iliiiiiili~s extci JI«S, qiic se actinreiri par% isso siiHicrcnterileutc ha- 
bilitados 

2 O eusino rlc tacliygrtipliia tcrk lugar it horas desencori- 
tra,tlcrs (l'dcl~iel1,is qiie se :icli:iicrii rnarcaclas piirlt as lições das 
discipliiias da si:epao occidciital. 

.i o Os ali~irlurir (13 C1:tra-Pia, qirc Iiouvrrern de fxeqiientar 
a aula de tacliygraplii:~. s[,rào t1rsigii:rdos pela coiiimissbo aclini- 
ii i i trnti~ ;l ila I J ~ V Ù ~ L I . L  Citi'i:~~ ( 1 ~  itccorilo ('0111 o ~~rofcssor~ de eiltic os 
or11li:ios iiini:: ac1i;~iitatlos iio coiiliuciiiiciitci rl:r leitura, ~scr ipta ,  e 
g1:riiiiiiaticn L~:I liugiia. portiigiii.za, e iln de algiiuias uoyOes ele- 
iiiclitarcs c l ~  liihtori:~ ( J ~ I  de oiitias cli~rrliliuas; c C ~ L ~ P ,  t-orcin de 
szilidc robusta, e t~~-t:rc.iii firrr~cza ~ l e  iiiBo. 

4.O (~1s (~x~rt~it. ioi,  ([C tlieoiia. e pi'itioa sohrc o iiiodo de fazer 
os sigii:tes e 1cttr:ib clo ;i,lplinlieto ta[:liygi:lpllico, c de or  iiiirr, li- 
gar e esurevcr, 11c.lir coi~io o iLietlioclu tLc p i i~~e i lc r  u'este eiisiuo, 
scrA tudo dn escolii:~ do lirofrssor l>~rticiilar, o clisal, toda\ ra, fi- 
cark s~~!~oicliii:itlo 5 ri~spi:ryio tlns ,iiitlioridaclcs irislicct,orxs das 
cscliol:~~ pul~llcas da coiiiiiiiss5ci acliiiiuistrati\ a ila C'asa-l'r:~, 
p:tra toclos os effeitos tlo clislio,sto nos ;irtigoa 53 e 8 G . O  do de- 
creto com saucytiri I(*gal ela 20 do sete~nliro de 1,444. 

5 . O  Sc ;tlgiiiis tLos al~iiilii«s da (:as%-1% sc haliilitai.cin pnia 
os cxiirciili>~ priticos nos tr:tb:tllios tao1iygr:xpliicos tL~t proxrirrkt 
sesbjo de cfiltes, :L coiriinissBo :~ilinrnistratrv:t ela iriesiiia Casa, 
tiii~-indo o prctfessor, pi ciporl eiii cous~ilt:~ ao goT-orilo, j~clo iiii- 
riisterio elo reino. as pi~o\~itlericia,i. qiic a tal rcspcito forcil~ cou- 
TeJllellf OS. 

1.: ])ara salva c, girarclit do yrofcs;;or ~iarticirlar ern tachy- 
grnpliia, Clciiieute Josi! tlos Sniitoa, se passoir a proselite, e sellada 
c0111 o sêllo das aiiiias resrs, :L qlra1 rli:vtrA ser por elle aprescn- 
ta<l:t ks aut11oiid;zrlcs ct~iripc~tpiltc~s, a íiiri de ter O devido çuiii- 
primouto. 

I'nyo das Nccessid:~tles, c111 22 de iioveiirl~ro de 1S413.-Dzc- 
quu'le S~tldniiiicc.» 

Por diploma de 20 de julho de 1850 foi elevado a 



tachygrapho effectivo, e em 29 de julho de 
1858 a primeiro tachygrapho. E m  5 de junho  de 1880 
foi.lhe concedida a graduação de director geral da re- 
par t i@~ tachygraphica da camara dos deputados; e em 
18  de julho de 1882 foi nomeado chefe da 2.8 reparti- 
ção da direcção geral da mesma camara, e lente da au- 
la de tachygraphia por diploma de 22 de abril de 1887. 

Em sessâo de 28 de abril de 1884, ao ser feita a 
apresentagão do segundo volume dos Documentos pu9.a 
a historia das cortes gerues, passou-se o seguinte: 

O str.  JJm*in?rno de Citrccrl7io:-Segando oiivi ler, foi rnrtn- 
dado parti a mexa pclo snr. Clrincnto JosH dos Biiutos, diiector 
graduada da r ~ p a i  tiçào ta.cliygrapliica da eainarii dos deyiirta<los, 
o segiindo voliimc da obra cuja piiblicapão IIie foi inciiiribidt~. 

Toda a camara conlicce os mereciincntos do primeiro ~o l i l -  
me j 6  piiblicatio (Ayoicrdosj, c 4 de esprrar que o scgiinrlo não 
deixe dr cor] csponder ao alto aprego em qiio o primeiro foi tido. 
(~Vtrif o s npo 1 ccclos.) 

Ebta obrn vai constitlrir rnu mon~rmento liiátoiico iinportan- 
t e  a rrsncito das oricens do svstcm:~ const,itucional em Portu- 
gaI. (~io7'arlos.) 

Trndo este cniiiregaclo cimoiido i;i. e coin tarito zêlo. unia, 
L> .. , 

parte importautc da uiissão qiie':i carilara. lhe inciiinl~iu, pnrccc- 
me qiie cstii chcgldo o niomentci rle l h ~  dar iimx pro\,n d(: rcco- 
nhccimcnto, qiie, :iinanhã, ~ o t s d a  nas duas c:lsas do parltiineirto 
a coinpetcnte verba, (pie lia-de ser inscrida rio orqamcnto, póde 
tornar-se iimn rlcinoiistrap%o de recouheeiiriento nacional. (íípoia- 
dos.) 

N;io preciso allegar i camara os longos e valiosos servipos 
que o srir. Clrinente JosC. dos Santos tem prestado n'esta casa 
do parlaineuto. 

Ku'so ha nirigireiii n'esta c na oiitra eztmara que ngo o consi- 
dcre coiiio uiri repositorio, cnnio iria archiro, que a todos ns ino- 
mcntos nbs todos consultamos, e em que todos encontrairios scm- 
pre, a prLr da m ~ l l ~ o r  vontade, os rnsk ainplos subsidios. (Apoiu- 
dos.) 

A meza d'csta cairiara, os depiitztdos. os parcs do reino e os 
ministros. qiittndo ujucrein obter iirformac;<irs fidcdiguas :I res- 
peito dos factos mais iniport,antcs tia nossa histeria. parlamentar, 
encoritrain-rios no sur. Cleineiit,r .Tos6 dos Santos. (Apoiados.) 

Ein 5 de juillio dc 1880, a irrcza q i i ~  rntiio occupava esse 
lug:ir, deu ao wr. Clcineiite Josk dos Santos o lixg>tr. dc director 
geral grndiiado dx rrpartipZo tachygrapliicti, para todos os effei- 
tos. 

Mais tarde veio a organisar$o dos servicos da tachygrapliia 
6) da srcr~tar ia ,  e o lugar de director geral da rrpartiçào t,achy- 
graphicn foi si~ppriiilido. 

Com esta dispo8ipão foi prejlidicado o srir. Clcineiite dos 
Santos. 

Entretanto parece-me que. sem preiiiixo da organisapao que 
esth c111 vigor, csta carmra poderá i:ltificar a deliberaqão toma- 
da pcla meza em 1880, considerando effectivstniente o snr. Clc- 



inente José dos Saiitos coirio director geral, para os effeitos de 
vencimeuto e aposeiitapiio, scrii alterayâo clos scrviyos coino estão 
orgariisados. (Apoinclos.) 

Sr for approvada s proposta. que voii mandar para a ineza, 
e c ~ q a  itrqeiicia p q o ,  destle j;i ser:i dado o grirnciro testci~iunho 
ile rccoulieeirticrito ito snr. Clei~ieute JosB dos Santos, pelos va- 
liosos seryiços que tein prestado, prineipnliiiciitc agora, com a 
obin cuja pnblicaq20 esth tentando; e depois de inclliida no or- 
çal~iento a coinpetcntc rerba, ser& cut8o o paiz inteiro qiie prcs- 
tarit a w t e  Iinnesto e iutelligerite fiiuecionario o testemunho de 
aprBy(o q ~ i e  l l i ~  b. c1c:vido. (Apoiados.) 

Alaucl» 1~lr.i a i i i ~ . ~ . ~  a minliw proposta c, pego a v. esc." que 
consiiltc a calliara sioltre se u considera, urgente. 

Licln nu qapzob n 211-opostte ej'tlgnrl(~ urgente, foz a i~z i t t zdn  ti 
ri disczissZr~. 

0 sltr. Ailto,~io l%?-in de ~cirrrr,i7~o: - Associo-me inteira- 
iucnte á proposta tlo srir hlariauuo tle Carvalho, e siuto 1120 ter 
na. inirilii~ a1qad:t de tlrpiitado ontra inaueirn de potici testeinu- 
nlinr ao ciiipicgado tlc que se trata a iiiinlia gr:~tidâíi prlos ser- 
vigos qiie elle tem prestado. 

L ~ L I - s e  na iileza a seglliute p1.0p06ta. 

<iPropouIio clne o actiial eliefe e director gcral gradiiado da 
rcp"rtiç5o tacliygr~phica cl:i cailiara clns ?liir. clcpiitados, Clc- 
meute .Tos& dos Santos, suja co~sicleraclo, para todos os effeeitos 
de veuciiiicnto r aposeiitii(:&o, coirio sc tivcssc, sido piü\.iclo no 
extincto lugar de director gerxl da icxf(~rlda iepartiq5o. Sala clas 
aessocs, 28 de abril de 18dll.-A1lto~~in illbrla Prrrirn C'c~rrzlh 
-iWnrinn?ao de Cc~rraZl~o.» 

ildvaitlzclci n r i ~ g e ~ ~ c i n ,  fo i  cq~p~ovarla senz tZi~c?lsi i~?o a p~opos -  
ta,  snlcn cc reclac$ilo. 

Na sessão de 30 de ahril o snr. presidente disse: 

Na sesszio passada o srir. Mariauno de Carvnllio apresentoil 
~11iia proposta crn relaç2o ao sur Clorrieute Josc', dos Snntos, da 
q ~ m l  pediu a iirgencia. 1~ecoriliocitl:~ a iirgriieía, foipo,qtn cin dis- 
cilss2o ;L proposta e logo nl>provatia, salva a rtidacg5o. A com- 
rnisstio (Ir, reclacgão coriverteci ca~sa proposta n'uin j>rojccto de 
lei, qiie vai ler-se agor:b, para qiie a cailiara rt,solva hobrc, it uI- 
tíina redaepao, ficautlo cl'este iiiodo sanada qualqrier irregulari- 
dade qiic pod~ssc haver. 

Projecto de lei n.O 73 

Artigo 1.0 O activa1 chefe e director gcral gratliiado da re- 
parti@ t:~eliygrapliica d : ~  uam;Lra ; I<J~ snis. deputados, Clemen- 
t e  Josi  dos Santos, í: corisidrrado, p51m todosos cffeitos (lc ven- 
cimento e :tposentdç%o, cnrn se tivesst: s ~ d o  prendo no cstincto 
lugar (Ie director geral da referida repartipzo. 

Art. 2 . O  Fica revogada u legisIaq50 oin contrario. 



Sala da coriirnissXo dl: rcilac~iio, crn 30 de abri1 de 1884,- 
Jose' illnria Bor,ges-Ignc6ci 37raticisco Siloeira da Motta-&r.. 
r~nrdino Ltri~ Machado G.tsirnar?es. 

Al~provudo e ronettido Ú outvu casa do pa~lamento. 

Na sessão de 1 de maio da camara dos dignos pa- 
res léu-se um officio da  presidencia da camara dos snrs. 
depritados, remettendo a proposição de lei que tem por 
fim considerar, para todos Os effeitos de vencimento e 
aposentagão, como se tivesse sido provido no extin- 
cto lugar de director geral da  repartigão tachygraphica, 
o actual director geoal graduado, chefe da  mesma re- 
partipão, Clemente José dos Santos. 

A' conzmissilo de fazenda. 
Eis  o modo como foi acolhida a alludida proposi~"a: 

O s7er. Nelerique de ~lncedo:-Tendo eii ouvido que acaba 
de chegar :i iiiezit uiil projecto qae foi approvaclo por acclama- 
$50 na ontra casa do pa~la~ncnto, piojecto cujo inti~ito é conce- 
der uiiia reconipeilsa, iiiiiito iiifcrior de certo ao bem merecido 
galardão d~viclo a iiin frinccionnrio distinctiseiino, que tem pres- 
tado t ~ o  paiz, c uiuito especialineiltc aos que temos a honra de 
ser iilembros das duas casas do parlanicnto, uin sc,rvi$o escepcio- 
nal, investig-:indo e publicando uiiia collccptio impoxtantissima 

,i Tbl 110~': no szn scgiirido vohiiiic) clc tli~e~~nientos que são i i "" '  
o riiais valioso aiisilio para o estiido da. histeria. das nossas ins- 

tit,~ii$c",es cunstitucioiiaos, >-(i11 pedir a v. exc." qine cous~iltc a ca- 
inara sobre se consente cliic, dlspcusnriclo quaescjncr fórmulas e 
praxcs re.giirneiitaes este projccto seja. iimcdiataincute discuti- 
do erri primeira paite d : ~  ordem do dia. 

O projecto a q11e nie refiro dli: respeito ao digno e zeloso 
funccionarin, o snr. Clemente Josk dos Santos; é-me grato sup- 
pór qilc tauto basta, dizer para que a miilha iudicaeão encontre 
anntieucia eru toda a caniara, seu1 escepçgo de iini só inenlbro 
d'ella. (iMititos apoi(idos.) 

Creio t:~i~il>eiri poder attirmar que essa auniiencia, beni como 
o faeto de ter o projecto sldo votado por acclarrinpiio na  outra 
carnara, serao considerados pelo snr. Clenieutc recompensa e in- 
eitameilto de iilais siibido v:tlor clo que o proprio premio conce- 
dido pelo piojeeto aos sciis csforgos e traballios. 

O snr. presirl~~,ttc;-Yo~i cousnltar a canrdi-a sobre a propos- 
t a  do digno par. Os dignos pares que a approvaili tenlialn a bon- 
dade de se levantar. 

J70<'»i al3pr~lctdc~. 
O srw. pr~side~zte:-Vai Iêr-se o projecto que acaba de ehe- 

gar A ilieza e a que B C  r ~ f ( : r ( ~  %primeira parte da proposta do di- 
gno par o snr. Heurique de Xaceclo. 

Lêzc-se n a  meon e é do tl~eor seytli7zte: 
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Artigo 1.O O actual chefe e director geral graduado da re- 
partipão tacliygrapliica da  camara dos snrs. deputados, Clemen- 
t e  José dos Santos, C considerado, para todos os eEcitos de ven- 
cimento e aposcntaçlo, como se tivcssc: sido provido no extincto 
lugar de director geral da referida rcparticão. 

Art. 2." Fica rcvogada a Ir,gisl:i~20 em contrario. 
Palacio das côrtos, 30 de abril de 1884.-Luiz fiederico de 

Bivar  Gomes tla Costcc, presidrlitc-E'. dc ii,rda c Vasco~rcellos, 
deputado secretario-Augusto Cesar 3'errei~a de &Xuyuuita, de- 
putado sccrc~tnrio. 

Foi app~o~'c1 .d~ senz discussão. 

ConvBm notar que, depois da apresentação da pro- 
posta do snr. Marianno de Carvalho, na camara dos 
deputados houve varias declarações de voto em apoio 
d'essa proposta. 

Tem a data de 14 de maio a lei resultante d'aauelle 
A 

projecto. 
Para não alongarmos estes apontamentos, não trans- 

creveremos o modo como toda a imprensa deu noticia. 
d7este justo galardão. 

Em sossão da camara dos deputados de 4 de ju- 
nho de 1879, o snr. deputado Luiz de Bivar, tomando 
a palavra, disse: 

Ilanclo para a incza a segiiiute proposta: «Propo?z7~0 que a 
meza proceda tc rroryanisa~do do c ~ ~ c l ~ ~ c o  d'esta canzczru, cnçarre- 
galzdo cl'este ser~ico  nTr/~n& dos on1?~rgn,dos da dit ec@o tct~Iiyyvcc- 
phica, sem ar~yniento de despezn.» 

Todos os nlriis illustrc~s coll~gas coriliccem um clos xnnis di- 
gnos e distiuctos empregados d'esta casa, o snr. Clemeutc Jose 
dos Sairtos. (LVItcitos apoiaclos.) 

Este digno funccionario, a16m das fiincp6cs do emprego que 
exerce coiii toda a puntii:~lidnde, tem serriprc, e em todos os tein- 
pos, prestado serviqos extr:~ordinarios e iii~portantcs, com a inaior 
lealdade e honradez. (Jfl~itos cq?oiados.) 

Eu n:io s c ~  o que toiii acontecido aos meus illustres eollegas, 
mas o que é certo P que eu, sempre que tenlio tido iiecessidadc, 
para o auclmcnto dos nossos traballios, de qiraesqlier esclareci- 
mentos ou infonnaçzes dc unia certa ordoni, em vez dc ir ao ar- 
cliivo, teulio i-ccoriido scrilprr? ao snr Clrmc~rte José dos Síintos, 
e nunca dcisei de obter d'c:llc, c0111 o rriaior escruliulo c proinpti- 
dâo, todos os csclarccimcutos que me téern sido iiecessarios, (iMui- 
tos apoiados.) 

Este cn~prcgrido acha-se iirfelizmerite iml~ossihilit:~do, pelo 
seu estado dc saudc,, de coutiliiiar n exercer as  fiiucçõcs do seu 
emprcgo e eu desejava yiio a iiicza ficasse autliorisacla a proviclcn- 
ciar de iiiodo que, sem eIle ficar prejudicado nos seus justos s le- 



gitimos iritcrcsaes, não fic:tsscl t~a ihc~ i i i  esta c:tiii:tra privada do;r 
raliosos serviros que clle ptidr prc3st:ir. (-líclitoo c rr]~ctiilos npoia- 
dos.) 

Este 1n:itrifrstayiio d:i r:ti~i:ir:i R lirili~i~>:rl ~ P C O I ~ ~ I I I ~ ~ U ~ ~ ~ I $ , O  

1 1 ~ : ~  a prollosta que iuaudo para a I I I ~ L : ~ :  é o tt~stc~niiiiilio do coii- 
evito ele\:ttlo r,ui qitc clla tcin cstr  ( L I ~ U O  fiiil~ei»il:i~io~ (' t~ re- 
coiiilicnsa. rriiiis llonriisa iliic pn~l ia  tl:lr ao.-. \ aliosos scrT icos qiie 
elle triir prcstiido. i _ l i / r i f a s  rc3;iriiccrlo~.) 

Pi,cliclltr c ol~fiila cc zcq/o<<.ia dn proposl(i, boi eolu loyo 1 ~ 1 -  

miltitlc~ e crppro cicdn sciiz cEisc~issrlo. 

Dando conta d'eate facto, a iiiipieilsa teve a res- 
peito d'elle a seguinte opiniiio, que transcrevemos do  
Jornal do Po~to, para abreviarnios as transcripçGes: 

x 4 estil:w:i l~outr iu  < iic%rregoii o siir. Clcrii( ilte JosO dos 
Santos do ~trcli iro cl'csta cas;a cLo pnilaiiii~rito. d~slirusairclo-o do 
traballto da  tac~lipgral,liia. E s t a  resoliiyAo foi ~liitissirn:r. 

O sui. C'l~iiieiitc I! niii r r i i~~r rgsdo  clirziiiiiiino, coiii iiiiia lon- 
ga carreira. prritniitlo bcrriprc 7 aliosos ~ ( ~ i ~ i q o a ;  conlirrr como 
ning-ucni n Iiistoila p:rrl:iiirciitar c cstA sciiqre proiiipto a ti,ii :ts 
muitas inforinnyiics c esc1:ticciiizcutos que Lciii colliqirlo seja a. 
querir fôr, stXin olliar s procerleircias partidztrixs, cpc  iGo coiilie- 
ce iio dcsempcnlio cios seas  deveres.^ 

O diplotna dirigido pela meza ao norneaclo dizi:i o 
seguinte : 

«A meza dii caill:il.t~ dos SUYS. dcpiitndos, eiir coi~forriiidade 
corn a resoliic;0o cla c:tinara tomnda Iiojr, rc'sol~ (>ti rio~ncar ii v. 
S." para  dirigir o scrviço da. rcorqtailisapito tln arclriro tl'est:~ 
carn:tra, como voii5ts do diploma qiic llir ser5 ruviaclo. V. h.? cn- 
t rard  no cJrserriperilio d'cstn corniiiissRo, logo qiie pela rnoLa lhe 
for dctcrrriiriado; nAo l~crcrbcnrlo por rsse srrviyo iieiiliiin~ oiitro 
provciito. xlfirri dos tio actual o rd~ i l ado  prlo lugar  de ~~r i r i ie i ro  
tachypraplio rui qiie scx scll :~ proviclo, ficnnclo coil~tudo rlispcrisndo 
do csercicio cLo nlesiuo cmprego na direcç,50 ela tac&li~-~rapli iu,  
sem prcjuizo comtnilo de qunexsqacr direitos ou rcgalras (pie. na, 
mesma clirrcglo tiver, ao quadro da qiial fica pcrtcnceiido para 
todos os effeitos legi~cs. O quc coinniuuico a v. S.° para  sua  iu- 
telligencia. » 

Por motivos que não véem agora para aqui, o fal- 
lecido barão de S. Clemente não chegou a tomar conta 
d'aquelle encargo; e ern 1881 indicou se a necessidade 
de sereui colligidos, coordenados e impressos, n'um ou 
mais volumes, por conta da cainara dos snrs. deputa- 
dos, todos os docutnentos respeitantes ao estabelecimen- 
to e exercicio do ayqtetna parlamentar em Portilgal, 
sua qubda e restaurapZo, em que viessem descriptos to- 
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dos os factos internos ou externos que haviam tido lu- 
gar  durante a epocha decorrida desde O anno de 1820 
a 1886 e seguintes, o assim se ministrassem documen- 
tos de caracter ou cunho official, que servissem de base 
n"a o6 para a historia das cortes geraes da nação por- 
tuguezn, iiias tarnbem do regimen ooristitucional, e de es- 
clarecimento a respeito de  muitas questões ainda ponoo 
desenvolvidas e aclaradas, visto que atk então nada se 
havia organisado, escripto e publicado a tal respeito, 
tendo presente a collecpão de  documentos proprios do 
governo ou diplomaticos, que uudavam dispersos uns, 
iiieditos outros e esquecidos muitos, etc. 

Da  referida indicação resultou o facto seguinte: 

Na camara dos snrs. deputados, em sess8o de  4 de  
jiinho de 1581, o snr. Marianno de Carvalho disse: 

Todos sab~ l i i  que iiiii Iiabil c.iilpri:gaclo d ' ~ d t : ~  C ~ I I I B T R ,  O snr. 
C1i:iiii~iii.c. Josó dos Saiitos, t,erii eolligido uiii l~ccnlio de iriforina- 
7013s p:trtici~lares a irire todos uiís, scin t l i ; t i u c ~ ~ o  dr côr politi- 
c:~, tc.i~ios scXri~l>ic: rrcorriilo. (Ap,iirt~lo.s.j 

(0 sur. Clviueiite J o s t  dos S:tiltos i: corno rliie o arçliivo vivo 
rle todos crs fi~ctos pc~rla.incut;ircs d~.~i lc  f11m c ~ i ~ l ' o i t u q a l  Iiu ca- 
ina la  dou deputados. Todos nós, qiic soiiios amigos i1 clle, i1~sc.ja- 
iiios que Decis Ilic dF viria r saude p,r lorigos :~iiilvs. (d11o;crdos) 

Sc  :L mA solte quizcsse q i ~  ri tiiir. Oleiiieute Jos6 clos S:iiitos 
t i \ ' r ~ s e  ulila \-iria curta., pcrrlci-si,-lii:i, 11111 iinjioitu~itjss;~iio pecii- 
licb de ii:il):~llio (liir seria ctifEc~l ioriiar a ieiinir c rliic eii cri~isi- 
clero iililispeus;a\ c1 para o proscgi~iniciilo dos Cialr:ilho., pxr1:lincn- 
~ X Z P  ( . ~ / J o ~ u ~ ~ B A . )  

N;io lia. r l i i~~idas qiir iiBn se  poss;iiii i.es«lvcr c:r>in o trabalho 
cll~c c'ste brric~iilcl ito c ~ I i g ~ i i ~ s l ~ n c )  P M ~ ~ ~ = ~ : I ( I L )  trlil. ncin p rc~c~ lc i i -  
tcs  que se  uso riicolitreiu ii'rsse iii~1)~illio rjiiauil» ú Uecrssario re- 
coiror A iiossa liisto1 is pailairic~itai- (Apointlos.) 

Visto que a scsbBo sc vai  cricerr~lr, 11ro1)onlio por conseqnen- 
cia o sr:giiiritc: 

l'ruporilio i~ilo ri. mcza fiqiii: ailtlioi ia:rtl:~ :i clcterii~iriar qiie o 
ciill~rygx<lo rl'c~tita. caiu,ir:i, ('lcinc.ritC Jriab d l ~  Srtntos, ~cillijn e 
coor t l (>~c todos os c~Iciiiciiicis e tl:~tios precisos p:ira iim:~ cstatisti- 
eu  ...era1 e i i ~ ~ i o r i ~ : l  (1% caiil;tr:~ C L O S  t l e p l i t i ~ d ~ ~ ,  ~ [ ~ ~ r ~ ~ l i d o  esta uu- 

b. 
t1iorlçn;ãn ci~ic/u:iiito yr:l:i, c:ciriar:t 1190 for rerrigada 

I+'ica 1707 imo :i. ~ili~x,i antli»iisiida a iader a iiirlispeusavol dc8- 
~ez: i . -~ l .L(c~ir~~~r~o de L'tr 1.~111ho.u 

I'ccqci a V. ( I S C . ~  que consiiltc :L ca1n:ii.a sobre se jiilgtl urgen- 
I c  esta prol~nstt" 

CSi/isitllil(li~ a caiiiurn so?,rc se juICgaza uryet~le n proposta, 
resnk.i,rr t~fr ;r i~rcr t i~-c i .?ne~~t~, ,  saido ~ n z  s q ~ t i d a  z r ~ ~ r r , ~ ~ i ~ n e ~ n c w t e  nppro- 
cada ( L  mes7il-a yro>ostn. 



Depois cie varias  periphcias, que por a g o r a  se não 
contam, e d e  dif iculdades que se levan ta ram e desfi- 
zeram como pci a n t e  a decidida e forte tenacidade com 
qire o barão de  S. Clemerite continuava tranquilla e ao- 
cegadamente a coordenar o s  documentos p a r a  o original  
d o  prirueiro volunie, foi este presente :i caniara  e m  
sessão de  11 de  fevereiro de  1882, isto é, pouco mais 
d e  seis ioezes depois da resoliiqão d a  camxra,  q u e  de- 
terminori a siia elaborap%o, acotnpanbado d o  seguinte  
officio do auchor, e seguido d a s  resolu<;ões da c a m a r a  
que v%o lêr-se: 

~ I l l . ~ ~ ~  e escmin sur.-Na. scsslo dc 4 de jiitiho de 1861, e sob 
proposta do illustre deputado o sur. Mnriaiiuo Cyrillo de Carva- 
1110: ficoii a iiieza. 112, rainala (10s SIIIS. deputados alithorisada a, 
dctorminar que o c.rn~)rel;ado da 1iirsrii:t minara, Cleniaute Josá 
dos Saritos, eolligisse e coorrleuasse todos os elzliieiit~s i: darios 
p r c c i s o q ~ a r ~  a organisit9Qi) cle iiiiia estatistica geral c liistorica 
do parldmcuto portugriez, r:izcuclo lmra isso a iildispcusa\~el 
dcspcza. 

.I :ipresciit:t~$o cspoutaucs e ayprov:~çZo iiiianimc da icfe- 
iida propci~t,a, velo das liigar a <lu<: fo;;ae plccuchida iuna grande 
laciina existente nus assiiiiiptos parlaineutares portiiguczcs, pois 
qiie lia sessenta e dous aiiuos cliic ciil l'ortiigsl foi proclamaclo o 
regiiiieu i:oiistitiicioiini rcprcseutativo, por d e i t o  elos :~couteci- 
m,:~it~á l,i?liti~i~d rd,l,ll~~tJtra 11~t ~ l t l ~ ~ d c  do 1'01.to rm 24 de ;igusto 
e ua cai~ital a 15 de setembro de 1SdO. ?, ci)intiiclo, clestle cutito 
ate ao i;resoute uào se lia piiblicado uin iluico liri; eapeeiai por 
oude se couliecesseni com i:i.ciliil:~dc c sogtirauq,L os tactos que 
u'aqiiclla cpoelia e posteriormeiite se d0rau1, e, poit:~uto, a esta- 
t~st,ica c liistoii:~ pnrlninc.iitar poitiigucza, iniuilcios:rmeute des- 
ciipi:~ c tioci~incutnclaineute coiiiprovucla, e, assiin, n oiigem do 
sg-stciii:~ rcpicscritativo eutre iicjs, e «s assiiiriptos iiiais iinpor- 
t:~ntt:s t,r:~t:~tIos nos corpos Icgislntivos iliirtricio eiles t6ciu tililc- 
ciuuado, c: 12 I L : I I I I I C ~ ~ C  OS u0uie8 e titulo3 dos cidaitlos 1101 tiiguc- 
zca cliir, drsclt: 1821, thciri escrcido as altas, uobrcs e c1ev:idau 
fu~ic~òcs  tlc parcs cio roino, ~ciintlores, dcpiitaclos, ininistros ou 
eousclliciros tlc Estnelo. 

Ii,m scgliida. $L aiiprovnquo da  iiitlicaíla proposta, c iiitlcpeu- 
rlentt~m~utr de C I L I ~ ~ ( ~ I I P ~  rei~lliy.io d'clla. proreilie~ite, tomei im- 
rneiliata e rspoutnneaineute n iiicu cilida~lo o trt~ballio t~rd~io  e 
clifiiril cic colligir r corii~leiiar todos os çl~ineutos yiie dev~:iinii~ 
coiistitiiii a rctcritla est:%tistica 

A obin ier,i de ser c111 itlida, por :Lgora, eiri seis d~licrcutes 
cpoclias, a saber. I.*, dc 1,?2U a 1b28, i:', de 1336 a lS2S, X a ,  
do 153:) a 1536: 4:1, de 1887 a l d k ' ,  5 I ,  de 1843 a 1832, 6 a ,  de 
1Sátl a 1831, c:ttl:t iiiua elas íluae;; forilinrA uiri voluiiioso toiiio. 

I'aia este ~iiipúrtaute tra))ulhi) terilio tido, c espcro eotlti- 
liaar a ter, i i ~ i i  poilcroso auxiliar; iefiro-iue ao lioui.,~il~, t l i g ~ o  t: 
iiitelligeute clici'c ela revisZo da IiiiprcnsaSacional, ,José Augus- 
to da Silra, aiithor ita ,\;«ticin dos n~inistros de Estario tlescle 

* 



i830,~p~1blicarla cm 1873 i c tambem possriidor de valioúos dados 
respeitantes ao assimipto dr que se trats. 

E', pais, a collecçlo dos importantes documentos qut? for- 
mam a cstatititica geral c Iiistarica do pnilaiiiiuto portugiiez, 
rclativa it liriincira cporli;t consti t,ucioiial ic1irc~seiit:lti~~n em Por- 
tugal, desde 1821 a 1F23, que tcnlio a honra de participar a v. 
exc." qur: c,st8 pronijita c coiilpleta, a fim dc v. cxc assim o fa- 
zer prrwilte 8 cairiars dos snrs. dc~iut,ndos 11% iini:l» portugucza, 
pala qiie í>sta, oil s sua c ~ c  lnu mcza, rrsolvn a t:il reslwito o qac 
mais cailireniente fir: na crrtpza, cle qiie, e do iiic.etilo modo, irei 
siiccessivniric2iitc prep:riaii<li~ e cooi<1cn;tnclo os clcrneutos cor- 
respmc1mtr.s As ontr:ls referidas cpoclias constitiicioiiui~s 

Deus giiarde a v. r~c.~-T~isbns, 11  de feicri:ii o de 1862.- 
I1l.mO o snr. prcsrrlrnte da c:ininra dos snrs. ilc~1111<rdo~ da 
ilagUo portiiyiiczn.-Clr)71e1ife . h s i  dos ,Sut;fos, primciro facliv- 
graplio, rliicistor geral grndiiarto da rcpa.rtipão taclrrgraphicn íla 
cuinara clos silrs. dcpiits(los.» 

O ~ i ~ r .  ]~IY'~;n'rllt?.-~ caliia.ra. aiiviix 1Ci cste oíiicio do sur. 
Clemente Jose dos Saiitus, em qiie dec1:tr:r que, cm virtirclc da 
rcsolricZo d'esta cninara, :iprra~nfa o ~iiii~iclio rolutiie da obra 
de q i c  foi ~ricarrcgaiio. 

d camar:z tomará a este respeito a icsoliiylo que jufgar 
mais co~\-tnicntr.  

O snr. 31(1rcrin1i1io r le C'cc7.i ct1ho:-Como o oRit:io rclcrc., rfre- 
ct irameuta fiii P L ~  que 113 11l~in1;~ s~ssr?(i 1c ~ . i s I : ~ t i ~ a  (10 nnno pas- 
sado, qi~i. fol tarilhri)i a rilt,iuia da 1episl:itiira. fiz acuiii X caina- 
ra  que ri srir. Cleinrutí: Jos6 (10s Snni,os, i~ifciligciitissiiiio em- 
prcgarlo cl'i,sta casa, tinlia colligido i~iii pí~culio~iniport,antc cle 
iufiormaç6en a respeito ria nossa. Iiistoiia ~i:irl:!nic~ii+:ir c l~olitica, 
eleydi: :t ~~rirntliia iinplnntnç50 i10 systriiia purlaiileutar em Por- 
tugal, ein 1820, at8 ao prcsrntc (Alioicltlns.) 

3lostrr,i qiinlito era coiivcuiente <\\ir sey~il.ilir~>isscii~~nrtlioili- 
caincnto as iiif«iriin<;?~cs í1u.e o snr. C:leiiic.iite JosC dos S11ut6s 
rc,uiliii á custa ilo traliallio dc inilitoa aiii~os c clc inriita iri1,clli- 
gcrici:l (dpoirr(los), u3o sh corno uiil siibsidiii iiilpoitante para 
Iiistoiia ~iarlainci~tar, mas tarn1)cui cciiiiio Iirn nuxilio raliosissiino 
par:[ OS UOPSOS tr:~l~a;llios parlauicntarrs. (itljo?;i(los.) 

A cairinia, sPni inanifvst:ie5o dc c(it :ilgiinix politica,. alipro- 
vou iiuailiirioriierite csta pr(qiosta (Apt~iilrl~i,s.'i Srpiiiu-se dcpois a 
diss01iiyRo da csainarii. c:lect,irx, e 'I iilce:t (lc ciitâo iiza s r  jiilgou 
authorisaita piara < l a ~  P X P C ~ ~ Ç B O  d iiiiiilia piopos!a. 

I-Ia poixcos clins soiihc qiic o slir. Clciiic.ritt. .Tosi! rlos S2riitos 
tiiiha roiicliiido o tiriiriciro volonic dos sriis t i~~l ial l~os,  ~oluiiic qile 
6 rc.latiro 5 iiuportniitissiii~a epocIia tle 1820 alR23, c c~iic, :i pro- 
])orq%o ipic fi,r coiicliiiuclo os oiitros tiiiiios, os apirçeutaiá. :i ca- 
marzi. 

T(iilic*i logo ~ob1.e iiiiiii o c:iic~iço ,"i':iiissirno de a,prcseuta~* 
aqui i ~ m a  ilr>\:t proposta 1iar:L guc se pioiur~rcssr a ~iiil~livayRo 
cl'rstr tral~nlho. r quct firnssc a iiic'sa :iiitlioiisatla a ciistcnr as 
ilesl)ezaa iirccss~irias par:& lcrai ;L eEcito t sha ~iiiblicação. (Apoiu,- 
dos.) 

Kssn  propost:~, g ~ i c  uii  trxiilio a Iionrn de ;iprcseritxr, consiste 
cm uma aiithorisaqlio á meza para sc publicar csse trabalha 
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(+yo2udos), e qlic ella faqa as  tlcspezas necessarias cotii tal pu- 
bicaçio. (dpriiccdos ) 

Como este assiiinpto riade tcin de ~iolitico (Apoicrdos), pare- 
ce-me qlic tutlu a caiilard ci~ucorilarA cuiilrliiqo (A1i0~utlos)~ e. por 
corisoqui:iicln, atrevii-inc a pctilr a urgeuri:b d'esta proposta. 
(A~~oi~~rI(19 ) 

d proposta 6 a seguinte: 

«Ein virtude da rcsoluçiio toriiacls em sessão de 1 dc janeiro 
de lSP1, e d:i aiitkii>i.is:ly,;o cuiiceclitla :i iiicza (ta calnxra dos silrs. 
cle~>~~tndor, lwnl~oi~l~o 

1 Que os ti~:i.l~:~lh«s r c s p ~ c t i ~ o s  A cstatistici~ Iiisto~ica par- 
Iaiiieiitar yoitugi~ezx. destic 1820, colIi~i~!os e c-uorclrii,tdos pelo 
~iiilwcplclu da, riiesrna cainara. Clciiici~tt: José cios Sar~tos, suja~ll 
iciand:~rlos ii11~)riiiiir I J O ~  couta d'csta, c:mara, fitautlv a rcl-is&o 
<Ia obra a c?,? g i ~  i1 iclle; 

2.0 Qiic :I c~iiti.i'ga de q~ialcliicr nrigiital (1% dita «bis seja iei- 
ta na s,!i rctnila i1 (:&:L eBi~l.Lr&, e 11i1c ISSO const~tlia. (i11~lt.o do 
dito ciii~ircg:tcl» iei*c:l~ri tlo cofre da i1ic:siiis cuiiiura a ciiiantia qilc 
a IIICX:L c$~I~)~I!:IL 11:1,r:% cada \ i~lui~~t:  i:i:~iiusi.riplo qiic, 1101 cllc, 
fdr aprescntn8tln; 

:l.u CJuc fitjiic igiialiuuiiti: n L a:gO tla ineza a desiguap2» do 
uurrieio c1i1;- escioplnrcs a impr~iiiir e siia tlistriiiiii<;%o.-~Uc~rinn- 
.Ino de Cu~~ccl?~oZ» 

O sxr. presi(1etlte:-Ein vista ds iiiariifratayiio qiic a carriara 
:rtaba ,li; d s ~  , parcce-iiie qur cciiisiiici a esta t~rol)o~tx iirgdnte e 
que a ndiilitte ri tliscnssiLo. (A1juitrdos.) 

(:rit~~iri(,ra<l~~ túryeizte r: aiLtizrc,(l~/, ( J J L ~ ~ ~ L  P I I L  <tl~cii$~Uo. 
O arti.. L o p ~ s  Viei~cl.-Xdo clrsejo tu:nar muito tenipo i ca- 

in:Lra, risto qtic clln ji se in>t~iif(~st~iii eiri r<:utirlo faj~ciravcl a es- 
sa pt oposta 

1)eclaiv pula rriinlia parte qao nzo te~rlio diivicla alguiiia eu1 
nie assi,ci:ir :L essa nianifesta~$o, irias u qlic iilc parecia r:lzoavel 
i: qndosse  uoiiieucl:~ iiiila coniiiiiss~o, coiiiposta de cio~is v11 tres 
cavalhcirus que fiissvlii ci~iiil~i:tcutes, p,tra eszriiiin,w cuse tiabir- 
Ilio, e c111 ~.ist:t do liarccer Li essa coiiiiiiiss5o sc deeiilisse quc sc 
fizcsso u i i  1150 a iinlirebsio. Isto i! o qiic elil clrciiinstaiicins &nu- 
logas 6 xt:giiiilo ua Cuil crsitlntlc, e pai.uiae-iiic que a aiitliorisaç5o 
pudid:~ ],c10 siir. Al:~.nilnno de Cuivallio uRo obsta. a qile sc no- 
iucic; cs t ,~ c.oirriiii:~s~ci. 

Se :t C : ~ I I I R T ~  ~o i i~ i~re I :~r  ctliii O IIICII alvitre, iiliiito berii; se 
n:io yiiizcr uoiiic-ar a coiruuisstio, wjcitar-iile-liei d sim delibe- 
r a @ ~  

O YIIP.  1lrehi(kiz~r'.-~. c x ~ . ~  tein a. bondade dc inaudar para 
a iilrxa :I. siia proposta poi cucriptci. 

Lêu-se ua iiiexa :t srgiririte proposta: 

iiPropoulio qiic scja rioirieecia uina coiiimissSo, composta de 
t res  iiie~nbros, para c\aiiiiliar os trabalhos do snr. Clementc José 
tios S autos sob1 i: liistoi ia parlauieiitar, para ciija irnprcss60 se 
pede i calriara aiithoiisayrio, e qiie se aguardc o parecer d'esua, 
comtriiss~~> para se deliljcrar sobrc el1e.-Lops r/ze~ru.» 

f i z  nrli,eiltiila. 
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O snr. Antonio Mariir de C;rrrnTL~ -Pedi a p a l a ~ i a  para ele- 

clarnr n v. e h iamara, em meu nciiiic, (, dos n1c:iis airiigos 
pnlit,ico~. < ~ I I C  accritsmos iritciraniente a proposta aprcsciitaila 
pi.10 snr. hlaiiannn dc C2arvullio. Dcpois d'rstu rrltirna 111~1pnst>~ 
rnirito inais razgo teiiiris para a :lccritar, 11i~rque 11% rssr.iicia u 
proyiost:~ ~iltiinaiiiente aprcscntada nzo diffcrr lii~r f15rina xlgiiiiia 
iln do snr. hlnriaririo do Ca~ralho. 

P i o p h  s r r s ~ . ~  lima coininiss%o (Ic tres nii~rrihrn~. Om, sc,ililo 
:i ineza cornliosta dc trcs ca~:alliciros, cit3io [lixe ila (aroara ntlo 
pódc liaver trcs rnernl.)ros rln,. a iiiiii~ e nos meus airiigcib rnc ins- 
piirm mais coilfiani.a (il?~oioclou. 

O ,si~v. Lvt icriio C'ovi1tiri~:-Fu em piiuc.ip~ci so i~  alisc~lutairic~n- 
t~ coritrario R esta c l ~ i i t ~ i i i ~  de censinn pri5~ia. a iim trnl~:illio 
qrrc 6 da, ~lisnliit:~, rc~~ioi~sal~ilrda.tli~ de qrir,in o fi,z. irias rscxiso 
de 1ev:tntxr rsta, qitest2ci (1,. doirtriiin para i1111 f  cio t2o rt,sti,jeto 
e tão prccisanic~iiti: t~rirlrnciailo cnino ratv. (-4lioicctlric ) 

O ti,~l~:ilfio tlo sur. C'Ii.rilviitc: Jnsi i I i > s  Saiitos é coiiliccido j.5 
por nlgrii~s dos iiii~inlji~~s d'c,sta casa,; 6 iiiiizt rcco1,il:tyZo dnrriiiicri.. 
tada i& dociiiiirntal da iioss:~, 1iistoi.ia parlarr~~ntnr. fral~alllo de 
nlln r:tli:~ e qiie t,st:i scndo nltnrrirntc iiraeci?saiio (*41)(,iados ) 

K' iiiii tra1,allio feito coin o cs]iirit.i~ iic. c.s:~ctitl$o ia vrrdadc, 
que cnrn(~ti~rira toilos os q i ~ c  tem frito n r ~ i i ~ ~ l l i ~  illi~htic fiinccioila- 
rio, P 1)asta~a o 1111111,: do SCII aiitlior 11nrrt dispc,iisai n iircclssirla- 
de dc rrriin. ccnciira pii.ria jd7,iiiarhs). porqcir 110 certo rsse no- 
me 11x0 sh tcin a çoiifiaiiqa (Ia actrial c.alimra, rit:is tem tirlo a con- 
fianfa. p0di: dizer-se at6, ilo unia shiic dcs grr;~yi,cs pLiilairit uta- 
rrs. ( A ~ o ~ ~ u ~ o s  ) 

Foi r,pl~rovnrIr~ tciinn2,jlo,,c.l,tr.f CL 12-11p(1daJ nprewnta(l(( pelo 
snr. fifr~rirr ti rio [Ir Cn~f:rdl~o. 

O s,w. pre,vrlr,itr:-Eiri vista dn nppi o ~ a y f o  iiilaniiiit. cpie a 
camar:i ar.ab:i dv dar :í proposta aprrvtritarln 1ii.10 sw,. 1íari:~~iiicr 
dr Carv,illio, fica prrjutl~cada n que foi api~eseiltaila p ~ l o  snr TA- 
prs  r i r i ra .  

A respeito do qixe se passoii n'esta sessão, dizia, 
en t re  outros, o Econom,ista, d e  12 d e  fevereiro: 

nA caiuara dos cir~ritados apr,ioroii hoje iint:L proposta do. 
snr. Mariaiiiio de Cxrvallio niitliorisancio a ii~iprcssRo dos tral.)a- 
Ihns estatisticoa para a histeria parlaincntar, dcsflc 1820, colligr- 
dos pelo sur. Clemrnte Josk dos Santos. Todos os que tkern lido 
os intcrrssarit<~s artigos yne, sobre diRcrent~s aosiiinptos cai-  
c e r n c i ~ t ~ s  5 histoiia parlamciitnr, tem pri1~lic:ido o siir. Clcinrilte 
José (10s Santos, os qric sa.hcm os rclcrautcs sei.\-rgos que este 
distincto frinccionario presta lia longos nnnos lia cam:ira elrcti- 
va, auxiliando com as suas inforrnaqücs os qrie a clle rrcoiic~n, 
sem differeny.n de pai tidns politicol* :ipplaridirZo. corrio nOs ap- 
plandir~los. n resoluç3io da cainara. &ao rrprescrita rlla um fa- 
vor iqiiellc caralheiro. 

«O utilissiiilo tiabnlho de que se trata deve 'ser uui vasto 
repositorio de fnctos. muitos dos clrracs ou são clcscoiiht:uidtis, ou 
estão disperso8 eii1 publicnçõcs que niio é facil conigir c obter, 

«Haure rim deputado (IIIP, inrocando a pr:itica da Univcr- 
sidadc, pretendia qiie sc não rcs»l\~esse. sr3m priiririro ouvir 
uma comissão. Neiii a camara tcni nada que vêr com a prdtica, 



011 com os rstatiltos da  IJuiversidnde, ncni nos parece que s~enlict 
muito a proposito invocar pnra regia o quc talvez esteja re- 
querendo proilipta e complpta ieforrriação. 

«Afóra csta ~icqucila ohjecçiio, onicaniente cl~~aiito ao rnoclo 
de resolver o assiimpto, o sul. Cle111~ntt: 01ivill de ~l~pntaclos de 
tod:~s as frnc$cs politicas jristas pslavrtls (lc loiiror, o que lnlii- 
to  folgamos rle rcgistrar,» 

E m  sessão de 1 6  de março de 1'883 foi apresentado 
impresso e distriluido na camara o primeiro volume d'a- 
quella monumental publica~ão. 

E m  todos os annos ue se seguiram, foi successi- ! ? 
vamente apresentado original para um volume, e dis- 
tribuido um volume impresso, sendo o oitavo volume o 
ultimo distribuido em firis de 1891. Actualmente esta0 a 
imprimir se na  Imprensa Xacional, e devem ser distri- 
buidos no proximo anno, os tomos 9.O, 10.' e 11."; e 
no dia 20 de setembro ultimo, doze dias antes do seu 
fal!ecimento, entregava o barão de S. Clemente na  se- 
cretaria da  camara dos deputados o original para O 

tomo 1 2 . O  .. - 

Os que tiverem interesse de saber a opinião d a  
imprensa e do parlamento Acerca d'aquelle gigantesco 
emprehendimento, terão de dar-se a o  inconimodo de  Iêr 
as actas das sessoes da  camara, e as referencias dos 
jornaes, bem como as noticias bibliographicas das epo- 
chas em que os differentes volumes foram apresentados. 
D e  opiniões particulares, exaradas em cartas, que pos- 
suo, apresenta esta pilblica~ão um fac sirnile d e  uma 
escolhida entre muitas, e cujo author allia a ixm gran-  
d e  talento e profundo saber a-mais conspicua serieda- 
de. I-Ia ainda uma outra caita, a cujo prazer de  publi- 
cação me não quero furtar, porque me recorda um facto 
que, apesar de passado quando eu tinha pouco mais d e  
cinco annos, nunca mais se me apagou da  'memoria, on- 
de o gravou o cunho de  uma eterna gratidão. O barão 
de  S. Clemente foi então (1852) atacado de  uma pneu- 
monia dupla, de  que o salvou o jii entgo distincto me- 
dico e professor da  Eschola de  Lisboa, o conselheiro 
Jose Eduardo cie Magalhães Coutinho. 

Foi de mezes a convalescença, e foi de  toda a vi- 
da  a amisade entre os dous, e a gratidão do que este- 
ve ás ~ o r t a s  da  morte. 

E u  nunca de  tal me esqueci, e na primeira occa- 
sião, que tive, assim o fiz saber, dedicando a Maga- 
lhães Coutinho a these d a  minha formatura em medici- 



na,. E' escusado dizer que,  nKo só pelo motivo aponta- 
do,  inas porque hIagalli8es Coritinho, além d e  um nota- 
vel sacerdote d a  arte de  curar, fbi sempre uma robusta 
e Iiicida intelligencia, um litterato e um eradito, foi 
Fempre um dos contemplados na distribuicão dos Do- 
czt.gnentos; e; í: agradecendo a remessa d e  um dos volu- 
mes, que elle dirigiu a seguinte carta, de uma alta valia: 

Alii~go -A9 p n l n ~ i  na iiicllifii as, q i ~ c  I-. exc.lme diiige, acorn- 
pxiili:trid» 0s ~ o c ~ c ? ~ t e i r t « s ~ ~ f c i ~ n  cr /tisforra das ci)rfr,> gprcccs da 7la- 

I.UO YOI./JI!~ILP::CL, i t ~ o r d i ~ r n i i ~  i)ii~itas 11:~s ininlias rniriiiiisrencias, 
j;i qixrsr iIe toilo ailoriricrrtlai, seiri qire, i .ci eiitlo-rric agora rio pas- 
sado, IIOSS:I IA atIi:~i eiii i~iiiii  i.azSu liitstairlit p,ri,a ilil,rscer os fa- 
IIlOSOS elngios corli cjiic' Y. e ~ r . ~  111~  Iioinn lia ' I I ~  c:~rta corn r w -  
pcito & iiiiiili:~ i~it.i~lligciieja; inns se 1)osari l i c s i t ~ r  colri friuds- 
rrrcrito p i a  a.: ii2o 8i!(:eitai, ri511 tlri\;tI;i.ici coilitiido iiin sb ino- 
iileiito eim iii~hti.:t~.-il~r r1~1~1iilo ~II.«T-~s ([C :iiiii>ade ~ I I C  me tos- 
tciiriiulin. í. bu clti,ics tc n l ~ o  st..iiil)i(: i1:iilo culta. 

Qriniiclo lia 30 ,iiiiios pndccc;-rtar ilur » ai~iigo C'leiilei~tc iiior- 
I P S Ù ~  (10 I I ~ I I A ~ ) I I C I I : ~ ~ ~ J / I ~ C L  clup7a, que e r t x r a  eiiti.arido uo ~ic i iodo 
e111 ilnc a s c e l l i i l a ~  liiiliiiounics corlrcc:iiii a iii~pcilir a. lionintose, 
rn:ll lwnsi1\:1 t ' i ~  ~ N P .  ~16111 clo iiiirigo, qiie c . s t i~c~  (luasi a perder, 
tu~riliem a soc:ii~il:iilc: l~ei.iliii, o Iioiili~ill qiic rrisis taiile xrirra eliu»- 
? l i  c,cc.r a pcrtrrn eoiii n puhlicaçgo 110s I i ~ i o x ,  qiie tarria lifilo ~ J Ó -  
alei11 1 l'ir. 

XRo iiic nietto cni tli-c-:rgn@es pain soiitlar o futuro. porqrrn 
~li~lgfii 111 1ir;~l~ s < t l ~ ~ l  corli precisiio « qar li:&-ilc r i r  0 Clrmeiite 
~ l 'aq~rc l lc  teiripo, riilo cin arnil:~ 11 i 'li~iiic~itc de lioje,poryue aprel- 
I? O J  i/ti~~rii~izi~l)«ra ne roiiq17ctco. ~ ) Y P (  ibo~i rle I~ji7iu ~i~ttzos p a r a p r o -  
(Iiciiii IJ f~lic.to r,lir. lir!je,q)odc>~l«s s111,r~~ectr. 

A, oh1 ( l i  ~ I I P  se e,iccii> rln i~iin,qc/ii/n~do 1)do'rnr 111. crclo; mas 
cir(7celltrs a respetto dbh ~ I I C I P C  C/C; H ~ ~ T V O O  O 11rc~eit11 (10 YERUATE 

DIU 1weei~rrin (/C WLCL~.?  tr t i / j~r~ p « r n  vierrcprriiz acceitnpüo. Cifra-se 
ir'est:is breves 1iuli:is o qiii3 sinto R I ~ s p e ~ t i )  do nloa :tniigo Clo- 
iiieiitc -Ai11:us. S r i n p ~ c  :irnrgo, Josi! fitli(cirdo dc JL~lyccllc6rs Co~c- 
forll~> -Eclrin, 11 de setciribro dc, 1835 )) 

E m  vista da  resolução da  camara, a meza d'esta ar-  
hitroa ern 4008000 réis a quantia que o barão d e  S. 
Clemente devia receber pela entrega do original de cada 
volume. Nscusado é dizer que, estando elle associado 
n'esta publica~"a, como conuta, com a coadjuvagão in- 
telligente do snr. JosCI Augusto da  Silva, arrecadava 
ap-cnas metade d'aquella quantia, ou sejam 200fi000 
reis para cada volume. (x) 

Ainda no desempenho do seu cargo no parlamento, 

(-L) i)? doze voliimes eiiticgues pelo arittio~, coni a média de 860 Ilagiriaa 
p~oi viiliiin(: icrn 1.0, dHo em tiitaiidadc: i ~ e  10.3-0 J J ~ ~ I I I ~ I S ,  (jue téein custado ao 
Iliesoui~i 1~80Or>0íJ0 reis, f6ra a despcra dc  irripi css;i«. Rliiitosoritros rnilividu«s 
IPOIL bldu cIicalregacfos I I C  escievei ou collccciunar i~hrds por corita do Esla- 
rio ou de Ac,ddeiiiias, alguiliai das clriaes talvez lio]e carecam de ser coiriziclas 
e111 tace dos ùil~lornas autlii~uticos publicndos na <cill?c@.o dus ~ocurnento; ,  ilc- 
nhumn obra, poriJni ttive t u i l i i ~  esta, ao que me paiecc, tanta icgulai~dadi*, 
presteza e ecouomla na pulilicafIo 

(Vota de C. S.) 



que pela ultima reforma do pessoal abrangia as repar- 
tiçbes de tachygraphia e redacção das duas camai-as, pu- 
blicava o I?icZice das sessões Zeaislntivtns. a remeito do 

U I 

qual disseram, entre outros, a s  AToz:idades, de 15 de no- 
vembro de 1890: 

ccdcabn cle piilrilicz~r-se o Airlice do Diario da crlmclra dos 
d i y > i o q ~ n ~ e s  do reirco, I ( «  kcriotlri dp 19 cle c~brt1 u 16 cle orctzióro, 
nn s ~ s s z o  lcgrlislnticcc ort?i~iu,ria de 18,90. 

E' iuri trabalho ilc hastailte 1cti1itl;rile e ri~oidcnaclo c0111 ex- 
ccllciitc: nictlioclu o I~orii acerto Era  j i  pririca. cirganisar-se taes 
irrtlicrs coni respeito is scssões da. rninara dos deputatlos, inas 
re1:ttirariiente ris cl:i outra. e<iYa do ~~arlairicilto 8 :I liriiiicira vez 
que se f:iz c r~irl~lica i ~ i i i  iutlicl: d'cstcl gerioro. 

D c ~ e - s e  cllu b illustracla iiiiciativa c ao i n f a t i g a ~ ~ r l  zêlo do 
unsscl aiiiigo o siir 1)ar.io ~ l e  S. C'lciilc~litc~, q:tc tcin ag0r.t a scu 
cargo a <lirceç.io gc~ral  (10s sc:rvips cln rcd,cc<:":o e tnçlygrapliia 
CLII ai11l~,1~ as  i ,iill,ilds 14:' 111,~id iirn Jio~ii slrriqc, l~rrstacli, 8: acludlc lieueincrito firric.ci(~ii:trio. sob ciija úirccçZo foi o iil i c t  
orgailisado pelo ~111.. JOZO R:ipliael tlc Soriza iilo:itciro, ciilpre- 
gado zeloso e Iinl~il da secret:tria iln caiiiara dos pares.)> 

Pela. allildida reforrria de setemhro de 1889 foi no- 
meado bibliothecario-rnór das cortes por despacho de  1 8  
de janeiro de 1890. 

Por diias vczes requereit a siia aposeritoyão, sendo 
a primeira em 27 de janeiro de  1883 e a segunda em 
16 de março de  1892, justifitada com :i falta de saude 
provada por attestados, a avançada idade e o tempo de  
serviço. De amhas as vezes teve, porém, de recolher o 
requerimento á algibeira, porque a meaa da catnara lhe 
declarou que tudo lhe faria, nicnos aposenta1 O, qucr di- 
zer privar SF: dos seus servigos. 

1Sm recompensa de  tantos serviços prestados foi 
obsequiado com as seguintes recompensas: Deu se lhe a 
carta de conselho em 23 de maio de 1884; foi lhe dado 
o titulo de barão de S. Clemente em 3 de novembro de  
1887; e foi feito commendador da Ordem de S. Thiago 
em 'i de agosto de 1890. Foi tambem proposto para so- 
cio correspondente d a  Academia Real das Sciencias em 
sesszo de 6 de dezembro de 1888, e nomeado por ac- 
clarnação socio effectivo da  Real A~sociação dos Ar- 
chitectos Civis e Archeologos Portuguezes em sessão d e  
2 8  de maio de 1892, que não chegou a acceitar. 

Pa ra  se avaliar a indcile philantropica do seu ca- 
racter e o empenho permanente de  fazer bem aos ou- 
tros, é preciso referir que elie foi desde setembro d e  



1860 socio protector do Asylo dos Orphxos de San ta  
Catharina, q-ue adininistrou durante alguns annos (1 885  
a 1887); e sao ainda hoje lembradas as discussoes em 
que tomou parte na Associação dos Empregados.do E s -  
tado e no Morite pio Geral, e a série d e  publicaqões, tan- 
to em folhetos corno em artigos escriptos em differentes 
jornaes, e nomeadamente na Revoluçdo de Setembro, so- 
bre pensoeu, Monte pio Offieial, hospitaes, mortalidade 
de  Lisboa, eetatistica dos Nonte pios de sobreviven- 
cia, etc. 

A respeito dos seu? artigos sobre o Monte.pio Offi- 
cial, publicadou na Reuoizt~ão de Setembro de  1871 a 
1873, citaremos a opinião insuspeita de um benemerito, 
jcí fallecido: 

1:'-«Rcjjo inil vczcà as inilos do iirril amigo, o ill.ltlo snr. 
Clernrntc JoaP doi S:~ntns. Acabo IIP ldr na  R ~ ~ ~ ~ l i t c c c ' o  d c  A%tc~iil- 
bro, d~ Iiojc, o artigo Al f i ! i~ /c - l~ i i~  Qfií'rin7. Escrrvo 6. pressa c pcyo 
descnlpa do clesxliuliailo de rnrn tlizer. 

23-agosto-1671-JosB Silrestre Ribrir».)> 

2."-~diiitla bcm qur v. S.? il:i :~ttcnçZo ás cousas sérias, :$c; 
cousas verdadriiaiuentc piovcitoqas piira a 1Iiirrianid:tde. X,To 
me rscapoii o srii excclleiitc artigo piiblicado ila Rero71rgEo tlr 
#ete?~ibro a respeito do JIoiitc-j~io qfititrl. P r in  ininha parte, iniii- 
to  o agradeci ritt oouabião eni que o li, e inriito me alegro eni 
poder agora significar cssc recunlreciuiento. 

Il-setembro-l8i2.-Jd ~Yilve,tre I2ibci~o.n 

3.a-nAcaho de oêr a Rmo7rr~bo, dr lioje, e n'rlla o ràcel- 
lentc artigo do niea amigo Acerca do Jfici?,tr-p~o QJicic~l.  Esse :ir- 
tigo é escripto com n proficienria cple todos reeonlic~riii na pes- 
do meli amigo; c teniio por certo que lia-dr srr  lido eorn inte- 
resse por toiloi quailtos desejam adquirir noticias seguras a res- 
peito de tzo irriportante iiiitituiyão. O mcii amor proprio segre- 
da-me wo ouvido q11r V. feeh5ra o scri t~rtigo rom uma chave 
de ouro; mas o iiieu cspirito iuip6z silencio áqiirlle seductor. 
apenas perniittiui uo coraçiio o rnais viro reeonlieciniento pela 
bonúaclc com q u ~  v. S." nic trata. No que toca :is propostas do 
V. sSa, devo dizer-llie qrie já liont~m forarn lidas em direc~ilo, 
resolvendo-se que fossem examinadas por todos os vogaes, para 
depois serem discutidas. 

14-agosto-1873.-Jose' Silz.estre Ribeiro.),  

Em 1871 havia sido o barão de  S. Clemente d i -  
rector do Monte-pio Official, sendo presidente d a  dire- 
cgão O conselheiro José Silvestre Ribeiro; em 1873  foi 
eleito secretario da  meza d a  assembleia geral. Os arti- 
gos publicados na  Revolugão de Setem6ro foram ainda 



apreciados officialmente, como se  vê, en t re  outroa, pelo 
seguinte docuniento: 

«C'oiil)i.-riir o prazer iiil dar conliceiiiicnto :i diieeçso do 
XJolitr-pio Official do ereellelitc artigo, qiri2 sob a cpigrnplie 
Moutr-pio Ofíiriri7 v. S.' rcldiqiii e i~i,~nclou inserir no n." 9:OGl 
da. Rn'nhr(tTio rlr S(t~rnliro. de I do prvsriite mcz. 

«TotLos ob mciis collrtgns n1í>stc corpo gim nte rnai~ifcstaram 
o seu rrcouliccirriciito, nxo só 11i.10 horri seiviço quc3 I. prati- 
cou com rstn piiblicação, i, pelos qac tem prrstatlo r111 muitos 
outros tr2halhos di. valioso iiitrrcssc pala csta izistitui~Xo, mas 
tainbcliri pcla distiucta r solrirrulodo liscingcir:~ aprc,ciaqdo que v. 
8.' se dignou dc fazrr a rcsprito d : ~  ixioilcsta. gc,rcuci:i d'cstc es- 
tabclccinicnto.)i 

N a  Casa-P ia ,  onde foi educado, teve outroa com- 
panheiros que, pelo seu t rabalho honrado e assiduo, se 
elevarzm, chegando a occiipar importantes cargos. D'es-  
s ~ s  tinha elle a relaçzo nominal,  que  nunca  publicou, 
ta lvez por pedido de algum, que  nRo gostasse se  conhe- 
cesse a 3ua obscura origem. Outros erarn, porém,  d e  b e m  
differente pencxr, como se ver8 d a s  segiiintes ca r tas  pu-  
blicadas nas Novidades, d e  6 d e  agosto d e  1892, aptjs 
a morte de Fer re i ra  Lapa: 

Fer re i ra  Lapa e o b a r ã o  de  S. Clemente-Documentos 
i n t e r e s s a n t e s  

O corisCllreiri~ Jiiãi~ Igiiacio 17erreii.n T,npa, o illustre Iio- 
i1ic.m de scieucia qiie acaba de siiccninliir. tlevru tlido quanto foi 
a si proprio, aos seirs esforyos tenazes. iL sria voiitndr indoinavrl 
c p~'rsistcntc.. 

E'crreir:~ Lnpa começoir a sua vida desprotrgido c sem rc- 
crirsos tlc fortitua. Foi i~diicatlo na Rcal Casa-l'ia, oudc tove por 
coinpm~lieiio outro hoi~icili, tarn7r)rrri de valor iuq~icstionavcl, o 
siir. 1)aiào cle S. ('lvriir~ntc. 

Mais tnitlr, prla rida fiira, rid:i luliga p:rr:~ niubos, os dous 
rodearam (Ic iiiria 1 ridadcira. aurcola clc c~ilto a sua ziiiiisaclo LIOS 
dias nrniwb rln rrioridatlr. Estimaram-se sempre, e nprreinram- 
se. allicios aos raiirorcls prrvcrsos do scii triiipo. 

Ainrla lia poiioo, quaudo Ferrrira Lapa publicou o seu iilti- 
mo livro. o l)tscu~-so i , z ( ~ i ~ y i l ~ ( ~ l  r(~cifal70 no dia da aessüo sole)~zae 
da ab~~fzrva  dirs aic7cis do I~ist i lz~tn de Ayroi~oniicc e V ~ l r  I irirr?.La 
pnlw o ccrrizo Zrct iuo cle 18.90-1601, eii'iioii iiril exemplar ao snr. h% 
rão dc 8. Clcnicilte, coiri esta dedicatoria: 

*Ao ill.mo e cxc.rna siir. barno rle S. C1cineute.-F:in testernu- 
alio de anlisade e homenagem a seus distinetos talentos, rclevan- 



t e s  scrriços e riol~ilissitiias qu:tlidades, offerece o scii ~t:llro ami- 
go, adiiiir:zdor e iriuito grato 

EEeweirn Lupa.» 

O snr. bar& clc S Cl(.iiierite ~grxlulcccri a ottilrtn com es ta  
cai t : ~  

«I.'rireira LLLJICL.-E~I vos saiiilo meu arriigo! 
T<ei.cbi o fi~llirto oiiile cst,i estaiiipatlo o llrrrriorouo e magni- 

fico disciirso iiiarig~iral tla abc r t a r ;~  tias aiilns c10 Iustituto de  
ilgionoiiiia c \Tctt~rriiriira. yrie o rlieu q~ierido J,npn t i o  digna, 
acrrtad:t, intclligcritc (i p ru i l i~ct r~  :xiiic!zit~: ilirigt,. 

Agr:t<!c$o-o, toriin agi ,&dctu ctoiii o iiiais foitt: irc;ouliaciiiiuu- 
to a i/edzeatoritr, qiic u2o ti duvida. aos meus rrloritos, inas filha 
da siia. Iwrniaueiitc c: iunitisrnvel bcrievolcueia, e piaocli~cto da. siia 
const;iiltc. r pcrmauentc niilisntle p:lr:c coiiiiiiigo. 

A ~ o i  n 
(>;e posso  ti tlizei dn pnrt.c trclriiica. do ~ I i s c ~ i i ~ s o ~ ~  
K R I ~ : ~ .  por(jll<: uitdit eiitciiin do :~s,iiilill)to. 
Que posso eii tlizcl- iI:i linr te scirutifien e da p r o ~  ;I iiicon- 

tcstn\~cl q ~ ~ m ' e l l e  se eiicoiitra i\o \..osso snbcr, cl:t \oàv:~ alta iii- 
tclligcncid i do \-IJ:MI licltti. c<iust:~ute pa in  o erisiiio c illiistra- 
$50 tl'acjiiclles a qnuin dirigis'? 

K2o I)OSS~>: 11~111 sei tlizei mais e i ~ i r l l ~ n r  do que o diz aqciel- 
le tliseurso, os xiitcrii~ii.s, os uossus livios, a cousidcraqtTo, r ts-  
p(;ltti e c'stiiria qire iri(~~e(.cih, 10111 j~ist iyn,  110 tocL«s (jiIaillt«t: \.OS 

conlieceiri e nst,iu ci>iivi~liceicloç, coilio ei,, tle que iiao t! faeil irrii- 
ta r - \  ou. 

S e  o p<tií: TOS tleve iuiLito, rciint) r?:tliiiciite deve, 6 clis;no 
agrouoinico e vetcriuaiio 1130 1 us i1t;ve iiienos, e i~ i t~s i i~o  o nlcn 
ai,iilrgo i i & ~  deve mcnos a $1 ] , r t~pr i i~ .  os seus esforyos e d o  co- 
r o a ( ( ~ ~  e niauifest:~~nciitr rccoulrccidos 

. . . . . . .. , . . . , . , ,  . ... ' . . . . . . .  . .  .... ...... 
1)igiiissirrio Ii:sc.~~ii~frir l'tthlico, eto. 
lhcriptor liirblivii?!!!!!! 
P o r  De i~s ,  :~~i l igs ,  por I)eris r1211 f : t ~ : ~  ( , t e  <:o~i~ci to  de  iiiim. 
KBo teiilio lmgagcili ininlra ueni coridrç6es piopriiis liara tal. 
l - > ~ ~ ~ r n p r e s t n d ; ~ s  as  ideias c reclniiio o auxiliu ;~llieiu seiii- 

pre que triito escre?;itlltm algrriiia cousw; c, C: por isso e por ?iarito 
nttoitos orrtros iriotiriis, qiit: si111 apenas 11111 ?'ah~scc~dor i~lseieute 
do que faço, [lig» e escre\,o. 

Soii u i i i jn lsn~ to de doeriinentos e ~scr ip toa .  
li111 plugiario, q~rese r i t~ndo  a~sii i i ,  riivlo 1ap71, o qiie meia 

?/E0 6' 
E t['r:ste giauilo perratlo, continue o i~ iou bo~ i i  ainigo k'cr- 

rcira, Jiiilla a at~solvcr o seu nriiigo 

Arreigado, antigo c leal, 
1 de ~iovembro dc 1891. 

I?arZ« de AS, Clen?~itfc » 



Ferre i in  Lapa rcslioridc~i por t s t a  fbiina: 

(AIeu estiiiiadissiiiic. r rlilrvitlo 11:irrio dc  S. C l e ~ i ~ c ~ r i t t ~ . - S ~ ~ ~ b e  
pelo portador d a  sua aflt.ctiiosa~ carta clire o inen ariiigo esteve 
b a s i a n t ~  doclitr, rrias quc :)gola se ae1ia.1-a f(:lizruc~kte inoIhoi; 
tciiilo J:i ~ a h i d o  a d~ os si3us passclios. Jii não 6 teiiipo, pois. d e  
Ilir mniiif(~sta.r o iIicrr ~(~ntirrioiito. pois cliic O p ~ i i g o  1 1 ~ s o u .  mas  
sim nu frlicit,i~Ür.s iniiilo int,iinns e coii1enc.s 11rlv icstnlielccinien- 
to  da S I I ~  piii>riosa s:iirtlr. lii.c(siosa s ~ i i i  ~nczjrrciirienlo :I SD'L no- 
b r r  fatnilin, :i ~ia t r i a  c nos selis eiiit.t3ros i: \ c l l~os  R1111goS, cutrc 
os ( [ ~ w s  "1"' honro do s r r  C O I I ~ ~ L ~ O  rlesdc a iil:~dc tir 12 ,ziiiios, 
pm ilu1' coiilirci o l1ar3o pc.la pl.iiiicwn 5 ca. e do e111 50 iiir 1i:ibi- 
ta,.i n roncral-o li010 s ~ u  c n ~ z c t r r  bt:iidoso c fcervornsn tledii::ic:io 
:>o estudo 

dgr,?dcco-IIi~ pou1ioi:idir~iiiio 3s l ~ ~ ~ l i g i i a s  e suiareis es- 
press6cs cln sii:t carta. T ~ n l i o  t l i i i  mcii potlcr inais tlc itma cicizin 
dc f c~ l i (~ i t a~dr s ,  qual (t'r~llns :i niaib iiiiiiiosa (le loirvorcs (Ias pes- 
sons de i~iniiir :iiitlioridadr littc,rarix c scicutifica a, clricm oiyereci 
o nirri ultiiiio <lisciii.so <]e alicl tiira do Iristitiito. 

AT:is r r r la  o rncii barxo qiie rici11ii;riia c1'ell:rs me cilgraiidc- 
ce r níl':ir,i, eoliio a Fira, o 111c~11 nliks iiirdiocre i~ierc~ermcnto. E 
port1i~(" l'i'iqu(, lin iirria c r r t :~  irilinnrl~rlr. na nossa llilmiltle ori- 
gem o no i>crciirsn dx nossa vida publica: porclite ~ o i ~ ~ o s  ambos o 
l~rndirc~to dca nVs inrsiiios, ~?oic(ire fizcnios do trdinllia a w s s n  ?:ti.- 

t a  de nohrc~ztr, porqiic., prn vilturle rncsiilo d'cstn 11uiitl;ide de 
dcstino r d,('ste diiitiii~iio coirlieci»iento iiíiitno. ac1i;lriiu-nos ser o 
mellloi., o iiiaic: recto c couscieiiciosii nprccindor 11111 ilii o~itro. 

0 s  qnc iiilgniii 21s iioss;is olirns srí ~ O I  eI1ns: se n%o nos téc?m 
scgtii(ln par e liasso: s r  não assistirnin A iioss:i espiiiliosa. odys- 
scia dc  ti:~hallin: se 1150 inoiliraili: o r i  t~raliarnili as ngrur:ls, os 
obstdc.iilos, as  difliciildndcs, a 1rict:l f:xilrg(+.t, f(irseiiBa, incaupa- 
r t>l  ciiifiiii de totlns as  1101 as, ne iioirtcs p~:ic?ida~, os desauinios, as  
pr ivacu~s ,  os <lescoufortos, segiiicios oit salt,r;tclos dc Pspcranyas 
e (I(: :ilvoroyos prjln ~iers)icctivn de iiiii tiirrin?illo, inal nos priiicii~ 
aprcc.iar. porque 1150 c~oiilic~ct~rn o ;)reTo iloloroso e cniissinio por 
quc nos ficoir a iihra coiicliiii1:i 

S:io os nossos ir111%os (11' oficio, OS qrir passnrcm, provaram 
e srntiraiii n mc,ciua si:] i r  dc  coiitifii icltladrs, os qiie drsbr:i,va- 
rain c al~riraiix s propiin erirrrir:~, os nossos vertiailciros jiiizes. 
E ii por estc~s iilr,tivos qire a siin ca i ta  ~ i r t ,  cnclieir dc consolq5n 
r ilc crciiç:t cin iniir! lXi~5lii0, por vir rlc qiiciri, pela sii;i. conlicce 
tocla :I lal1ritaç8o da  rriiiilin vida soriiil. 1)eus llie pague, pois, o 
gozo qiic ine prrl)awlii Agradecido iriaiu iiina vcz. 

Agora, 11icii caro li:irao, 11s-dc periuittir clire lhc ri80 acceite 
a reciisa cio rpialificatiro qnc puz no ~Ax't'scripto da ininh:~ ca i -  
ta, t? niiiito liirnos aiilila os ar!jcctivos, clc qiic: :isvezcs os Iiomeiis 
en i in~n t r s  irsarix para risota, vi5i.p n iiiipi'(q)rirdade c alrisrivdo 
d't~11~s E n:io :xccrito, pori111~ 1120 l'óile tlvixai dv ser esci;ptor 
publico, c dos rriellioi c6 c1assihc:ido~. aqui llc quo t t m  cseiipto 
grossos rolumes 1Inia serviyn i n ( l i s ~ ) c n s : ~ ~ ~ I ,  ( j ~ ~ o t i d ~ a i i o  dos pri- 
mriros Iio~ncns do j)aiz, dos govri iios, dos clrplornatas, dos Iiisto- 
ria(1ores. dos pnrlainrnturrs, dos sallios, de todos einfirii qlie prc- 
cisam c o n h ~ c c r  de raiz a. historin iiitiina (10s actos e vida tlr iiiais 
dc iiin scculo da. 11açRo. 

Sabc o nicii cxcellcnte bar20 em que eu errei? Foi  em llic não  



cRnin,zi., o qite B ieaI~neiltc:, depois cIe escriptor publico, o yran- 
de cl~roiii.stu tln r idcc pccrln~r~~i~far r roi~sfiftrcio~cccl tlc Portlryccl. 

Eiii rez d'isto, cliniiia-se o iilcii barar), escrevinliddor, rahis- 
catlor, 11lngi:ii io  c :~tí; f"ilsaiio, iiiii Iioirrir de apodos vis, $6 por- 
(-pie se serve e d h  & est:iiilpa dociluicutos, tliplorrias, todas as rnu- 
uifest,iyGc..: cscript:is d'cssa. vida nacional, que lia tantos unuos 
aritla a I c%ljiiscar, n esliiiirixr, a colligir c:oiii tanto xf-hnco qiianto 
fiiio o i i l ~ i i ~ i t ~ ~ ~ ( : l  ta(:to, no esrlilecicio l)ti dos i~i~l i ivos e LIAS bi- 
b)liotliec.as E diz iiiaiu [lu,? A rista. (I'isto faz p a s s a  coiiio seli O 
' ~ u c  o ii%« C. Saiito l)cns! 112s ent& to&s os qnc cscrcreiii cm 
piowito pub1ir.o 8x0 plaginriris e falsa ri os^ Xio h ~ .  historiador 
algui~i (1"" o ~ i i o  sej:t O nosso Herculano, Xcljcllo da silva c 
oiitrcis iiiais, fizer3iii Iicin ein irliirrer, sen;io tcriaiii as giilés por 
Cxpitolio I<ii iIirsriio, cjne IIBO soii Iiistori:~tlrir, 1120 catou isento 
da pemla,; 110rque ~irlfiin: 1x0s rncitd 1 I\-TOS, nos ii-rciis artigos. 110s 
iiiriis disc:nrsos, tcnlio r~l~rodiizido ~(ICI:LS, I ~ I U C ~ O S  de \-êr que ou- 
tros :~rites dr: iiiiiii mnu<l:trnrn :to iiieic:ido da bcieiici:%. 

Ora 1 ('ja o I ~ P I I  no1ii(; niiiigo se o c!iigeiiliciio, o :ticliitecto, 
c p c ,  se ic,ircin ele rii;tteriacs dcscnl~erti,~, tallii~cllis, affe~po:~d»s 
por ont,ros. sb por isso iiicircrs legitiinos xutlkoics dns coristiu- 
r:c(,cs, t:il~tic.ios, obras ilc :LI tc quc pri~cctaiairi, dirigiraili e con- 
cliiir,iiri icoin ellcs. l'c~is : ~ o  e,:vr~l>t(l~, 39 nl:idor, ao pr( ' l~ct?r SNC- 

cr:rle o~it,ro taiito. O pl;tiio, a 111 rliiliira, a dtsposi$%o, o ci iterio, o 
cXstylo, d3o viela, ç,zractei, c~t,iiictiira, i i l i l i~ - i i l i i t r l~ i l~~~ lc :  ilc ~ i c á y H u  
no\ a. aos ~ s ~ ; l ~ l ~ l p t o s ,  assi111 Coino :\,os iilat,cliwca ifispei.di>~, á (11s- 
posiiçk! dc todos seiii cluvidh, mas cflle 11eii1 ~ O ~ O S  s ~ ~ ) e l l l  itggre- 
gar, configilrar c soprar-llie o geiiiii vi~-lfic:aciiir tlc uiiia entitlatle 
feciinda 11 cst;~tna tle I'igiilali$o é 11111 rnytho iiiiiito cle apropriar 
ao caso. 

E ncji~i tcin eiii que \-hein a p u a s  as suas incriiiliuacGrs, 
que .i<; 111'1 anttp1ir:isc se p6deiii trilcr.ir E se tlripois cl'isti~ ainclu 
11crsistc ein se dizer pl:igi:iiio, falsario, etc., ctc , t:tiiibeii~ llic cli- 
g t ~  que n~iitLa ~ B B S  ~lefi.~tiib ~~:~ssnrain por iriaior~u b~llczas. To- 
dos queicr1:tni possiiil-tis por t20  ilt:sr!j:iil:i troca 

Kaio qllcro c11fi1ilnI-o iriais. \-ai longa esta cut,upuiia, quc só 
tcrA ilt,si.~illir~ n : ~  siia 11rov:lil:~ pacieu~ia 

Desrjnudo-lhe s~iailc c longos ttiiiios do esiaterici'i. feliz, stiii 
cleo6rns SCII x-clho :iiniçn C ~ ~ i u i t o  gi.atu-&'c.i,j eira LCL~ICC. -1 .O de 
noveinbro de 1891,~  

Consola o r50rifoita a lc~tiira cl'rstaq cartas, qiie iins dio yria- 
*i ei i t r~dn uo conrivro cl3c.xtcs cloiis bellos espiritos ile lioi~icns 
eiictcric~itlos no itirioi (19 trat)alliu d$i seli paiz. 

TJIII czciiiicyoi~ jd, srr(~naiiic~iitc, a siia roi~iaria da i:tí~riiitlnilc. 
O out,ro idii est:i ,i.iud;x, ci~ilio cscinplo x-i~-o c rc:sl~citarcl de iil- 

tcirrza de c:rr:ictcti c ilc ilcvoyllo ~iatriotica 0s;il:i. (IR(: csse cxeiii- 
plo rc,fiilla T-~iiclcrite, lior iiiuitos nuuna :~iutla, I1;lia liç%ci dos rio- 
vos, wmoll(~idos c~oI,ardc:iricui(~ n'uina rii:~c~$ci vcigoii1iox;t r: iria1 
firitloe constnnternentc c i~ i  tristes refregas <leulcaes.>> 

Com perto de setenta e cinco annos de idade, e 
com cincoenta e sete de  serviso publico, finou se o ba. 
rão de S. Clemente rio dia 2 de  outiibro ultimo, pelas 9 



horas Ja  manhã. A imprensa de  Lisboa  e das provin- 
c i a ~  deu conta d o  triste aconteciinento nos  termos m a i s  
~ O I I ~ ~ S O Y  para a mernoria d o  finado. 

Eis algumas d'essas homenagens: 

O bar20 clc S. Clcinentc 6, o nome de iiin hoiiiem qiie pelo 
tr:rbttlho se olevoii e cngrtintleçcu, rln raça rl'aquellcs (pie n(io 
tbem iiiiia Iiora de fhria., c que assim consegiieiii iiiipor-se, rom- 
l~ou'!o por cntre as inulticlòes, %ti: coiiqiiistareiii uina jiista e~- i -  
dciiei;~, trilliantlo seilipie os cairiinhos da lionra. 

O b ~ ~ r a o  de S. Clemente. do e»nsc:llio cle Siin nlagestade, 
coiilnicridaclor de S. Tliiago, socio da iic~tilcrnin Real das Scieil- 
tias; era director cl:~ tacliygrapliia ria calllnra dos SUS. d c p ~ t a -  
dos, e crcrceiido airiila estt: lagar fallece~i no dia 2 do correute 
rricz tlc ointiil~ro, apGs dolorosos soflriiilentos. 

Gariliou o scu liigar paliilo a palmo, e darante os 40 auuoe 
qiie serviu no p:rrl;tinouto? iiiteiroii-so tanto, tão miniiciosaneil- 
te, cla liistoria. parlairioritur iio spstcma constitiicioi~al, que sobre 
cll:~ collccciouoli docuiilcritos, Iioje pnblicados ein S grossos volu- 
iiic.s, dc mais de SOO paginas, que rcprcsciltain uina va.liosissima 
juucq8o cla elrnieiitos 1j:ii.a se rscrel-er tle fiiti~ro a liistoria defi- 
nitiva clo rcgiineu representativo eiii l'ortiignl. h1í.111 d'isso, pu- 
blicoii alguns volumes de Estotisliçns e Biographitcs Pco.I~c»ze~~- 
ftcres, tle iriiiito ii~erccimeuto, e qne s%o uin coinplemento cl'aqiiella, 
obra. 

Nas duas casas do parlaineiito rccchoii por tlircrsas vczcs O 
b:trto de S. Clcinente iii:~riifestit9ões, as mais lionrosas, de ora- 
dores dr todos os partidos, que milito llie qiieriarii c iiiiiito o res- 
peitavam. 

Era riin niisiliar iiiilispensat.el clas presidcucias e dos clepa- 
tntlos, ii~is tiiiest8es iii~iis tlifiiceis clo rcgiiiiento. X,%o liavia caso 
julgado qiie elle não tivesse clv memoria, e riiiiit:is vezes ao sei1 
consellio, (lile todos piocur;tvam, SD de\-ia a proinpta solii~ào de 
clitticiiltlntt~s que, tulrex, st?iii csllc, se discutisseni intcriliiuavel- 
iilonte, segundo o C O S ~ Z O ~ C  cltc / e  r~'tc. 

l'or sol)rc t,iiilo isto era i~iuito syiilpatliico, 'L'inlia uin sorriso 
pcrcriile, dnce, qiic :rttritlii;~, q u e  llie conyiiistava niiiigos, e qiie 
foraul todos rlunutos nos iilLiirios trinta :liiilos passaram pelo 
parlaiiiento. 

Correio da Ec~~~opn  (3 de oiitiibro-coin retrato). 

'rc~rii~iuoi~ Iioiiteiil os sciis soffriiiieutos o sur. bar20 dc S. 
Clemente, qiic 1i:r teiiil~o se achava. bnstantc docntc. 

YSo a6 foi ~iio liiucuionario zeloso r iuiell~gt-ute, rilas a cllc 
se devc a iinportailte obra que Iioje. conta T nrios voliirnes, crn 
(IUC se c,ucerr,tiri todos os duci~iiiciitos, dados e iiidic:rgoea rc1:~ti- 
Tas ao nnso regiilien parlaiiicntar dcscle u iiilplantaçào clo regi- 
meu lihcinl. 

Estc trnl>nllio, qiie r~presenta \-asto coiiliecirneuto CIO as- 
sliliil~to tJ iriiiito estiido e pacie~it i,l, foi jcistainente galtlàrdoaclo 
c0111 altos clogios ttiupeilsndos cio srir. Lar'io cie S. Clcilicute eu1 
vauas sessGes das dii:is caiiraias. 

P;tz á s11a alma. 
Diurio Po1)ztlccr (3 de out~ibro). 



O burn"o d e  ,i: Cletiroiic.--Dl.iiiol-« iiinito mal no niliiiclro 
ailtrrior, hojc duiiiol-o iriort,o. [Tiri hoinein dv trahallio e rlr hon- 
ra, disseiiios ante-lioiilcrn, e: coiii eti;%ito, SP  holi\-c qurin t r a t ~ a -  
llioii taiito, n$o hoiivc qiiein t rn i ia l l~n~se  rnais: sc Iioiirc querri tão 
bcirr eoinp~chi~riclrssc e 111 aticnsac a lionra, 1150 lioiirc riiic:ui me- 
lhor a cninprrlicild~~ii c praticnii 

E t i~hn l l i ou  e foi lionrndo ilcstlc crcanya: o qiic o licryo dá. 
a tnn i l s  o lc-rCl. J:<:i<;~i I,nra o rlii,~l o i I ~ s t ; i ~ ~ ~  foi ~ l r s i ~ ~ i i ~ a v ~ l ,  pois 
qiie o vcstrii o c i c~~ ic  cln or1iIi:liidndc O riiesiiio destino, poi+rn, 
coiii esta t.<,uti;i,i~cdatle, dii-be-liia ~ ( I P  quizcrn cspcrriil~ritnr-l!io 
n foi.ya. Siiii. a, desqracn, teiiipbi:i. EtliicBr:~-o a (las:i-l'ix, onde 
fAra coiilp:in!ic~iro de Fcii.ttir:~ T,:ipa, morto lia poiico o ruua tlas 
illiistinqfics tlo I'ortiigal inoclni~iio. Pr)r  scr )~oiil, por s r r  :ipplica- 
ilo e por scr intelligcntr, Clenierite Jose dos Santos coiicjicist8r;t 
logo as iu:tis p?i:ics e qiieiites ~\iii11:itIii:ih d a  C:l~a. Xiiicln, de 
qiiarido ciii qiia,ild<r, sc ieciiulicteiii osinci.itci,< l*'izcrairi-se 6 cicaii- 
$a o w n a i s  risonlios progiiostictis e o 1ioriii.rii 11Bo oa dcsiilciitiu, 
: i n t c~  os coiiíii.iiioii e t~sec.dcii. 

Eiitr:'i,in para tacliyg~:~lt!io dn c:liiiarn dos tIcpiitaclos e era 
act,unliilcut;e o di rclct-cir c.i-.i til da  ri:al~eçtiv:i rcl);ii trqào. 

Coiri ~ i i i i : ~  l~rodigiosa iiicrriorr:i e v«m o srii trato, iliir r i : ~  Liin 
amor. tomnu-ie cztiiriailo 6 .  r~iicii~lrl i2atre 0.: nrbpc(is po l i t i c~~s  (' es- 
tadistas. Circiriilscri'vc.ic :t iiia esisteiicia a 1': Hc~uto, c, ])ort:~ilto, 
constitiiiii-si i, cliioninta ;ip,i;~.\o~atio íl'cssc rst;tlí'.lc<ir~it:ntin Iiyi- 
fero. Era. iiiii rcpiisitorio coinl~lcto tios aiinacs ele S. 1Sr~uto. As 
siias obras ~)ocrt?i ie , i to'  ]Jui,!r n h,iiforin rlaa c81 t ~ s  r/ei.ilcs clu tiri$C?o 
pr)rf?!g7lescc c E3sfírfisli'ci~s r Rior~i-c~l~litcrs /'n~.l«ii~ci,frrt r7 são con- 
fcecionatlas cniil 11111 luciclo critciio c sRo t i  proiliict~i dc i7iua acti- 
vicladr pcisercinntn e :luiiriadas (lu scntiiiicnto cívico cle dota~r 
o scri parz coin a liisrnria, do t>nrlarilent:~iisiiio, clilc, iio scii aE13cto 
a este systc~iiia, coilsiilein~u, i.i.alrri~,r~tc, cnliir~ niri:i gr:tnrlo r ir- 
recr isa~cl  coiqciieta tlo proqrt'hho c (Ia rivillsnqiio dos l~ovos. 

Ganlioii bem o svri clli, iii,i,s tan11~i.111 ii5o 111t. rcqntcaiaiii a 
paga. teve :L consitleiaqio dos riossos j)riiiic~iriis ~iiltoskda l,olitica, 
c (ias 1etti.a~ e :i rlcfe:.cncitc do 1.11cf1c clo L,it:~clo. 

Jon~ccl clo Conzmrji-r20 (4 cl(% oiitiibro). 

Tictiiiia C ~ P  ~.ritig(is 1):ld~cirnentos f a l l r ~ r i ~  11«nt(~ln, ua siiu ca- 
s a  da. pra,ca dr S. Heuto, o uoss!~ prozaclo ailirio o siii. coii~elllc~i- 
ro Clciilc.iite JoiC d<?s Santos, bar20 dr S. (Ilciiii:ute, dr rcdnr  go- 
rnl do srrviyii t : i , ~ l i , r a i i i ~  tlas cairiaias c iiiii elo;: no,~sos irinis 
illiistraiios t: tligiios fiirici.ioiiarios pi~blicos. Ei.:t ciiilirrgudo tlas 
cairraras tL<~,~11<~ 1850 e cn~illceia, coriio niirg~iri ,~,  os ~ c ~ i \ ~ i ~ t i s  d'a- 
cluella,s reli:Li t i~0es .  1)otailo de iIrrin giamle iucirioii:~. tendo-se 
intci C J S ~ ~ I I  s('llifii.e 110s tl.:~l~a11ios llal lilnl('nt:ires. o snr. Ii:~riio de 
S. Cli~ni~iict, :iilqiiirira nliia. graiitlc: aiitlioritln~lr prktica suliic 
tod»s estes assiii~iptos. Er,t iiiri:t t3spcxcio dc P7(~c7r ~ir~cuni uiiiiiiado 
para  totlas as <Iifliculdncl~s, para todos os casos csrepcioii:rcs, p:~- 
r a  todas as  ligpotlrescs noras, e para  todas <:llo ini1icar:r. se uno 
iun prccedciite, p ~ l o  iiienos urna ,iolii~$» aliroxim:rda. 

h;os ultii~los antios lia sii:~ vida entregoli-se pncicnteiirciite a 
colliglr grantle nuiiiero dc tlot:umcntos e notas ieêrca  da. nossa 
vida parlmn~iitar .  tle qiie pulilieoii ties voluiiies e a colli?eciontti~, 
eiu obra de mnioi vulto, os docuri~entos para  a l~ is tor ia  ~ : L S  COI-  



tes gcracs, clr que cieisoii iiiiprc~sos sete valriiilcs c no pl& o 
oitnx-o. Esta nltiiria ohrC~ rcl)ic.sc:iit~~ uri1 tr~l)iIliiO da i i l~eh t iga~ão  
e collcccíciiiainciito iriiiiro ardiio c milito dil'ticil, no qiial o snr. 
barao de S. Clcrneute prrsto~i ao srii paiz iiiii serviyo relc:x-;liite. 
As cainnrfts rcpc~tidas ~ ~ c z c s  Ilie drinoustra~7aiii a, siia eonsirLeia- 
9x0 e o scir apieço. I.ariicntari(lo a s1i:i iriorte, euviainos a todos 
os seus os mais soi~tidos prznirics. 

CSlrrr~o C~LC Tc(? cle i-? (ia oiitii1,l.o) 

Ror80 /!c I ~ .  Clp~r~olfp.-l\lorr~~i Iiont(:i~i este 1;ilioi ioso e pres- 
tantc fiincririiialiir piihlico, dircrti~r .geral da rpl)nitição t:lcliY- 
grapliica da cariinr:i dos tlepiitaclos e socio correspondeiitc il:~ 
Acadciriirx Real das hcielirias 

O i1liisti.c iiioito p ~ s s o o  :i vicia. a i.olli~ir apontaiiiciitos c a 
fazer i i i~est ipq0es intclligeiitcs o tr;~l,;illiosas, para coordenar 
o prccinso ti alik~llio L ) o c ? r í n ~ ~ t ~ ~ s  ?>nrrL i r  hiatol.r'lc c7,r.s c 6 , . l r ,  fe -  
rcre.9 portzcgzcrens, 110 qii;~l foi eo:tdjiivnilo pelo seli ai,iiigo c licide- 
roso auxiliar ,-rir. Jos6 ~~ii,gildto (ia Silva, zrloso ellefc tla I ~ ~ i s r 2 o  
da Iiiilnensrr Nacioiial. A' faiuilia do fiiiwtlo ruviaiii«s as iiossns 
coiidolrncins. 

Biit (3 de otrtn1)ro). 

Fallrcrii lioiitcmi o iiifatiga-rnl trahalliatlor, o illustrc tlire- 
ctor gei-a1 dn tacliyçr:ipliin lia cniiiara tlos snrs. deprituclos. o 
giiia e o r~irstre ilc quautos prociiravaiii oi ieutar-se iios nniixes 
1>zrl-?i11e~it:iros ein q11c clle era iiiii j va~is ta  cnurriiiii~l~rilr) c(liiro 
o dr. Pn,cs (i:i Si1-i.:~ (.i11 jiiris~~iiidcncin t? o silr. nlartius dc C;ir- 
vdllio. i10 Co11ittthrirri7sr, pi i i  factos da. Iiistoria coutcriil)oi .inpa. 

I la  iniiitos RIIIIOS q11c coiirde~ia~'a ~leri~entos ]>ara a Iiistoi ia 
do rc~giiiici~ parlaincntar, c, tl'este trnhallio iiif~itigavcl tle iniiitos 
nniins, cst8o pilblir:~dos grossos toillr~is, qiie stio a gloiin do s<:rt 
L10111('. 

Por i;ol)re t,uilo isto, ('r2 11111 c:ii.act~r nol~ilissimo, clii.ici (1':~- 
que1l:i boudnilc r I)oiilioinia que attraliriii ~ i r la  syinpatlira, e que 
fizei:liil coiii qiic clle couqiilstassc tantos airiigos qii:intos os lio- 
meiis politicos que lios iiltiinos trinta aunos passaraili pelo par- 
lamento. 

Sciltindo miiilo R siia iiio~te, a sii:~ f:iriiilirl, dirigimos seu- 
tidos pc~aiiles. e reser\-aino-rios para darriios riiais niiiplti uoticiii 
dos seus serricos e traballios littcrarios clii:rntlo, eiii lirevcs dias, 
estamparinos o scli retrato uo 71Nwi0 Z ~ ~ U S ~ I ~ C I ~ O .  

D;q~,io I1111~t~~uclo (3 de outuliio) 

I~cvou-rios agora a m o ~ t c  irin probo e liouestissiino carzlcter 
e um greude e inqnel~i:~utavel iiivcstigador. 

Falleceii i10 doiniiigo o silr. Clemerlte José dos Saiitos, l-tn- 
i ão  do  S. Clemente, director grral da rcpaitiqão tachygirililiicn 
da caiiinrn. dos depiitados e socio coirespondente da Acailciliia 
Real das Sciencias. 

Era 11111 liome111 cic heiir e urn esliirito Iucido o ciilto. Fez do 
traballio n sim ahengoada riohiliarcliia. e morre cc:icado lielas 
sympatliins e pelas saitildacies de qiiautos algum~i vez poderain 
apreciar-llic o caracter de ouro purissimo. 

3-RI~GRAPHIA 



- XXXIV - 
Simplt>s, attraliiirtc, tcruo, ci.a iIm ~ e l l i o  quc tinha bem n a  

jo\-ia11tl:~dc e na (tell(*acle~:~ do trato slugeli, iirii rdisxf, d a  fim 
aliiia geiierirsa c leal. 

DCi sua  r.irla la!,~)riosissiina cIci.\-n iiiria obra bern digna cle 
loiirui. l ~ ~ l j 1 1 : s ~ n t : ~  i~iiia i u ~ ( ~ s t i g ~ ~ , i i o  loiiga, paciente, preciosrt, 
clc yric $0 ~ 1 1 : ~  capaz a C O U S ~ B ~ C ~ X  antiga tle um beiiedictino. 
Inticu1:i-st:: l)nc~r~ilr~i+os p a r a  n historicc tlas cortes gerais da  r tn-  

$f?~~OJ?lly~?;.l~. 1.;' i ~ r i i  rclioitoiio opuleuto cle noticias Iiistoricas 
par% ou t%st(>s ~~nrlarrieritnrcs. 

A' f:~iiliIi:~ do Iiuiirndo estincto a. esl~russão siiicera da uos- 
Sa. iir:ig,ia. 

0 i'fW11)O (4 dc rliitobro). 

Yinoii-sc Iioiiteiii o snr. C'lcriieute J u s &  clos Santos, b;irSo de  
S. Clruiciitc, t l r )  ciinsclho cle Siia i\Iiigest:~tlc, diiector gera l  da 
rept~rtiqdo tnçliygraplrlca 11% c:iiiiara. ilos siirs. dcpiituclos e soei0 
çorrcspoiitlcute ctn Acaclciii~a. Eeal das Sciencias d e  Lisboa. 

Era actii;~liiiciitc o ciiil~rcgado mais t~ntrgci cl':iqi~rlla repar- 
ticzo, pois 91112 e siin cntittcla crjiiio tacliygral)lio, no cliiadro, da- 
t&a de 10 (IP d(~~ei111)io cle 18%. 

liilnlligcintc c Iabi~rioso, lerou n vida inteira iia 1)usea. e es- 
tiiilo cios di)t:I1111~llt0b l~:trl:~iirenti~ri~s, iela~o11:rildo-se corii os tio- 
iiieiis mais iiiusties c ei~iirii!iitc:s (luc mtrar:~iii nas cailiaras legis- 
1:itivas c, que o esliiiiavaiii c r o ~ ~ ~ r i t a ~ ~ ; ~ i i i ,  e tl :ilii o srwi :iirior r.m 
eolliglr apolltaiiii:iitos e liairiiunisar~ ti;ltas, ciiin cliie frecl~ieute- 
i i r ~ u t c  f ; i ~ i i l i  CICL,  com g r ~ n ~ l , ;  proveito e dlrgiLa,  prol~rios rc- 
pi.t~scut;iiit,rs doa pu\-ii,i 1.11i ccirtes, ili ic.  assuii criiii fi~eilitladc cu- 
coiitravarii u que dcsejaraiii, coiii a r11~xii1ia ~oiliiaii<;a n a  toute 
c~ i~xs l ) lo r ,~ r ; r i i i .  

13~1 tl'nli~ ~ L I I ' :  tairil~crn i~;xsceii :i ~ r l ~ i i ~  de  1,iiiynr as btlses 
(105 Uiiort,zeizfos J J ~ C T ~ L  (1, 71,~slor i tc  iIirs c6rstes gi~-trc.., clcc 11ci9Go pc i r l r l -  

f j t w r o 7  i3rii c19 n piil~l~e~iydti  c ct~oi 1len:~;&'1» tc? e uin talcritoso e x :i- 
liliso :~iiail i :~i  iio ieii a,iiiigo snr JYI '  ~ \ i i g i i ~ t ( l  Sll\-a, digno 
elii~fc~ i l :~  icv~s,%o i1:~ liiiprciisn Xncioiial, c. tlepoia, rle (lar :io Co17z- 
qt lerc io l lo  Poi lo  uiiia i i i t r : r u ~ s ; t n t i s h ~ ~ ~ ~ ~ ~  sciie de  Edcctj~tzcns e hio- 
y~c~ l~h i t r a  p ~ ' ~ ~ ~ I ~ r n l o l f t r t . e ~ ,  (1x1~ R I>cileriierita empreza cl'equella fo- 
lh :~  iriaiiiloii iiiiprinilr em srparatlo, c111 ciuiis oii tres to~iios, pre- 
ciosos peIa al~iiudaiicia clc claclos poIrt,icos, ecoiioiriicos e Iiisturi- 
eos, i:opiosn rcsriiiin (ia I ~ i s t o ~ i ~  piir!aincllt:~r 11~1~11e O :tl\~orccer 
do systri i l ,~ criilstit~ceionrtl r3iii lioitiignl 

olii:i I ) ( ICL(I~LOL~O.~ eousidcr,iiiiol-:% ~oi i io  iim rnoriiiiil~~nto, e 
iiii'rií,~i~ gcl,tl a,~,1i!c!rCtTdo S.I {,~III:LI;L d0.j dcpiit,iJus, i s d i i d , ~  
de cai1:t tomo, o siir l),iido de S. Cleiii~iitc ieci:lii-ii, enr votaçSo 
~i i ie r~~rr lc ,  ns iii:~is tionrosas iii:tiiifest:tgOvs pclo e l i tu  clo sei1 eiil- 
~~ i~~ l i c~ id i i i i cu t i i ,  cle c;liiiaiili;~ \~ali:i. n:L cool~t:r,i,pS» L~:L 1iistüri:t pn- 
ti i;{ c~in tc i~i~~or : rn~; :~ .  

O sur. C'leiiientt~ Jo,P dos Gaiitos, bar80 dc 6. C11:iriente, foi 
por rsse fact,o, se «titr:ls iiol>rt:s i~iia,liil;~tlcs 1120 o reconiincnclns- 
scin :'i coiit.iclci*nçdo p,,l-tll,:a, ,111i citlatl8o l~rostante e uin i'aiiccio- 
ii:ii.io clctlii.:ido e c.at,iiiplar. 

Seiitiiiios a. 1)ci'ila rl ixte c~s~~la i i~ci r io  ,2iiiig0, e enviarnos i 
siia fa,rnilia a cspressiLo do irosuo pezaiiie. 

Dictrio t le Xoticias (3 clc outubro). 



Falleceil o snr. bnriio de S. Clemcut~,  director gcral  da re- 
p a r t i @ ~  tneliygraphien (lu cttrnarn dos depiitados e socio corres- 
pondentc d a  i1c:xdeniia cl:is Sciencras. 

E r a  o enipregacio iiiais: autigo d a  referida repaitição e 
fiiirccic~riarro i~~ te l l i geu te  e tiab:rlbacIoi. 

Ljc~tnlha (3 de oiitubro). 

O bar&<) da 8 Clemcute, dotatio ilc lircrda intellígeiicia e de 
um g r m d c  tiinor :~o ttah:~llio, deixa o Y e i l  uninc est:~i-~qmdo eiii 
nlgiin1:is oln:ts ile gralitle unlor, c\ucuincntos clue h5o-de ser sem- 
pre coiit;riltil~lo~ por qiiautos qiiizererii couscrenciosaineute escre- 
ver a historiii. ilo coust,itiicionalisino eni Po r t i i g~ l .  I'prteucia ii 
r a p  dos i u ~  t stlg.at1ori.s Iiourados, que, corn a pacielicia de  bciic- 
dictiiloa, sXo capaze8 dc pciilcr iticzes na bliscit d c  iiin dociiinen- 
to, no apiir:~rrieuto de iiiiiù. clata, no rrstabeleciiilcnto iie lima ver- 
rlstlr, iiutiiip:ida por igniiritucia ou i~i:~lc~-olenci,~. 

l lorreii  ~ e i l i o ,  e tcuclo trat~a,ilindo toda a sua  ida, ri~orrcii 
pol~rc.  K'eutas simples p:rl;a~*ras esth o ulogio cl'aquelle nobre ca- 
ractcr 

O 1)ai 50 ilr S. Cl~.rrieuta era eatiniadissimo por toilos os lios- 
50s hom~ris  ~jiil~licos, 11 C~IICIII ~ l a  II~CIILOP ~ou tac l e  prestara. cscla- 
icciiiicuti,a si11~i.o clLiar*squer xssiirnptos qiie sc prentlessem coiu 
hc tos  politicos. 

Niilgiiein iiiellior do que clle conhecia a liistoi ia das nossas 
cfirti:~ -pio~nin-11'0 as  srrss intcrassautissiiiins Estc~tistiens ~rarlcr,- 
?ile~ztnl-es-tl'ahi rêr-ao ficqiicutcs T ezc3s solicitatlo pni iuiuistros, 
liares e cli~piitacios~ yai;t sakicreiil o gae  se t inha Ioito eu1 tal oc- 
~:rsiÀo, 11'111n cnso do irresrim ii,i,tureza c1 aquellc cliic se estava 
trat:iritlo, ou s c  rlevia tratar. 

P ~ J I  rliffcrenteu .ri.zes a caiii:tra dos cteputados tcvc eiisrjo de 
patenteai :i11 1-h:irào tle S. Clerneiitc qiinirto lhe  e s t a m  recoiilic- 
crtl:i lieloc; scivlyos rliir. elle Ilie l i .~~ i : i  prest,lclo. O tictiial presi- 
deiite CIO ciiirsi~llio, P~nlioiio (:liag,ls, Nariauuii iic Carvalllo, Cai-  
los L i~ i i r~  de *-\yila. c ~n:iitos l~irttos L[C qlie n'vste riiomcuto n3o 
1108 l~oileiilos ircordar, csaltxrnrn 1,or IIIHIS ilr ililra Tr7; coin a s i i s  
I~rillraute p:il;~yra esscs srivr\i,s, inzriido ao mesrno tempo o clo- 
gio do Iii~urnilissilno caravtoi c10 IIIL~SO de S. Cleinent*e. 

1':iz Q siia aliii:t! 
A siia s ~ r . ~ ' ~ ~  fi~i?iiiia eilvi:iiuos a csprcssao siucera do hoaso 

srutiiririito pcln rtiortc r10 scu illiistrc vbcfe 
A Ilicríle (3 tle outubro). 

l ' i i i~ir-se I I O Y ~ P I I I  lim cios 111:iis 1)íestaiit(~s l ~ o i i ~ ~ i i s  d'cste paiz, 
uin tr:ll)aliia~lor ihi < ~ I I ~ : L v ( > ~ %  cuja vida pódc s r r  eseinplo pr la  Iio- 
ucstitl,ztic, pelo zelilho ci~ii~pi.iirieuto do tlever, pol;r dedicac30 
cousta~ite ao  buni riorilc e ao progrcssc. 110 seli paiz. 

O bar$« clc S. C'lcine~ite, coiist~llre~ro Clenentc ,Jus6 dos Bau- 
tos, citja ~nor t c  torli~s deplor,irri, e i s  iiin d'eascs honieiis qiic pa- 
rece tcrc.1~1 por iiiiicn sxtis.L;ig,lo screiii ~ertla~leirail iei i te uteis e 
~Ol i s , ?g ra , i c~~~  a Una vid;t ã I J P O S ~ : ~ ~  tui10~ OS rCCILr80S d ~ t  SllEl lutel- 
11g'õcl:i e a ri.,iriii,iiiii~ar Iibci;rl~iieiiti? todos 0s prodnetos do seli 
t~ i~lxt l l io  aos tlue cl'elles s c  :içeica,m. 

Acoiiil~aiiliaildc, clcsde o seti priucipio a nossa oit1,z paria- 



mentar, rcgistraiido com iiriia paeiciicin c um ixscrripiilo cxcsrpcio- 
naes os liiaia prqiicnos factos, o hnrao d(3 S C'lr~nriltv t.in o rz- 
positoiio viro dc toclos os factos e ile toilos os acoiltrciriiciitos. 

N2o lia, talvez, ncnliiir~i Iioiiiciii 1)iiblico dc :tlgiiiri valor as 
nossa trrra.. que llre não d r r a  esclarcciinenlos e infoirila$Gcs vn- 
liosas. E não fazia ellr dist,iric~,2o ci~tre  part,idos oii entre pro- 
cedencias politicas: a todos ipu+tliiiciitc aeolliia. :I t,odos, seiri rc- 
serva, franqileava os seiis npontuinciitos, as iiiforiiinç6cs e rscln- 
rcceiincntos que com iim traballio prrse~erailtc conseg i~ i r~~  r.91- 
ligii. 

Muitns Ilie ilcveraiii iiidica\0c.s srgiiias qiio, oii i>b iiq,rcli- 
ram de eiiliir rin erros, ou 111~s p r o p o i ~ ~ o i i a r ~ i n  os ~ ~ ( ' I I I C I I ~ O S  Ila,TR 
trabalhos dc xilcrecimrnto. 

Feliznicilte, o barHo dt, S. Cleriic,utc deixn ciii grande liar-. 
t e  impressas as preciosas inforinaçbrh r os iunimieios ilocii~ncri- 
tos qiic. durantr a sua loura carr(,iin de f~inciioiiaiio publico, 
pacientci~ieiitr colligila c c,oordeuára. 

A su.7 o b r ~  D ~ c ~ w e , + ( i a  pccrn ci B;>t0'*1n f l < < c  cR l+ r  s gel-aes dct 
nug& j~ortlrí/lceacc, é iim repositc~rio (1c iiiila nltissiiiia importaii- 
cia para, ( ~ L I C I ~  qilizer rscierer a Iristori~ ila noss;t TII~:L c,o~rstitii- 
cional. 

Podcii haver matei<acs de sobra,; o rliir coiii certeza 1130 Ira, 
B escassez de rlernentos. 

Qiiantas apircinç6cs inexactas: inrsrno cri1 obras de cseri- 
ptores e de liistoriailores dc, piirnciia plana, dcix:iriairi clc cxis- 
t,ir, sc os Iio~wcsscin prrccdido invcstig:iilorcs com o fino c:iitcri» 
c c0111 r i  pcrsisteiit~ c indcfc'ssa perscvcranqa do lmr8o de 6. Cle- 
mente? 

A ~ a l i w  da siia obra era tão cvidciit,~, a iiriportaiicia do cdi- 
ficio qiie allc sem descanço andava lrvnntando ern tamarilia, quc 
n%o horive sess8o legislativa qiie. cor11 o al)pl:tiiso tlr t,otlos os 
particios n de todas as fracç(les politicas, llie 1120 :iplirovasse os 
mais espoutaneos e siuceios votos de agradcciiilento e de ap- 
plauso. 

Tendo \-isto passar diante cl'elle os Iiomens inais eminentes 
das ultiilias gcra@es, tcililo ass;stiilo ás imis rcriliidas l i i ~ t a s  
parlaineilt:ircs, tendo lidado com todos os horneiis politicos do 
nosso pcriodo constitiicional, o barão clc S Clciiirnrr tinha mais 
do que qiialqucr oiitro as coiidiqGcs pala hc~xil julgar dos Iioincns 
e das eousas da actiinliilade. 

Mas tudo o qiic a expcrienci~ llic tsilsinára, o qiie vira c o 
que sallia, le~nva-o natriraliiiente á tolerancia, ;i bcncvolcncia e 
:C clesci~lpa ilc muitos eiios. que tantos oiitio;; Ieviarianlrute ~ort-. 
demuarri. R o seti iriaior empenlio ern por isso evitar que se re- 
peti~sein os factos, cujas conseqiiencias elle rnclhor clo qiic nin- 
giiein sabia pierer. 

A todos estes prcdicados, jiintava o b:iiBo dr S. Clcnieiite a 
bondade iiatiiral do seii cora<;%o nhcrto a todos os sriitirnentoa 
nol~res, e o gencrosidailc c a candiiia dc uma aliiln qiic só se dc- 
leitava lia prdtica de todas as acçi';c.s hoas. 

A pcrda d'estc nobiliasiirio tra1)allrador é para nós diipIa- 
mente sensivel. Doe-rios profundamente r ê r  1)aqiiear iio tumulo 
quern tão dignameiitn serviu o srii paiz; c: fere-nos profunda- 
meutc a perda de um amigo dedicado, a qucm ~otavamos a mais 



sincera adinilnc$io e por qnem professaramos a iilais cordea1 es- 
tirna. 

Recebain todos os seus a sincera expresszo do nosso senti- 
incnto protiintlo peia irrrparnrcl yercla qile soflrer:riii. 

Eeo17nrni.sta (4 de oiitiihro). 

Succiir~ibiritlo a antigos e dolorosos padecimentos, falleeeu 
ante-liontcrn e (leve sel~ilitiir-se hojc o nosso prezaclo aixiigo o 
snr. coneellieiio C:lr~iicritc Josk dos Santos, bar20 de 8. Clenlen- 
tc, dirccior gclial (Lns sorv1r;us tacliygraphicos elas cilinaras clos 
d~gnos 11:iicse elos .;iari depiitados, i1111 cios nossos rrinis autif;os, 
ssc1:li c:c~(ios c zelosos fiiiiçcii~narios put~llcos, tendo prcst,;~clo ao 
soii p;ii~, u'ulila. longa. C hciiii<~da  ida p111S11~a, b e ~ ~ i ~ i ) s  05 mais 
relcviirltr~s. 

O 5111.. bai:Lii tle S. Clcineute era lia cincoentn r qiiatro amos 
ern~ireg:.;iilo ilas cwiilaras. IIavia acoinpani~atlo, coin ~eidacleiro 
iutcressc patriotico o iiioviiireiito pur1aincnt:~r do pa1z. priv&ra 
corli oh lioinens ~>iiblicos i1xiis ei~iiucutcs, aconipanhkia por dever 
todas as disciissfies p:ril:liireutaies c 1  cLasc largo peiiutlo c a s ~ i ~ i i  
courtiturr:z s poiico e pcliico i1111 gr:rriile fniido tIe aiitlir~iirlade enl 
toclos os ass~iiriptos relativos á T ~ I ~ I ; L  ~~iuriil  tl;~s camaras, de nlodo 
qnc  :L siin ol);ni,iii (: o seli parcctr adquiria nin giaude yrestigio 
eiti toclos os casos oeco~reutes. 

X%II li,~yia iliihciilaacle, iici~li~ilii caso itouo, ~ielihuilia liypo- 
tlicse rric~lln(li.ob:i., qiie n ineza dri calitai:~ o ilào cliniiiíl,bse c n60 
intlriiri~>c cl'clle o precedcntc que pucl6sse justifica1 a so1u~â.o a 
aíl(iptar. llaito screilo, soriiililo si:iiipre. o 1ioiir:tclo fuucciouario 
ia :i secrct,aria e d'nlli a poiico ~ppari:eia eoni todos os doeiimeutos 
nccesaaiiiis pxra rlai ii~utr oiiciilii$%o precisa para scr icsolvi~la 
a q~iesttjo 'Ti~ilia uiiin ~ncniori;~ prodigiosa e gostara do apOr ern 
c\~~rlc~iicia Chiialiclo se llic pcdia urn coiiselho, primava cm ser ra- 
pitlo iio coriipleriieuto d'clle. 

LY:L 11111 Ii\jer,zl siuccro e nm ontl~iisiasta por tildo rlirrtuto 
iepresc3nrab:i :ilgciirrn cousa de jiisto. de li«nintlo, de yittriot~co. 
Quaritlo LUII (10s rerlactores d'estc jornal llensoii eni al)re,ientar 
As c.uiil.ir.ii: o pro.jecto rle lci relativo ao giantlc poeta Joàu clc 
Deiis, foi tcsr com o yilr. i)ariio tle S. Cleniente e aconselloii-sc 
c0111 c11i. ù < i l ) ~ c  o ,,/uilia,, efL~~ie,tdi  clu scu p i q e ~ t o  Isto passou-sç 
depois das ilii;l,tr(~ 1ior:ls da tarde. h' rioute receh~a em casa nnia 
carta do illiihtre fuuccruriario cone toclo o processo r ebatzvo i co7~- 
cessn'o Jéitn v~aeo t t r k  dc C>~stilii« pcwn o seu ~ ~ U t l ~ o t l o  reperd{- 
~ Z U ~ I :  rolli 11111:1, nuta al~euas. - «Srga este esernplo, qiic vai bem 
e coin iiinis iaz&o!» 

Do sei1 conilociiiieiito dos processos parlaincutares e da vida 
publica dos ilossos cstotlistas s:tliiii iiiua das obias m a s  uttiis 
do siir. bar& ele S. C1ciucutc:-os trcs volniilcs (Ias siias Eda- 
t i ~ t i ~ n s ~ n r l t ~ i l ~ ~ , i ~ & u ~ r ~ s ,  obra cle iiui valor liistorico e poli- 
tico, yur & 11111 aoa i l~r~r  valioso para qc~nntos queiram escrever 
011 fallar Acerca da liiçtoria pur1;iiiientar de Portiigal uos ultiinos 
~ U ~ O S  N a s  :i, siia graude ohia de invrstigadoi e de collcecioua- 
dor é :L opulenta coilcc<ião de L)oçu,,aeiztos para a I~istoriu das 
co"fes gercces, clc qiio deùou publicados sete volu11,es e iiin oitavo 

(liiasi iinpresso. 
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0 Par. Iiariio rle S. Cleincnte cra socio da Xr:iilciiiia R c ~ L ~  

das Sciencias dr Lisboa e rci:oheu, como poucos funcciiiil>iiios, as. 
mais alt:is,l~rovas de considvraçRo e ,Ir y1ri.70 pelos >c:iis talcu-. 
tos e pelos seus servigos. Foi de origprn iuodestw tL  ~iolri c,. coiíio 
E"arreiia Lapa e LUL Soriano, educado na L'usa-l'iri ( ( v  Iiisb»:i c 
dcrcii a sii:~ poriqiXo social iinicn e nselusiuairicritc ao seri t ra l~s -  
lliu. Era iilii h~lltr cqir i to  c tirilia 7iKlI olccll(~ntc corayiio; iiiiaii- 
tos o cnulieciarii, qnantos o ~stiiiinrarri c $1 au:~ niortc3 6 l~iofiiuda- 
mente sciitida por totlos. A' sua dcsoladd fiiiiilia cilviarrios a 
expresszn doa riossos pezmncs. 

Iinpr~ssionori-nos ciolortisaiilcntc a riotic~a, qiic lios tr:~~lsiiilt-. 
ti11 o uos~o  pstimailo eorrcspor~dentr, (Ir Tiishoa, il;~ inoi tc tlo sur. 
barã,o dr S. (11~n~ente (Clcrneiitc ,Tos6 tlns Saiitos), ntrhso prczil- 
tlissirno P r ~ l l i o  ainigo e iIistiiicto c01l;ibriradoi. 

Qiiein coirliccia n aiisteiitlatle d'aquella riobre car;ii-tt:r, ova- 
10r do stail r~liirito e as rirtiiclesquc tiniiir~l~lai,~r~~rii  aqiidla aluid 
de clcicgo, rino pódr deixar dc se e1itli;;ti.c.i.i com esta reiilidntle 
dcrbi:is piiugeiite 

Diret-tor .geral da. riip:~it,iyLo t;ti~I~ygra~rliicn tln c;uiiar;i (10s. 
snrs. ~Iep~itatlos, o bar20 cle P Clriiiriitc rseroeil corii toila a dis- 
tiucg:io este i.:lrgo, drsri~iprrili;tiid»-be n'cllc~ criiii toda a iiitclli- 
grncia e soIicitudc. qiralidadrs eiii que 1irrixia~-a e pelas ~II : II :S,  
cor?junctaiiirnt~ com oiitras nãg irlruo; ~a1ios:ie. tililia o rrspeilo a 
a consicli~raç9o (10s ciiic 1121 bastsutcs siiiios ~ é s i i i  gcriuclo os nc- 
çocios da :idinin;str;t~io geial do p,liz e '2,iiiil;r [li)> iiiciiil~ros dos 
corpos Icgisl:ttiros, sern disti~irpão dc coreh politicns. 

O seli nffecto A vida par1ainent;xr pi~itiigiieza, que coiiliccin 
como xiiiigii~ni. 11:voii-O a piiblirnr o li\  10 111>1~?/71i~~,fr>~ 2 1 « ~ 1  c1 

Aistoria das cortes grr-ncs rln .~rn)Ürj 2101 f l~yuein,  r iiiais t:irdc pu- 
blicoii nas çolainnas do Corn?l~r~.~i) t l r ,  P<,rtii c acrrptiig asaás iiii- 

portaiites, sob o trtcilo dc Esf,ut~stic~cs ( i,io,qr-nj~ltina ~~tr/.lnr~lei/,ta- 
T P S  ~ o ~ ~ I I , ~ ~ L ~ ~ ~ ~ I s .  escriptos que a eiliprrza tl'ilstr irlt3siiici joi.ii:il ie- 
uniu rm livro e editou. ach:iutlo-sc j:i ~tultl~cnclos trcs voli1ines e 
em via do piil~licacão mais trcs refcreritcs :i. lSt)l-lSII2 

Compilando assim. com rcrciadcira paix<201 as bio~r~1111i:~s. 
dos hoincns de mais valor qiic iic h : ~  L L U ~ O B  se téem uisto :~ti,a- 
v6s da politica portugiiemn, coorrlcnaii~lo :i,z ~ P S O I L I ~ ~ P ~  t0111:lda6 
nas duas carnaras 1~gis1at i~as,  O saililobo c~fiiicto clt'.  '1~011 11111 in:L- 

8 nifieo repositorio onclc o e~t i idio~o,  o rriid~to e o piilit,ico p6- 
em eiicoiitrai excellentes eleinentns rle aprreia@o e obscrvaq'%o. 

86 por estc lado a obra do barao de S. Cleitieiite traduz Iiiila 
grande iinportancin. 

Coino coirip(~usaqão aos seiis mcritos c ar) i d e s i ~ e l  cuiripri- 
mento de scns cir~lcrcs, fíira ngrn.cradn com a carta de coiiarllio o 
com o titiilo de 1)arxo. E rnerecei1.o heiri o saitdoso inorti~. 

O barão de S. Clenientc era socio correspond(wtc da Acade- 
mia Real (Ias Scieucias. 

Devbras compungidos coin o passaineuto cio nosso vellio airii- 
g a  e collega, sig~ificainos aqui a exprcssào cordeal <lu nosso seu- 
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timcntc a seu desolado fillio e nosso pirzado amigo, sur. <Ir. Cle- 
rrientc! dos Santos, c á d(,~riaiu f:xiiiili:c. 

(ionvncrcin do I'orto (4 de oiitiibro). 

O 11ar;io iln S. Clcincnte foi, alBiii rle distirietn tacliyçral,lio 
da c:tmar:i (10s dcl~ut:~d«e, iiin r~criptoi. tlotudii dr piov:~tlo talcii- 
to e riotal~ilissinio espiuito iiivcstiga(1oi. Eiir piihlicac+io, rl~isoii 
iirria ohua dc grande irnport:~iicia; Brir 71, i~c1i toa pci.r((, n h?..~torin rlnr 
c6rtea ycrncs du ~ t r r c r l o  ~UI .~ IL~C/C* . I~ ,  tltl rliie se avlinin ilo 11rí.1~1 (1% 
Iriipreusa Racinrial os volinncs 9." e 10.0, Jiranqc:iido os nito ro -  
luiiies jií pii1)lic:idoi: a Iiistoiin. pailzini~ntar ti» nosso paiz ((c 
1820 n 1831. 

Existe t:uillit'rn uina oiitrn nliia dcviila R O  h:liãri ~1c S. ('10.. 
lilente: Entntiatiçua e ilio,qrnp?~ic&s ~ ~ r l l ' ~ c ~ ~ t ~ l t r c ~ ~ ~  ] I O ? . / C L ~ ~ ~ C Z ~ ( , ~ ,  eu1 
tres \-oluuicxs. obra qt~v t'ontb~n iglii~ln~rntf: ~ i c l i o s i s s ~ ~ i ~ o ~  SII~S;- 
dios para os fastos liarlaitioiitarr~. 

Scutirnos a IlLoPte dr iirii cii1iitl;io tào prt3stautr t2rirno era o 
barão dr S. Clciiicilte, tojo eoiisrllio era pcditlo e aca;rta.do pclos 
nossos maís cslx.riiricritarluu pnilamcilt:iic~~, pois elle rorilic,cia 
como ningiirni os prt~cc~tlcrrtt~x. as nolmas, as T.CCI scgiiidos rios 
casos mais iiitrinc:i<los rla rirla 1,cjlitic.o-lerislatiw. 

Os nossos pt3zailies a siia. c ~ c . ' ~ ~ ~  f~iniiia. 

Fi~lhn rlo lJoco (3 (Ic. oiitiibro) 

Fii~oii-so liont~iri o srir. b:ir$o de S. Clni~icutc, director gcrna 
da redacqgo e t;icliygra~pliia tla raniarn dos p:ires. Era uin li«- 
rnrin probo, illiistratli~sirrio c iim do,< ficiirciouaiios mais distinctos 
do nosso paiz. Drixa o soic iiorric Iipzdo ri. iinpoittintis~irnos tia- 
halhos :iccica do rinsgn rcginir.ii pnrlnincut~r. 

A su:t esc."" farrlilia cri~iarilos o nosso sciiti[lo pezaii~e. 

Prestamos 1 i . j ~  a derradeira I~oinenagein ao illiist~e extincto, 
esta~npando o srii retrato no Diaráo IZlzcstroclo, qiie tiulia poi elle 
uma sirig~ilar prcdi1ecc;ào. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tars são os trnqos p~incipaes da biogrnpliia do trabnllinrlor 
o do homcin, tpie foi iim c~srinplo de qiianto na sociedaile portti- 
giieza se sabcrn recouliecor a lionra e o incrito. 

Dinl-io Tllvsfrrrdn (7 de oiitilbro, corii retrato). 

Ft~lieceii Iiont,eni o snr. bnrâo dc S Cleinonte. Esta noticia. 
imprcssionoii-nns clolorosanii~ntc, rinrqiiantn sempre f6111ns sii~ce- 
ros admirt~rlores d'a<liiclles que prlo trtiballio porsislcntc <r liou- 
rado cousegiiem vencer as dificiildades cla, vida, superar as inve- 
jas e os mil antolhos qiie se apresentam a cortar a marcha de 
quem dcsassombradauiente c sO pelo caminho recto pretende le- 
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~ a n t a r - s c ;  e por isso o nome do bar20 de S. Cleiiicute cru dos que  
nos iilercceii suiiiprc mais syinpatliias) t:~irto iii;iis cju:tuto iios rc- 
oord:r~aiiios de qile a q a ~ l l e  lioiriei>i tão prrstiiiioso e tão cousiile- 
rado partira. do h o r p  liumildo e fôra lia Cosa-Pia ontlt: recebera 
;tu p r i rn r i r :~~  nopcics tlo instrucç5o, que dcpois tanto I l ~ e  vierarri a 
scrrir ,  :~jiicl:idas c ilesenrolriclna pela siin rohiista iiitclligeucin. 

1):i o l ~ r a  do l>:rrAo de S .  Clc~mrrite não se l~ridc f:tllnr dc, bre- 
V'. 0 s  ~ O C U ~ I Z P I ( ~ O S  ~ C I Y ( ~  ( L  //i,stu7~jc~ ~ C C  11it~Zo ~ ~ « l ~ f l l ~ / l f ~ l i l ,  t?iii qut? O 

l1ar2o ilc S. Cleiriclitc, c.»rrio clle pioprio (loclara rio 1 . O  to1110 d'es- 
sa \:~liosn obrai foi po11eros:iiiieiitc coatlju\-atlo pelo snr. José 
Augiisto ria Silva: s2o de pcr si 1ini iii«n~i~neiito bastante para  
assc:giirsr s gloria rlo lioiiicin cluc ri'c%ssc trabalho se  i.iupcilhon e 
o d e ~ i  a Iuiiie. 

?;a f;ii,iilin do bni:io dc  S. Clt~iiieiitc, qiio o csti.eliioci:t co- 
iiio cliefc ciiierido, o golpc fi)i seiititlissiiiio, c (: tlesolndor o qii:t- 
c1i.o que alli s e  ofl'crece a yiiem vai apresentar as  siias colido- 
lciicias. 

O hiirr:il ilo illiistre estincto i,onlis:i-se ~~iii;iiil1~5. 

Sec~do (3 tlo oiitubro). 

1~: i l lc r~ci~  I i i i i i t r ~ i i ~  o iios.;o qiicr~do r i c~s l~t~i tavcl  ninigo barão 
clr H Cleineutc., do eonsellio tlc Sii :~ I\I:igcstaclc, driector geral  
i l :~  rcpartii;So t:i~li? ei.:ililiic:i clit eariisr:r tloi iiirs. dcputniios e so- 
cio da 2\catlcrlii:i 1tt-:i1 !]:i. Sc~ciic~ixs. 

Piiilct~ioiinrio tlistiiictissiirio. Ir1 c111 a vida tra1,alhantlo Iioues- 
ta. i. iritelliyc~iitriiic~iitc, doiiiniido o noiiic do seu  pai^ roi11 O o i~ro  
do st IL Iiicitlo e pe i sc~ r ra i i t c  tra1)allio. siia obra Docu~ne~ltos 
ZILCT~C CG I//\fi)).i~l ( /cI> C Ô ~ ~ P S  gcrccea t7rc ~ ( ( q i i o  l~orli/goe;a, paciente- 
iiirute. c,laliorada cwiii o 11ini.i fino crit~lrio, I! i i i i i  iiioniiii~rnto de  
7 alor poiico T ulgar, ile um iriegiialaj c1 r i i t c i . ~ ~ ~ ( ~  e qrie ciyitalli- 
narnrnte inoitrs clc, tjii:irito talelito e rlr qiiaiita açti~id:icle era 
tlotatlo o s ru  ,i~illioi. 

('oino l~cinic~iii, o bar50 de S. Clciiii~riti. possuia riiil:~ alriia tie 
di:iriiaiitc, pula, 6t.m ur~ia  tara, sciii iiiila ~ioiloi~,  ~:li.irilioca e boa. 

Ile1licioii:tdo com os mais tlistinctoi Iiomcus d e  Yortitgul. o 
illustre iiioiti, tinlia a franca s3.rnp:~tliia e a seriticl:~ adm~ração 
rle toclos rlles. 

Coi:iyZ« ,tiitigo, chcio ilc lealdade c de liourailcz, trabdlin- 
dor ii~fatlgavel, o I~nrao de  S. C~lciucntc. tlc.-:~pp:~rcet~ cL1c>ste iriari- 
clo acorril~:lrili:~do pela ailgiiatiosa sniit1:itii~ tlr todos o i  rerdadei-  
ros portrigiicses, qiic ~i 'el lc liao sal)iaizr o qile de~yiain nilmirar 
iriais. se o Iioiiiem I~cirn. se o tral~all~nrlor qur liririca tevtl fa- 
diga' 

880 coiiliecidos os priiiiorelios tia vida do bar30 de S. Plc- 
1ncLnte. Cleriic.iite ,Tos6 do> S:~ritos, orpIi50, foi etliicado ira ( ' ~ s a -  
P i a  rle Lisl~on, coiiio foi t.aiiil)ri~i E'erreira Lapa.  LI elc\rad:~ pasi- 
@o cji~c clicgou a oçcirpar no nosso iiieio dercw-a excliisivariien- 
te  {L tc~usriilnile da SLIR roiitiiilt~, aos caforqos pei'sererantes do 
seu  talento e do s ru  tr:ihallio, i.ciil que no iiirio tla soa 1iivta in- 
fatignrcl  se detiirpnssc a p i i r e ~ a  cla sua nliiii~ r :L granclrza do 
seli corayão. 

O bar20 clc S. Cleineute tiulia ilin:l prodigiosa rxiernoria. Kra  
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a elle rlnc recorriam todos os qrie queria,ril deslindar qua!qucr 
pouto obsciiro d a  Iiistoria do nosso parlnincutnrisrno, de toda a 
nossa liistoriit constitiicinual. 

Alicni (10s Docztinrtrtos pnrn  a hisfarin das cbrtrs gernes da 
s,aç.do y o r t l r y u e ~ a ,  o bar60 de S. Cl~nieutc colleccionoii tambein 
trcs tornlos ualiosissimos (11: Estulist~cns c híoyrrpi~icts pa~larizer~- 
tco-es, quc coiitéem iirna si.ri<: vasta rle dados e iloaiir~~entos para 
a nossa historin politic:~. 

Nx carnura dos depiitados, h saliidn de cada toino dos Docrs- 
a~entos, o çiir. bar00 (Ie S. Clcincilte rccchou, etli T-otawão iirlani- 
me, as rnsis hOiii6sa~ inanifi:st:iyrjcs pnlo c ~ i t ~ o  tlo seli cinprelicu- 
clirn~utu, dc tan~niilia. valia. na coopcra$ão da lristoria patrin, coli- 
t~~~lril~or~~11l~ft. 

Ainigos part,icrllaies do pliro tinbalIi:idor, o srri f;~llrcimoiit.o 
causou-nos o rriais fiiutlo drsgopto, tiXo fiii~do c01110 a sauda,cle que 
j á  hoje llio tríbutnnios c que jAlllais drisareiiios morrer. 

~llt~iiiiciitc serisil~ilisudos, eti~-ia~riiis B falililia do nosso clio- 
rado amigo a exprcssiio (10 nosso sinecro pcaar. 

d\Tc~>.ic(ndej (3 clr oiitiihro). 

-- 
&I01 rc:il lioucan, poiii:o tlcpois d:is 9 Iioras da mniiliti, na casa 

qiie habitava na p ~ i ~ q i ~  (11: S. I:ento, ;to l~iilo rlo cdificio das cor- 
tes, este illiistie fiiiiccioiiario, dirrctor geral cla tacliygrnpl1iu e 
socin tl:i A(:nrleiriia das Scicneins. Traballiador iucaiiyavel, leroii 
túcla a siin vida ua cl;~lioração dr uina olira, que serve Iio.je de 
rnon~i~~lento ao SCII no111e-Du1 L I ~ ~ ~ C I I ( O S  liara a h k l o ~ i n  clus cortes 
yeviies (I(& ~ici'g(io j?o~iugt~r.:a. 

Brlacionailo coiii os principacs l,oii1cus do p i t i~ ,  iiiiiito cn- 
uheccilor dc todas :as cji~rstôrs pail,iiuciitarcs, «cciipo[i ua socic- 
(fade poitiigiicza 11111 I i~gar  proeiriiiic.iit,~. J'in iirn 1~~110 r:ir:icter. 
~lliiiiiiin tla Casa.-I'ia, :~preli(lcii rios seiis prilneiros annos a lu- 
ctxr coiii a :idvt:isidade tia ~ i ( l a ,  clric elle veiicia rlepols, :i custa 
r1c it~iiito e~tiitlo r iniiita iiitclligciicin. Eniyregn<lo nas cninaras, 
alii segui11 toda. a sua c:~ii.cira; gracas aos esforgos d:t siia act)i- 
vidaclc, c ha iiina. b z i a  clc ailuos, coin os scirs coiilieci~rieutos 

r r123 ao5 1116111- ~~~irl:~iiieiitares, prestam uma cox~jiivxçZo c.ntrn,ordiuz ' 
liios tias duas cainaras clrie a, ~ 1 1 ~  iecorriaili ein prociirn (Ip im- 
Irortaiitrs r~r'I:t,recirneutos. 

0 5  seiià trabalhos iiicreceraiil-lhe 1ioiiror;~s lioiriuuag~us no 
p:~rlariierito e o titulo uobilinrcliico qi1v rt:crbcr;l fera-l11c daclo 
coiiio deinonst~rai;lo iie agradeciinent~i nos solis rel(:~:i~itcs ser- 
-viços. 

Paz B sua aliiia. 
C'orrcio du 1%CL.icT&E (4 de outiibro). 

O siir. barão de S. Clerneiite era natiiral de Villn Franca de 
Xirn e ílesceiidente de fxnilia inliito Iiiiinilde. 

Tinha nascido $1. 5 de janeiro de 1818, tendo, portanto, perto 
de 75 amos, c foi baptisado a 13 de limio do mesiiio muo. Era 
61110 d~ Jo2o dos Santos e de hfttiia Rita, nxturars e reci:hidos 
na igreja parocliial d'esta fregiiezia. 

00 assento de baptismo consta que o padrinho foi O reve- 



rendo Bcruardo Jlartius de Quintaval, y i o r  encorrirneiiùa(10 da 
igreja de S. Peclio tnl dlcaiitarn e madrinha Nossa Senhora da 
Conceiçih, tociiiirlo cotn a ieliqliia o pailrr hIanocl Roilrigilcs rle 
Abreii, qiie entào era co:irlJactor d'esta freguczia. 

li'icantlo orpli'Zo iiiiiito creaiiq:L, conseguiii ser admittido ua 
Real Casa-Pia de Ltsboa, oridc cursou as axilas corii o riiaxinlo 
aproveitamouto, dniido scrrqire provas de siibidn aptidão e coin- 
petenci:i. 

'I'eudu 20 annos, em 10 dr  dezzmbro iIe 1838, foi adrníttido no 
rlu:~<lro tach3-gi.aplilco da carnnrn. 110s dcpiitados, principimdo 
logo a distiugitir-se pela sua activlilade, applicac,ão c rigoroso 
ci~mpiirncilto dos seiis (lcrcips 

Do coiirir-io coiii os mais clnvados t:~lciitos c com as rnuio- 
res rriidic6rs portii~i~czas, nascru-lhe o desejo de SF torri:ir litil 
ao scil paiz: tlrclicnrido ;ts lioras qiic lhe ficavam livres d : ~ u  obri- 
gaç0cs rliarras :I tr:~b:llllos cjne c111 Portugal téeiri passado qiiasi 
tlrsalierccl~idos, iiias qiic szo da niais si~bida i1nport:tncia e t~iie 
rrvclarn iniiita intelligcii~i~i. r uma paciciute e lahoriosa invcsti- 
gacâo. 

O estiirlo clos documelitos pn,rlarncntares, perfeitamente aban- 
douaclo entre nós, mcrtxeii ao barão do S. Clerri~ilte iim estndo 
tzo profundo e habil, qiie os seiis t,rahallios siio hoje iinprescin- 
diveis em todos os assiimlitos que clizern rrspl4to ari parlameuta- 
rismo portiiguex. As 3sfnficficis~ e hilr/rtrphitrs 2)c[v7rtmc~itares, 
primeiro publicndas no C'r~mmerci,~ do Portu, e depois i~npressns. 
cnl volumcs, rruneia uriia si5nc de apuntarncutos, de datas, de 
noinph, tão pii~ii'iutic e intr~lligrnteiiiriite colligitlos, rl11t: merece- 
ram os mais c:tlorosos r jiistos applsiisos nos poiicos qiic em Por- 
tugal se preocciip:tin coiii trabt~llio lioncsto e intercss~ute. 

Os Doczini~nto~j pccrc~ CG h ktorin (lu-s ciii-fi>s 1rrrLe.s (Jn nnYão 
110i-tligircçu, siio cousideiailos cor110 iiin docii~itcnto de valor incal- 
culavel, a que só rio frrtiiro se poderá prestm a d e ~ i ù a  llomc- 
aagein. 

A iiieiiioria do Fui.. barão dr S. Clrrnrute era, considerada 
como unia dns ~>rliiiciras mcinorins portugoezas. Raros eram os 
factos, as (latas, os discrirsou notaveia, as discnss~es importantes, 
que o nol)ir harão uão spoiitasse de moincuto, com urna lucidez, 
uina preci~,Zo, iim rigor que cucautavam, admiravam a qiiantos 
tinliam o prazer de o cousultar. 

Como fiiiiccionario, i1iiiit:ts vrzrs no parlnmcuto e de toclos 
ns lados da sala lhe foi prestada a devida lioriienagern. Livre tle 
paixões politicas, complc.tatnrute alheio a uiesc~uinliarias, rcpu- 
gnaudo-lhe a I)aixezn da trica com qiie sa cleleitam tantos cspi- 
ritos, e s t a ~ a  sernpre !i ilisposiç&o dc qilautos o procuraíLtl,m, de- 
vendo-lhe por este niotiro os mais subiilos favores os honicns de 
todas as côres ~ioliticas. 

Como eidarlão, como chefe dc familia, a. qil:~ntos se Iioura- 
vam com a sua ninisadc nàn oii~limos niinca senâo tecer-lhe oa 
mais silbidos clogios. 

Finalmente, o paiz perdeii no snr. barão de S. CIemente um 
funccionaiio intelligeutiçsiino, Iiubil, trabalhador e de urna probi- 
dade inconcussa; Villa Franca de Xira, cpie se Iionrs de lhe ter- 
sido bcrpo, pranteia-o como iim dos seus mais illustrea e dignos 
filhos. 

Carrzpi~o (8 de outubro-Villa Franca). 
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Finoil-se c111 I,idl~oa iiiii dos mais puestimosos cid;td%os dit 

:ictiialiùade, o Ijario dc S. Clciilcnte, Clcilic~nte Jos6 dos Saiitos, 
tliieptor geral  do sci.riyo tncliygraphico das caxnaras, oride e r a  
einpregado desdc 1838. 

E a c i ~ v e i i  i m n  obra i r i ipo~- t , z l i t e -Dr~~~~~~~e~~to~para  a lbibtofia 
das c67 t e ,  , ~ P ~ I L P S  d c ~  ~ t c í ç i i o  1>orllryuecn, repositorio de  factos p a i s  
qnem cliiixrtr escrevcr a Iiistoria do p e r i o d ~  constitucional. 

O 11:irZo rle R Cli~iiicrite era iiin ti'estcs bomciis qire se clr- 
vam do nada ati., ás rnas1ina.s posiqc>cx sociacs: f o ~ ,  coiiio Fcrrc i ra  
Lapa,  cdtir.xclo n a  (Ltsa-Pia e coino ellc um lioineiri iit,il ao  paiz. 

Possiiiclor dl: docurneiit,os impt)itanfissiinos, cou~~ccerlor de  
todos os nossos ~iolitieos, nJ R I I ~ P : I - O ~  I IC~«  que ellcs valiaiil e se 
ílcixnsse riirmorias coiiio Saiut-Sinion, por csernplo, niiid:~ Iinria- 
1110s tlc  VI?^ trnristi~rniatlos todos os elogios, nlihs rricrec~tIos, enk 
violeiitris incrcpaç6es (1) 

Gmetn X(~c fo~ lm l  de Coimòrcc (de 5 tlc ontiibro). 

Aeat):i cle fallecer n a  cbapital este illiistrr escriptor, qiie Iin 
tcinl>,i" sc a.cllavr~ g i a v z n ~ ~ i i t +  tlocutc, teutlo abaridonailo os Seus 
im~or tou tc~s  t,rr~bnllios Iiietoricos. 

Kin antigo d i r ~ c t n r  ilrt r cpx r t i çh  de  tnclrygrapliia das  ca- 
xnarns dos pnrcs e <Icpi~C:tdos, oiirle prestou valiosos s c . i ~  lços. 

Funecinnario iutclligenti.. inciito activo e prestirnosi~, deve-se 
ao Y ~ U  ahir:xilo cst,iiilo e 1i:ib:i~llio incessante dc miiitos a11uos 
essa mngnifica obra tle rnuitos c iniportwtes volumes, orirle cst;i 
feita conl siilisidios ~: i , l io~iss i~nos .  t1nc.iirn~nCos oiiriosns e invrs- 
t i pq i i c s  coii~cieiiciosissirrlas, a histoiix clo nosso regimen purla- 
meiit:ir tlesdc x iiiiIil;~iit,zçdu do systc-nia Iibeial. 

E i n  bondoso, affavcl, houestissiino e ol>sequi:~iloi, estando 
eci~il~rcpprnmpto e coin r i  iiiellior ~ o u t a d e  a rsçltiieeer coin os 
seus rastos co~iliecimentos, nas duas camaras, os ptires e drpritn- 
dos uovos que n elln recorriam por muitas T ~ ( ~ c z ~ s ,  em casos de 
cliivi<la sobre assuniptos p a s s d o s  no parlaiiiento. 

As diias caInaiiis dérain-llrc altas provas de eorisiclcrap~io, 
tcnclo-Ilic dispensailo por vezw elogios c votos de  louvor e agrn- 
dccimcnto, por acclarnaqilo iiiiariime. qirc coustam das actas das 
r n s p r c t i ~ a s  scssões. 

D I ~ S C H ~ C C :  em psz o incauçavel traballiatlor e syinpatliico 
velho, que todos rcspeitavaiii pelo seu saber e virtiides, aprccia- 
das de q i~autos  o conlieciain. 

Traliaozo Pgp?17n?* (de 5 de  outubro). 

(1) O haiáii de S. Clemente tii~tia de memoria fartos, e cru coll?cyàn 
docunirrifris, talrci hern iornproiuetti~dores para riiuitos dos viuos iA mia a 
rnerrioiia ifr: afgii~is I'rillecidiis 1)a e~istrrieia d'cssrs dociirnent.os oiitios sa- 
biam, ale111 de niirii, çoiiio taiiibc*rn se satiin qrio clles r:stnvarri s~~bscriptntlos 
paia iiiirii, uoiii ordem de os inutilrsar sem lYr. OU fosse, poreirl, prli d eiltar O 
que succctleii com Saiiit,-Sirnon, oii por presciitIrnerit,o de uiin iiiorte proii- 
rnn, ou 1101 iiin escru~,uloso ivreio da rnitihn curios~~fddt: ~ I ~ s o ~ c ~ ~ I c I ~ ~ P ,  o 1 iie 
e certo e que pouco tcmpo arites do ntaqiir dc i[ue foi victima. dt,atrii~u toaos 
aqurlles pnpeis. P6dem, pois. t,oifos dormir descansados, os mortos no seu so- 
rnno eterilo, c os FIVOS IIO seu iniiocente somrio. 

(Nota de  C dos S.) 
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Começo esta por lima triste noticia. Finoil-se um dos ho- 

ineiis mais ln-rstaiitrs d'este paiz, prcstaute pelos recursos da 
sua iritclligcncia, prrstante pelos sni~linlados dotes do seu cora- 
qã!): prest:~ntc coi11o funceiounrio piiblico, como nuiigo e c»iilo es- 
criptor. Os scris tr:~balhos clc cuidadosa coiilpill:i$o de doei~men- 
tos Iiistriiicos, eiiriqiiecitlos dc n~iiitas e criiditas iufor1rrnc0cs e 
coriosas estlit~stic:ts, merecc,r:iin jilstos c brilhautes elogios nas 
duas casas tlo l ~ : ~ r l ~ ~ ~ ~ i e t i t o ,  Ic~anti-ldos pcl:\s vozes riiais authori- 
s:tdas e ~ I ~ S I I S & I ~ ~ ~ ~ L ~ ,  e DO I I I C ~ O  de geracs t\ppl:rusos, e erêitios 
qiie dos iiiais siiicerue 

Esse liorneii~, qoc assiin eaptivoii a ariiisade ile todos oriiiel- 
les que por irieio d:t pa1:tviu on da peuua reçoirixm aos giarides 
xe~i~rsos  ela sua inc.1iioii~ e ctricliqXo, rsse lioi~iem~ qiic acaba dc 
bliqiiear 110 tiiiiiiilo, <lel~ois de scrvir tBo clignsrnente o scii p:ii~, 
depois de tci \alitlo conl t:llitn boilclacle e tanta dedie:~y$« a 
qiicm 1)icc.iPava tlo scil l~recioso ailxilio e a cllc rccorriti. çlirio 
cle coritiaiiç;~, foi o eouselliuiro Cleineilte José dos Santos, l ~ ~ r g o  
cle S. Clrinelite, aiithor das Bioqraplitas e estuti.stiçccs / ~ c ~ ~ l t r ~ ~ i e ? , -  
t c v e s  c cla irioiliimental «11ia Uocunze~itos pnrcc o Icistoi~u clns cOr- 
tes  gewes. 

Fdlcceu o barào de S. Cleinente ria rnar~li5 de 2 c10 corrente, 
eff~~tiiniiilu-ar iio dia 4, ás I1 lioias clii iiiaiilih. os seus firnerses 
q11e for:~~il ~ i ~ i i ~ t o  ct~~icorrido~, e iii;~is o st:rlam se ll%o se acliasse 
f61:t cic ~,ISIJ«:L gr ; l~ l t i~  niiriiero dl: pares, clcputxdos e altos func- 
cronxr~os. O prcstito coinpiililia-se cle qunre~ita e tantos trens, 
inrlo ciri algiiiis d'cllcs as err.;tiiqas :~syladus do asplo de S. Catlia- 
riníi. O;.rc5tiiaiiiortnc~stlo illnstre ~st i i ie to fnr:tiii inliilrn;rdos 110 cc- 
mitciio cLo Alto de S. Jojo, o não rio criiiitc~i~otlos I'rnzeres; eoiiio 
se siiplninI~:i,  isto o t;illccidu rc,siilir iio largo clo Rlciz,itlo ~ l a  
rita de S. Bciito. A razko hi Iiavcr alli o jazigo dc fxnl~l~a.  

Ao c i e k c < - r  :ido t i r i n u l o  o fel-etro clo ve- 
iicr-ando c i d w t l C % o ,  a c t o i r t e c ? c ? i i  iinia c : o i i s a .  
e x t r : ~ o i . d i i i : i i - i a ,  inaci-cclitavel, e qiie lios 
c o i l t i - i w - t , o r i  c l o 1 o r o r s ; i i i i e i i t e .  =liti-e t ; c % l i t o s  
ui-;~cioi.<-s dite d ~ a z ~ s  c:i sae c10 ~ > : i i - l a r i r e l i t  o 
q i r c :  alli se a c - l n u v c t i i i ,  r i e i r i  r i m  w õ  l e v a r i t o r i  
:I voz pai-a, :L h e i x - í t  do sepii1c:hi-o d'aqiiel- 
le lioiiiein :i c j u c - n i  clles tulito de%-iaiii, dí- 
z c . s i . - l l r e  ilii:is P ) I L ~ ~ V I - > X . U  q r x o  f o s s e n r  de deo- 
p c d i c l n . .  E: p i r i - a ,  que, sc c - l l e  .jn :LS i r Z ~ o  
i JIjL 1150 se precisaya. tl'elle e o 
5 n g r : x t o  dõc-sc r j u ; t n c l o  r o l c ~ n i b i - z %  aos cc- 
cos  : % i i i o i - l - c - c i d o s  das cainptts os favoi-es 
qiie i - e o c b e x r ! .  . . 

Conio a i i i g i - c x t i d 5 o  íloslioiiicnsnosfaz 
c l i o i - a r ! .  . . 

(Conim7,t.icc.1~sc (De 11 de o~itubro). 

No dia 4 do mesrno mez realisou-se o seu funeral, 
pelas 11 l-ioras da  marrli?i, para um jazigo espontanea- 
mente offerecido pela familia Alfaro Cardoso, rio cemi- 
terio do Alto de S. João. 0 - m o d o  como foi feita essa 
ultima homenagem consta das seguintes noticias: 
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Foi riiiiito concoriido por 1):Lrcs (10 reino, dcpritados, pcssoai 

das sccietariar e de todas tis repartiçces das duas casxs do par- 
larricnto. rsisriptores, e i~~ditns .   te., o liinernl d1<>stc illiistrc ciifa- 
dão. fiineral que foi iiioclcsti~siiiio, colifoi~mc elle dctei~nin'ii.~. O 
ininistcrio rst:~vn represcmtacio pclo siir. coiiscl1icii.o Tt.lles de 
Vascoiicellos 

fin1210 (6 de outiihro). 

O fiineial cl'cste nosso clii~rido c snutloso amigo. qilr: sc rr:t- 
lisoii Iioje, foi iriiriicri>ai~ic~iitr: toilcoriitlo, encoipor:inclo-se no 
prcstito, :~ICrii d«  siir. iiiinistro da ,justi~a, iniiitos 1!arvs e dcpii- 
tndoa, membros do alto firuccionnlisrrio, Iiornrns de lcttias, etc. 

O snr. bar50 de S. Clviileille rccomiriciid;iin eslircssameiite 
qiic O se11 rritcrro fosse iiioiiesto, c a sii:~ ~7out:irlc foi rigoiosa- 
riiciitp eiiiiipritlri, 111~s nrin por i580 o saliiiiiento do illustic titu- 
lai e Iiicancttvel traha1li:idor dcisoii de ser irnpoil~nte, porque 
o aromp,ul)lamento que scguiu o fcictin era uuitici r~sis3iilio e Sc- 
Iccto. 

~ ? I Z  id(t(Z~6 (4 de o ~ i t ~ ~ b r o ) .  

Foi iiiilito concoirido o funrr,il d'este rcspeitavel c illustrc 
fiiriccioiiario. O govcino ft.a-sc rcpi~scutnr pelo snr. rriinistro dd. 
jl~sti::~. estaiirlo-o igiialmentc as duas cnsas rio ]~ailamci~to, a s  
secrctniias das caill:iras dos Ii:ii.es 1. iIr,putados, pcissoal cTx rc- 
ilacq:lo e da taeliygi:~pliia, e gi2riclr niiinero de amigos pessoacs 
tlo iiosso scntpro sandoso niirigi). Que descaiicc, eni paz, porque 
será seinpre lionrmd,~ e bemquista n siia mcirioria. 

Foi iiiiiito coucori ido o fnneral, cpe se realisou Iiolit,ein, (10 
bílrão dc S. Clemcutc. Eram niiiiierosns ar pessoas que se C I ~ C O ~ -  

porarain 110 cortejo fiiiiebrr. prestando a derradeira Iioineuagein 
icjucllc illiiptrc ciclad$«, a1i.m do snr. ministio da juelic;a, iiots- 
mos iiiiiitos pares c dcpritados, niembios do alto fuuccionalismo, 
liomcris de lettras, ctc. 

O fallecido tinlia. feito cxpieasas recoillii~eudaçÕes para qUc 
o seii enterro fossc modrato. sendo o seu tlesejo ciiinpii(10; ainda 
assim, o saliimeuto do fallcci(10 titular foi iiriponeiltc. 

Srcr(lo (5 de o~itiibro). 

Tucla a iinprunsd 6 unnnime eiil prcstur bornc~uagcm AS (pia- 
lidaclcs eminentes c aos re1cv:lntes scrvi~os piihlicos do nosso 
prezado ainigo o snr. barao dc S. C:lciilcnte. O seli fiineral, rea- 
lisiido esta tarde, foi uri~a i~lriqiicrite siguificativa dcnioustra- 
rso do respcito e d t ~  cstiiiia geral de que gozava o illiistre func- 
cionario, estando ri'elle iepreseutado o gorerilo, as diias casas do 
parlamcrito, secretarias das ca.maras dos pares e deputados, cor- 
pos de rt;dacp%o e t a ~ h ~ g r a p l i i a ,  representa.utrs da iinprcnsa de 
Lisboa, ctc., etc. Sobre o fpretro foram ilepositadas varias co- 
roas. 

Correio da Tarde (4 de oiitubro). 
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Foi concorridissirno O f ~ i n ~ r a l  d'cste illiistrr e hourado filiic- 

ciou:lrio. NO prestito encoiporara~n-se, al6iri do snr. iri~uistro da 
jiistiqa, niiiitos pares do reiuo, drpiit~rlos, cmprrgados (ias seere- 
tarias das duus c:imarns, etc.. etc. 

Respeitaudo as iiltiiiias dcterrninag6es do firixrlo, o fiineial 
foi dos rilais niod<:stos. 

Correio da .&'oute (4 de outabro). 

R,cyouqa j6 11ii SIIR iiltima uioracln, i ~ i n  cemitcrio do Alto de 
S. Joào, este incançavel trabullrador e distinct~ssi~iio fiinccio~a- 
rio. Se os sei15 ziiiigos dedicados seutcrii lioje, c iiiilito, a falta, 
yiie Ilies faz aqriellc ilobilissiiiio eoraç60, os parla~ilt~ntares, ora 
iiirlrEei~cntrs, innis 1Ao-dc sentir cleiiCro em poiico, qiian(10 Ilics 
ikltar arluclle conselho cselarrcitlo e desal)nisouxclo, sqiielle iii- 
foriil:~tlor corr?eti>ainio e iiiiniceioso qiie fez brilhar inuitns e evi- 
toii TWVS ninitos t1esnstrc.s tii+iirrircios 

-332 iio e u i t : i , x r t o  iiiiiito e w c ~ i ~ e c i c l o s  fo- 
i-am, I r > a s t z r i r t c w  CIOS que, dos ~001i~e1lias e 
tl-abalhos c l o  I>ai.&o r le  S. Clciiientc, se 
a y i - o v e i t í r i - a i r i .  Sc r l i ~ ; ~ n i  t o c l o w  os  fixnc- 
cioiiarion cll:xs secrettti-ias c l t c s  c t x x ~ i : x i - a ~  
1 e g í a l a t i - c - : i  e, d c t n d c  os  i x i t % i s  e 1 c : v a d o k  ai é 
z1o.c; mais l i i i r r i i ldes ,  x i 5 . o  cic e . c ; q r r e c ? c r a i n  
c l e  a u o i i i p c t i r h r c i -  : r . td  ': ú c r i x i i l , a  restos 
x i i o i - L 2 t c . s  clo c j u c  f i n - a  c : o l l t - g a  ou <=licTe 
seiiiyi-e dedicado, s se h r i . w t r i n r t e s  o a i t i - o s  
; i i r i i g r , #  l~essones do ill~i.'ii;i-e e x t i u c . t r ,  Iho 
c l 6 a - n r u i  o ultilrio adcirs, poiicos p a r l a i m e i i -  
t r ~ r . c s ,  airi igos o11 i i i o c i e r - i r o s ,  So c o i x L a v n , i r ~  
110 1 i a x n i i c i - o  cios < 1 1 1 ~  310 ~ = < - 1 n i i i  e~*io ; t s , i i s r t i -  
x - a i i a  :PH de i -~ '1 - ;1cP~i1 . : ly  oi*a.~Õ.~:s pc10 <le"i- 
canvo do c1rrc: fi'>r-tt bar-50 de S.  C l e i a i e u t e ,  
c n p 3 e n a a  c ? o i i i t  ; ~ r i i o W  as  sizi-a. p i - c > s i d e n i t c  
d ; ~  ~ ~ í t i i r a  i= i~  6 1 0 s  A e p i ~ t a c - l 6 . s ~  iiiiiii s t r o  d :~  
j i i n t i c ; : ~ ,  B 1 a . r - g i o c * l i i ,  Pg<%cjirito, r9'i-l,o de Cai-- 
valho, di-. V z t l l c ,  <h-. Vicente B E o n i t c i z - c ) ,  
c l r .  J a t - y i n e  B X o u i z ,  cli-. B X t x i r o ( > l  (\ch Ai-riti- 
ga, rFl~oo~>liilo J ? c ~ - x - e i i - a ,  C 1 1 i - i s & o ~ - P t o  F'iri- 
t o  c Dias Costa. 

Poucos, iiiuito y c n a c * o s  y r i , r l á x r u i c a i t : ~ i - c *  
r . o i i i y , a i - o c e r a i r r ,  pri:tiido C l e n i c i r t c - .  .Tos6 
Cio6 B z ~ i i t o a  t i i i l r r ~  visto r l c - u f i i l t ~ i ~  d i a m n t c  d<: 
si i i l i r ; a , a  p o x i c z i  w d c -  yel-;ivóc* cdc c I e p ~ x 2 l t z ~ -  
das. 

X3 r s g i w l r . a i i i o s  r : o i r r  doi- o I'r ia i to-qixc:  
~ l e i x r o i r s t i - i a ,  i n : x i s  ix ix i tx  Tez ri, i l l g ~ . : l t i ~ l í k ~  C) 

c - g o i n i i n o  ILEEILI~~I~~I ; ; .  
30 criiiitrrio orickul,;tl c,stnram alliinnas do Asylo de Sdota 

C'atlraiii~a, o 11%~ coliipnrccciain os (1:~ C:m-1% c0111 ã sua l~alida, 
p o r c l ' ~ u c  jiilgoii cliie o r:rrterralririito se ictlliearia no cerriiterio 
occitlrntal e para ahi se ltnviaiii (liiigidn c3btes ultimos. 

Ijeacaiicc eln paz o riosso boin amigo. 

Eco,toacistcc (5 de oiitubro). 



AIBm dos pare8 e deputados mencionados na  noti- 
cia do Eco~aomista, estiveram tambem os snra. Carrilho 
e Bernardino Uachado, e mandaram desculpar-se por 
motivo d e  doença ou ausencia da capital os snrs. conse- 
lheiros João Chrysostomo de Abrcu e Souza, Antonio 
1l:riiilio Correia de  Sá Brandão, José D ~ a s  Feiieira,  
Eduardo de  Abreu, Joaquim Germano de  Sequcira e 
Agostinho Liicio. 

Sobre n feretro foram depositadas tres coroas, sen- 
do uma de  saudades, amores perfeitos e hera, tendo a 
legenda-A' rrzemuria vene~nnda do i l k s t re  e ba- 
vüo de S. Clel7ze?zte-Testenzunl~o de sazcdacle e gratidüo 
de Maviccnlza Relvas e Ca~los  Relvas. 

Outra de  rnsas, violetas e amores perfeitos, dos ta- 
chygraphos da  camara dos deputados Agostinho José Frei- 
re e seu ufillzo . 

Outra de violetas e amores perfeitos, do seu paren- 
te mais proximo João Afonso de Cavvalho. 

Por varias vezes lhe foram pedidos apontamentos 
para a sua biographia, os quaes pela siia nimia rnodes- 
t ia sempre negou. Provieram essas solicitações, entre ou- 
tras, das publica<;ões Diario 1lticstrado (1;386), Baldei- 
*.a Po~.tzbgueza (1886) e Portugirezes llliirsfres (1887). 

Desde qixe dei a estas linhas o titulo de  Aponta- 
mentos bivgruphicos, entendi dcrer cingir rne a apontar 
factos e datas, e uma o11 outra apreciagxo alheia sobre 
a pessoa e tt.abalhos do fallecido hai % o  dc  S. Clemente. 
Q,,oaIqiiei juizo meti poderia ser sirspeitoso de piedade 
filial o ~ i  apaixonada saudade; mas isso não impede o re- 
gistrar se que o finado foi d'aqilelles homens para qiiem 
a posteridade começa cedo. N%o houve em vida duas 
opiriiões a seu respeito; não a3 ha depois d'elle morto. 
Nem é preciso esperar que os vindouros lhe façam jus- 
t i ~ a ,  iicrn qiie o teinpo lime as asperezas qiie ficaram de 
muitos annos d e  lucta. Antes e depois da sua morte, a 
opinião a respeito d'elle é uma c unica. 

Teve inimigos? por certo que sim, pois só 0s nEo 
téem n'este miindo os absolutamente ineptos ou recorihe- 
cidamente inuteis. Mas os raros, que teve, póde afouta- 
mente dizer.se que pertenceram i~ classe dos invejosos. 
E d'esses raros, alguns se desfizeram já no pó dos tu- 
rnulns, outros se arrependeram e volveram em admira- 
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dores; e apenas ficaria um ou outro incorrigivel, q u e  
corroido da  chaga da  inveja e mordido de alguma dor d o  
remorso, vai pesadamente arrastando a sua inutilidade 
na  estrada da vida, onde o deixa na obscuridade a som- 
bra projectada pela rnemoria d'aqiielle trabalhador, tüo 
ho?~rutio, como modesto. 

Outro facto devo deixar apontado. Trabalhou mais 
do que devia, e,  ultimamente, rnais do que podia. R l u i -  
tos lhe i.ecommendavam (e eu entre todos), e bastantes 
vezes o fallecido Rei D. Luiz lhe pediu, que se poupas- 
se p u r a  710s ~ O Z L ~ U T .  Mas tudo foi inutil diante da sua 
tenacidadc de  ferro e da  sua monomania do trabalho e 
do altruiamo; e, ao passo que o fallecido Rei se desfez 
na  ruina da sua organisapão antes de vêr realisada a sua  
nrouheoia. o finado barão de S. Clemente sumia-se na  . I 

sua anemia, levando, como desesperado travor de uma 
suave agonia, o desgosto de não vêr concluida a sua  
monumental obra. 

C l e n ~ e ~ t e  dos Santos. 
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Camara dos deputados 

Sessiio de 9 de julho 

Foi  lido o seguinte officio: 

aIll.mO e e ~ c . ~ O  snr.-Ein sessão de 18 de maio 
d e  1587 tive a honra de offerecer h camara dos snrs. 
deputados da  nacão portiigileza um exemplar do pri- 
meiro livro intitiilaíio Estntisticas e Biog~ciphias P a r -  
Innzentares Po~tuguez,,~s, comprehendendo os factos oc- 
corridos at6 1856. 

Agora offerepn A rnesnia camara iim exemplar do 
segundo livro, que estA dividido eni duas pastes, vindo 
já a primeira, e a segunda espero não se demorará 
muito a sua apresentni$o, 

0 segundo livro contém em si, nâo s6 0s factos 
mais notaveis que tiveram lugar no parlamento portu- 
gnez nas sessõõs legislntivas de 1557, 1585 e 1859, e 
algumas referencias aos de 1890, e bem assim varias 
biographias de cidadãos portuguezes que occuparam OS 

elevados cargos dft ministros, conselheiros de Estado, 
pares do reino, deputados da nasao, e, além d'isto, 
muitos factos poiiticos que muito importa aos homens 
publicos ter d'elles conhecimentu. 

Contém igualmente a relação nominal dos minis- 
tros de Estado no tempo das regencias de D, Isabel 
Maria, D. Miguel de Bragança e D. Pedro I V ,  e OS de 
1530 a 1890, assim como 0s nomes dos ministros ho- 
norarios actualmente existentes c os dos deputados que 
estilo habilitados para poderem ser nomeados ou eleitos 
pares do reino, segundo as disposições d a  lei de 3 de 
maio de 1878 e o decreto dictatorial de 20 de fevereiro 
d e  1590. 

0 s  respectivos indices indicam bem claramente 
variedade, importancia e alcance dos assumptos trata- 
dos no dito segundo livro e agora na primeira parte 
d'eate. 



Se  ao principio do segundo livro véem transcriptas 
algumas apreciações respeitarites ao primeiro feitas no 
parlamento e na impi ensa, foram ellas alli transcriptas 
s6 e unicamente para mostrar o modo lisongeiro poi. 
que esse livro foi tido e considerado, e para se conhe- 
cer tambem que elle deii lugar aos interessantes artigos 
publicados na ZlustruçZo Portugrceza, pelo distincto 
escriptor publico Manoel Pinheiro Chagas. 

A obra não é cotiipleta nem 6 perfeita, n2o prima. 
pela arte, nem pelo modo como esth organisada, mas 
a6gura-se-me que ella é mais uma prova de que tra- 
balho, e trabalho corn respeito a assumptos que reputo, 
não só de utilidade publica e interesse parlamentar, 
mas que ao mesmo tempo se encaminhatn a tornar co- 
nhecido o que tem havido ria vida constitucional, par-. 
lamentar e politica em I'ortugal. 

Se tenho conseg~iido este fim, ignoro o. 
A outros, que não a rnitn, perteuce dizel-o. 
Trabalhos do genero d'aquelles que véem tratados 

no primeiro e segundo livros, para os quaes tenho mi- 
nistrado gratuitarneiite os competentes originaes, n t o  
téem sido tentados ilerti effectuados por outrem desde 
que no nosso paiz ha spstemn representativo. 

Creio ter feito com elles um born serviço; esta cren- 
$a é quanto me basta. 

Do segundo livro, que offerepo agora ti camara dos 
snrs. deputados, uenhurn outro premio desejo sen8o o 
de que esta offerta seja recebida com a maxima bene- 
volencia da parte de v. e x ~ . ~  e da camara a que v, 
excea tão digna como acertada e escrupulosamente pre- 
side. 

Deus guarde a v. exc.'-Lisboa, 8 de julho da 
1890.-Ill."0 e e x ~ . ~ '  snr. consellieiro Pedro Augusto 
de Carvalho, dignissimo preaidentc: da camara dos snrs, 
deputados da nação portugueza.-lla~üo de S. Clenzente, 
director geral da repartiçuo cle redacpão e tachygraphia 
junto As cortes geraes da naçHo portugueza.)) 

Para  a secretaria. 
O snr. Dias Ferreira disse que era prhtica seguida 

n'esta camara e na outra casa do parlamento, e que vi- 
ra hontem observada n'aquella assembleia politica, quan- 
do O snr. barão de S. Clemente enviava e offerecia a 
qualquer das camaras um exemplar das suas valiosissi- 
mas obras, ambas as camaras, cada uma per si, tomac 



duzentos exemplares d'essa obra, para serem distribui- 
dos pelos seus membros, e era por isso que mandava 
para a meza uma proposta n'esse sentido, cuja urgencia 
requeria, e que estava forinulada rios seguintes termos: 

((Proponho que sejam aclq.uiridos por esta camara, 
para serem di~tribiiidos pelos snrs. deputados, 200 exem- 
plares da importante obra que offtirece á asseinbleia o 
bar& de S. Clemente.-José D i a s  Ferre i~ .a .»  

Escusava de a acompanhar de quaesquer conside- 
rações. 

O parlamento portuguez não tinha um só membro 
que não conhecesse e respeitasse os valiosos serviços 
prestados ao corpo legislativo e h Eiistoria constitucional 
portugueza pelo snr. barao de S. Clemente, e liavia de  
ser difficil mesmo encontrar entre os membros das duas 
assembleias politicas algum que nAo lhe devesse, como 
elle, valiosissimos esclarecimentos quando qixeriam fal- 
lar  sobre um assun~pto importante, esclarecimentos que 
aqrrelle furiccionario fornecia a todos 08 lados da  cama- 
ra, sem diutincçuo de C ~ P  politica, coiu a maior impar- 
cialidade. 

Não cria que nenhurn parlametito estrangeiro tives- 
se  a fortuna de posijuir na sua secreta1.i~ urn funccio- 
nario mais distincto no seu ramo que o snr. barão de 
S. Clemente. 

Podia, quetn quizesse, nacional ou estrangeiro, con- 
sultar aquelle benemerito fiinccionario sobre os aconte- 
cimentos da  vida constitucional de  Portugal, que ne- 
nhum lhe era estranho, que nenhum lhe seria negado 
por falta de coriheciniento. 

Desejando que ficasse consignado nas actas das 
sess0es d a  camara, nbo para os snrs. deputados, ma8 
para o publico, porqiie no espirito e no coração de  to- 
dos os membros da camara estava o reconhecimento pe- 
los serviços d'aquelle benemerito funccionario, mandava 
para a meza a sua proposta, cujtt urgeneia requeria, 
abstendo-se de fazer mais considerap8es sobre ella. 

Vozes:-llliiito bem, muito bem. 
Foi admittida a urgencia por unanimidade. 
O snr. ministro da fazenda, não só como membro 

do governo, mas como membro, que era, da  camara, 
declarou que adheria com a maior satisfação e o maior 
enthusiaamo A proposta que fura mandada para a meza 



e que a camara acabava d e  adtuittir a urgencia da  dis- 
cussão. 

Desde que entrhra corno depixtado na camara, e 
mesmo antes, quando j A  se interessava pelas cousas po- 
liticas do seti paiz, habilitAra se a considerar o snr. ba- 
r%o de S. Clemente, não e15 como um dos homens dos 
mais distinctos do seu pais, mas como o iriais conhece- 
dor  da  liistorin constitiicional de Portugal. 

Devia dizer q i ~ e  não conhecia quem tivesse colli- 
gido maior numero de elementos importantes, com maior 
solicitride, zêlo e int.elligencia do que S. exc." 

Não podia, po~tanto ,  ri'aqriella occasião, deixar, por 
parte do governo, e em seu nonie, de  fazer aquella de- 
clarnçWo. 

O snr. Carlos Lobo de Avila disse que o snr. de- 
putado Dias Ferrcira precedera-o na apresentas% da  
proposta qiic tinha tensão de mandar para a meza. As- 
siln, sí) lhe  restava associar-se a ella. em seu nome, e 
cria que em nome de  todos os seiis collegas, (apoiadas) 
ás palavras de justiça, que nXo foram de elogio. mas 
iinicamente mel-ecidas, aos eminentes serviços prestados 
pelo enr. bar20 de S. Clemente. 

Todos os depiitados, os novos como elle, e os mais 
antigos, coino o srir. Dias Ferreira, sabiam 'o que podia 
e valia a. boridade inexgotavel, a solicitiide e constante 
amor ao  traballio e saber d'aquelle distincto funccio- 
nario. 

Não havia discuss80 na  camara, em que qualquer 
orador que se leviintasse, n%o devesse o melhor das suas 
infosma~ões á solicitude com que o snr. barão de S. 
Clemente a todos auxiliava. 

E r a  uma obra de  justiça, e não só uma obra de  
jiistiga, da  moralidade, dar um galardgo excepcional a 
rrm f~inccionario que cumpre os seus deveres tambem 
excepcionalmente. 

Propunha que fosse votada por acclamapão a pro- 
posta apresentada pelo snr. Dias Ferreira. 

O snr. Alberto Pimentel julgava interpretar os sen- 
timentos da  maioria, associando-se h manifestação da  
camara, em honra do snr. barão de S. Clemente. 

Esse funccionario distinctissimo, que tinha dado 
tantas provas do seu saber, da  sua  illustração e d a  pro- 
ficiencia com que tratava e conhecia todos os assumptos 
d a  vida constitucional do nosso pais, tinha direito a que 



pbl icamente  a carnara lhe d&use esta manifestação de 
aprêgo. 

Cria que não precisava dizer mais nada sen" ao o re- 
petir qiie a maioria se associava festivamente e unani- 
memente L n~anifestaçào da  minara. 

A proposta foi approvada por acclamayZo. 
Totlos ou snru. depiitados foram cuniprimentar o 

snr. baizo de S .  Clernerite, qiie estava na sala da  ca- 
niara. 

Sessüo de  24 de julho 

Deu se ci>tita do seguirite ofiirio: 
c i I l l .mO e exc. mo snr.-Scnlio a honra de participar 

a v. cxc.". nara  o fazer scicrite á c a ~ n a r a  dos snrs. ' I 

deputados, que está concluída a iinpreseho da  segunda 
parte do segundo livro das Estati.~ticas e B i o g ~ a p h i a s  
PcsrZc~rn~,litnres Po~ttigtiezas, a fim de poder ser verifi- 
cada n respc(:tiva, dibtr 1liuiçEo. 

Aproveito esta occasixo para cumprir o irnpreteri- 
vel dever de  agradecer L1 carnars;t, a qiia v. cxc." tEo 
distincta como ilobrenlente l~rc?aitlc, riAo 56 ;L benevo- 
lencia corri que receberi a ofivi.tti, que lhe fizera tle utn 
exemplar do segi~ndo 1ivi.0, iil:is, e inui especialiiiente, 
tatiibetn a tnanifestaçilo e prova de  syinpathia e estima 
dada pela iiiesma caniíirn na scsszo tle O do corrente 
julho, d a  qual aontpre ci~nserv:ir.ei a tnais grata lem- 
brança, e terei corilo o maior e inaiu valioso premio dos 
ineus trabalhos. 

Deus p a r d e  a v. exc."-Lisboa, 23 íle jullio de  
í890.-III.n10 e e ~ c . ' ~ ~  snr. conselheiro Pedro Aiiguato 
d e  Carvallio, djgnissimo presidente (Ia camara dos 
snrs. dc;>utados.-Btcr2o de S. Clmteqate. n 

Camara dos dignos pares do reino 

Foi  lido o seguinte officio: 
«I11.m0 e exc.'"" snr.-Em sessão d e  i S  de  maio de 

1 8 S i  tive a honra de  offerecer á, camara dos dignos pa- 



res do reino um exemplar do primeiro livro intitulado 
Et&xtisticus e Biogruphias Parlamentares Portuguezas, 
comwreheridcndo os factos oecorridos até 1886. - I 

crAgora offereço á mesnia camara uni exemplar do 
segilndo livro, que  estzí dividido em duas partes, vindo 
ji n primeira parte, e a segiinda espero não se demora- 
r i  muito a sua apresentação. 

a0 sepindo livro contem em si, não só os factos 
mais notaveis que tiveram lugar no parlamento portu- 
guez nas sessões legislativas de 1887, 1888 e 1889, e 
a l ~ u m a s  ref~rencias aos de 1890. e bem assini varias - u 

biographias de cidad#os portiiguezes que occuparain os 
elevados cargos de  ministros, conselheiros de Estado, pa- 
res do rcino. denutados da nacão. e além dlisto differen- 
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tes factos politicos que inuito importa aos homens piibli- 
cos ter d'el!cs conheciinento. 

((Contétn igualmrnte a relapão nominal dos minis- 
tros d e  Egtado no tempo das iegericias de D. Isabel Na-  
ria, D. Mignpl de  Bragança e D. Pedro 1V e os de 1830 
a 1890, ass in  como os iiomes dos ministros honorarioa 
actiialrnente existentes e dos deputados que est<io habi- 
litados para puderem ser nonieados ou eleitos pares do 
reino segilndo as disposi~ões da  lei de 3 de maio de 1 8 7 8  
e o decreto dictatorial d e  20 d e  fevereiro de  1890. 

cOs respect,ivos inílices indicam bem claramente a 
variedade, importançia e alcance dos assumptos tratados 
no dito segundo livro, e agora na  pritneira partc d'este. 

((Se no principio do livro véern transcriptsa algumas 
apreciapões respeitantes no primeiro, feitas no parlamen- 
to e na imprensa, foram ellas alli transcriptas s6 e uni- 
camente para mostrar O modo lisongeiro por que esse 
livro foi tido e considerado, e para se conhecer tambem 
que elle dcii lugar aos interessantes artigos publicados 
na Illustruqüo Po~tzlgzseza, pelo distincto escriptor publi- 
co IIanoel Piriheiro Chamis. 

oA obra não é cokpleta nem é perfeita; não pri- 
ma pela arte, nem pelo modo cotno est8 organisada, mas 
affigura se-me que ella é mais uma prova de que traba- 
lho e trabalho com respeito a assumptos que reputo, não 
s6 de utilidade publica e interesse parlamentar, mas que 
ao mesmo tempo se encaminham a tornar conhecido o 
que tem havido da vida constitucional, parlamentar e 
politica em Portugal. 



nSc tenho conseguido este fim, ignoro-o. 
,(A outros, que não a mim, pertence dizel-o. 
((Trabalhos do genero d'aquelles que véem tratados 

no primeiro e seguildo livros, livros para os quaes te- 
nho niinistrado grztiiitamente os competentes originaes, 
nâo téem sido tentados nem effoctuados por outrem, des- 
de que r10 no880 paiz ha systema representativo. 

aCreio ter feito com elles um bom serviço; esta 
crença. 6 quanto me basta. 

«Do segundo livro, qixe offereço agora á camara 
dos dignos pares do reino, ncntium outro premio desejo 
senão o de  aue esta offerta seia recebida com a maxima 
becevolenci; da parte de v.dexc.a e da camara, a que 
V. exc." t%o digna coino acertada e escruyulosamente 
preside. 

((Deus guarde x v. exc."-Lisboa, S de julho de 
1590.-111.'11'j e e ~ c : . ~ l ~  snr. conselheiro Antonio Telles 
Pcrcira de Vasçoncellos Pirnentel, dignissirrio presiden- 
te da. cainara dos dignos pares do reino.-Ba~üo de S. 
Clsnleizte, director gcral da reparticão de redacção e ta- 
chygraphia junto As cortes geraes da napão portu- 
gueza.)) 

O snr. presidente disse q ~ i e  o snr. barão de S. Cle- 
mente, que a cam:ira conhece como um distincto func- 
cion:irio e um homeiii inuito trabalhador. acaba de re- 
mettcr, coin o officio que acabd de ser lido, iim volurae 
que é a prirneira partc do segundo livro. A camara já 
conhece o primeiro livro, e, portanto, avalia o iricreci- 
mento que elle tem, e por isso julga qiie a camara con- 
siderará que elie deva fazer parte da bibliotheca da ca- 
mara. 

O srir. J e r o n ~ r n o  Pimeiltel disse que O officio que 
acaba de ser lido, e as palavras que o snr. presidente 
acaba de pronunciar, suggcriram-lhe a ideia de apre- 
sentar a segiiinte proposta, que lhe parece ser5 appro- 
vada por toda a camara: 

aProponho que sejam adquiridos por esta camara, 
para serem distribuidor pelos dignos pares do reino, 
200 exemplares do livro segundo, primeira e segunda 
parte, da  obra do barão de S. Clemente, intitu!ada Es- 
tatisficas e Biographias Pu~lunzentares Portztgz~ezas.~ 

Srlo tão relevantes os serviços prestados por este 
distincto funccionario ii historia parlamentar e politica do 



nosso paiz, que elles bem merecem considerapão de to- 
dos os que se interessam ri'estes assumptos. 

Os trabalhos d'aquelle illiistre funccionario são bem 
apreciaveis e importantes para a historia parlamentar. 
E a exemplo do que se fez em 1557, quando se publi- 
cou a primeira parte d'estc traball-io, o orador apresen- 
t a  agora urna proposta igual 8 de entzo, requerendo pa- 
ra ella urgencia. 

Foi lida a proposta. Constiltada a cainara, appro- 
vou a urgencia e entrou ein discixssão. 

O snr. Ttiomaz Ribeiro associa se ás palavras de 
justipa pronunciadas pelo digno par snr. Jeronyrno Pi- 
mente]. E para dar d'isso testemunlio dir:i que realmen- 
te o trabalho do snr. barão de S. Clemente merece ser 
lido, estudado e conservado em todas as bibiiotliccas. 

Tendo coirio encargo, que lhe foi coriferido pelo 
actual ministro da  jtistipa, o escrever a historia da le- 
gislação liberal desde 1820 em diante, dirS que tem jB 
no prélo os dois primeiros voluines, e está cornepando a 
escrever o terceiro. E assim, p6de asseverar que os ele- 
mentos fornecidos pelo trabalho do snr. barão de S. 
Clemente são eíiicacissimos para se completar essa his- 
toria. 

Ninguem mais pedindo a palavra, foi lida e appro- 
vada a proposta. 

Sessão de 24 de julho de 1890 

Foi lido n a  rneza o seguinte officio: 
~I11."~ e exc."" snr.-Tenho a honra de participar 

a V. exc.", para fazer scicnte S camara, que está con- 
cluida a impressão da  segunda parte do segundo livro 
das fistatisticas e Biog~c~phiqs  Parianzenta~es P o ~ t u -  
gzrezas, a fim de poder ser verificada a respectiva dis- 
tribuição. Aproveito esta oçcasião para cumprir o im- 
preterivel dever de agradecer 5, camara, a que v. exc.' 
tão distincta como nobremente preside, e a V. e x ~ . ~ ,  
não só a benevolencia com que foi recebida a offerta 
do  exemplar do dito segundo livro, mas tambem a de- 
monstração de sympathia dada em sessão de 8 do cor- 
rente julho, da qual conservarei a mais firme recorda- 
$0, e terei como o maior e mais valioso premio dos 
meus trabalhos. 



((Deus guarde a v. exc."-Lisboa, 23 de julho de 
1890.-Ill.m0 e exc."' snr. conselheiro Antonio Telles 
Pereira de Vasconcellos Pimentel, dignissimo presidente 
da cainara dos dignos pares do reino.-Barüo de S. 
Clemente. 1) 

O snr. presidente disse que ia ser distribuida pe- 
los dignos pares a segunda parte do livro; e por esta 
occasião propõe A camara que se lance na acta um voto 
de loiivor ao snr. barão de S. Clemente pelos seus re- 
levantes servipos prestados. (Apoiuclos geraes.) 

Consultada a minara, foi approvada unanimemente 
a proposta. 

Agradecimento 

A' imprensa em geral, e aos amigos em particular, 
tributa os mais sinceros e seguros agradecimentos, pe- 
las favoraveis e liorirosas apreciaçzes feitas com res- 
peito ao 2." livro das .T3statisticas e Biographius Pav- 
lamentares Portz~guezas. O B u ~ d o  de S. Clemente. 



TITULO I 
CORTES GERAES 

ARTIGO I 

Sessão real da abertura das côrtes geraes ordinarias 
da nação portugueza 

Aos 2 d e  janeiro d e  1890, no palacio das côrtes, 
reunidos na  sala das  sess0es d a  camara electiva os di- 
gnos pares do reino e ou snrs. deputados da  napão 
portugueza, S. exc.& o snr. conselheiro d e  Estado Joâo 
Chrysostomo de Abreu e Souza, presidente da  camara 
dos dignos pares do reino, tomou a cadeira d a  presiden- 
cia, e em seguida nomeou a grande deputação das côr- 
tea geraes, para, na  fórma do real programma, ir ao 
vestibulo do palacio receber e acompanhar Sua Mages- 
tade El-Rei, bem como Sua Alteza o Serenissimo Infan- 
t e  D. Affonso, a qual sahiu d a  sala para o designado 
fim. 

Pela 1 hora d a  tarde entraram na sala Sua Mages- 
tade e Alteza, precedidos da deputação e acompanhados 
d a  côrte e mais pessoas que costumam assistir a esta so- 
lemnidade. 

Tendo Sua Magestade tomado assento na cadeira 
d o  throno, Iêu o seguinte: 

((Dignos pares do reino e senhores deputados d a  
napão portugueza: 

~Acercando-me hoje dos representantes da nação, 
ainda corupungido pelos acontecimentos que  enlutaram 
0 paiz, o primeiro impulso do meu animo é patentear- 



lhes quZo gratas me foram as  demonstrapões de pesar 
com que o povo portuguez se associou á dor que nos 
causaram, a mim e l minha familia, os fallecimentos do 
meu muito amado e venerando pai El-Rei o senhor D. 
Luiz  I e de  meu saudoso tio o senhor Infante D. Au- 
gusto. Considero-as como mais uma prova de  que entre 
a familia real e a naçxo existe inteira affinidade, que 
me esforçarei por corroborar, harmonisando os meus 
actos com o sentimerito nacional. 

((N'essas demonstrações tomaram parte com lison- 
geira unanimidade os soberarios e os governos estran- 
geiros; e os seus pexames, se foram preito 6s altas vir- 
tudes dos finados, déram igualmente testemunho da  cor- 
dialidade de  relações mantidas por Portugal com todas 
a s  potencias. Esoes soberanos e governos tarnbem m e  
felicitaram, por occasião d a  minha ascensão ao throno, 
com expressões de ainisade, que mais me obrigam a 
um soleinne agradecimento, a que espeio se aszociarl a 
naçHo, honrada nas  pessoas dos seiis monarchae. 

((Durante o intervallo das sessões legislativas, Por- 
tugal foi convidado por Sua  Magestade o Rei dos belgas 
a fazer-se representar n'uma conferencia int~rnacional,  
que se reuniu em Bruxe l l a s~  para estudar e concertar 
os meios d e  supprimir o trahco da  escravntura. E r a  o 
fim annunciado da  conferericia altamente s y ~ p a t h i c o  a 
uma naçgo que, como a nossa, desde muito aboliu a 
escravidão em todos os seus territorios, e n'elles e fóra 
d'efles, no mar e na terra, tem feito perseguir com atu- 
rada  vigilancia os commerciantes de escravos. O convi- 
te foi, portanto, acceite pelo meu governo, como por to- 
dos os outros a que fôra dirigido, e fago votos para que 
a conferencia, cujos trabalhos ainda duram, tome deli- 
b e r a ~ õ e s  que possam ser applaudidas pelo espirito chris- 
tão e humanitario, que sempre distinguiu os portuguezes 
no trato com as  rasas africanas. 

 recentem mente, as patrioticas aspirações d a  nação 
ingleza e do governo de Sua Magestade Britannica, a 
dilatarem as suas vastas possessões na Africa, encontra- 
ram-se, em mais d e  um ponto d'esse continente, com o 
firme proposito de  Portugal de conservar sob o seu do- 
minio e de utilisar para a civil isa~ão 08 territorios afri- 
canos que primeiro foram descobertos e trilhados pelos 
portuguezes, por elles foram revelados e abertos ás mia- 
sões do christianismo e ás operações do commercio, e 



nos quaes as aiitlioridades portuguezas téem praticado 
os actos de jurisdicção e iiifliiencia consentarieos ao  eu- 
tado social dos seus habitan.tes, que sempre bastai-aiii 
para dgriifioat, doininio iticontestsve!. Este encoiitro p6a 
ern refêvo desaccorclos de opinizo eritre o rrieu govcriio 
e o de Sua Magestade I3ritannica1 Acerca das contlic;Geu 
a que devern satisfazer e dos titulos que tée:n de  adilu- 
=ir as soberanias europeias ein Afi-ica, para serem rew- 
nhecidas pelas gr)teticia~; e d'esses debai:cordos resu!toil 
uuia correspoadencia diplomatica, qiie ainda os nzo p6- 
de sanar, e que tariibztii lio~ivc de  occiipar~se cle oiitrna 
divergenciws, yostcriornietite suscitadas, sobre o tiicldo 
d e  a p r e ~ i a r  uiu corifiioto, occorrido ria* margens clo Chi- 
re, entre uiiia t r i b ~ i  i ~ i d i g ~ i i a  e utna expediçso s~ielltifi- 
ca portugueza. O iiieri guvei.:io, inspiraticlo-st: iio seiiti- 
n~en to  riacionai, e coiifu:.rii:~nclo se corii o vuto iinaiiiiiie 
das duas casas t i o  parlaiiieiito, ter:r diligei:ciaJo c:oi!ve,i- 
cer o de S L I ~  JIngestade Brit,liinici~ d u  direito qi iu  as- 
siste a Portugal de  reger os territorios ao si11 c. riorte; 
do Zambeze sobre que verba a riiencioiiatlzt currei?poii- 
dencia, liiriitando se, durarite o inciderite e ein todos os  
seus termos, s rn:rliter doniiiiios que seri1l)i.i: iciviiidicuii, 
e reiterar declarações que setiipre fez. E ii'esta a t~i t i ide  
persistir&, corn o apoio, que d e  certo lhe ri50 i125 de fal- 
tar, do3 representantes da naçgo, espei.aiido conse;iiir 
uma equitativa coriciiiação de todos os iegitiinos iiitares. 
ses, que prornptailieirte restabeleça, cotuo eu cte.;<,jo, o 
perfeito aecordo entre os governos de diiaa n:tçCcr; liga- 
das por viriculos de arniuadi: e tracliçCeu se~ulares .  

ctCont geral tratiquillidude se realisararii as elei~.Ues 
suppiementares dos dignou pares do reino, bein coriici a s  
dos snrs. deputados d a  riaçHo e dos corpos adnl in i~t ra-  
tivos. 

a S o  uso das ai1ttioriaat;ões legaes foi publicado o 
regulamento de sanidade maritinia, inodificando profiin- 
dainente, d e  accordo com' as iridiea~ões da  scicticia e 
com as exigeiicias da  opiniiio publica, as providcricias 
preveritivas que dillxcultavam a ericrailii de passageiros 
e mercailorias no portn de Lisboa, coin grave prejuizo 
do commei,cio iiiternacional. 

«O governo renovarA a iniciativa de algiitnas pro- 
postas d e  lei, periilentes da  passada sessBo legislativw, e 
entre estas a da  revisão da lei do recrutainento, da  re-  
forma da  lei eleitoral d a  parte electiva da  cainara dos 
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dignos pares, e da responsabilidade ministerial, e pro- 
por~i, com a alterapão da  lei eleitoral da  cainara dos 
srirs. deputados nos pontos ern que a experiencia a 
tein acoriselhado, a modificapão e acrescentamento das 
disposiqões vigcntes sobre incompatibilidades. 

«I'elo ministerio dos negocios ecclesiasticos e d e  
j i i s t i~a  ser-vos-1120 presentes propostas relativas ao me- 
llioriirnento das condic;ões em que se acha o clero paro- 
chinl, & reforma de servipos judiciaes, á correcpão de 
rnenores, & repressão das reincidencias, e ao processo 
coirimercial e criminal. 

((0 crcdito continúa a rnanter se elevado, 
riiercê por certo da  confianga que o paiz tem sabido ins- 
pirar pela pontiialidade no desempenho dos seus com- 
proriiissos, e pelo melhor aproveitamento dos seus reeur- 
80s  nwturaes. 

« A  situac;%o financeira, apesar da execução das pro- 
videticias com qile se entendeu dever acudir B agriciil- 
ti ir:^ iracional, e que em parte diininuirarn a receita pu- 
blic,:i, n3o deve irispirar receios, se bern que não dis- 
perisn toda a prudencia rio aiigrnerito de  novas despezas, 
e toda a vigilancia no aproveitamento das receitas na- 
c.icui;ies. 

«Pelo rcupectivo ministro vos ser20 apresentadas 
nlgiirnas providencias no intuito de  melhorar e facilitar 
a c.obi.anpa dos impostos e mais rendimentos publicas. 

«Tem o meu governo attendido coin desvelo aos as- 
siri-iiptos que interejsain a defeza nacional, liaverido to- 
 nado v:irias 11rovidi:ncias no irituito de rnelhorar a or-  
gnriisagão militar do paiz, :~perfeic;oar o armamento e 
desenvolver a ins t ruc~ão do exercito. 

((Estão concluidas O U  em via de  acabamento algu- 
]nas das obras mais importantes do plano geral da  de- 
fcza do porto de Lisboa; urge proceder ao seu artilha- 
incrito. N'este intento vos ser50 pedidos os creditos in- 
dispensaveis, qiie dividrdos por algans dos proxirnos an- 
nos econornicos permittii.80, sem gravoso encargo para o 
thesouro, tornar aproveitãveis as quantiosas sornnias já  
dispendidas nos trabalhos defensivos da  capital. 

«Pelo ministro d a  guerra vos serão apresentadas 
propostas relativas A reforma do Codigo de Justiça AIili- 
t a r  e do regulamento disciplinar do exercito, á reorga- 
nisagzo dos estudos superiores militares, e, além d'essas, 
outras providencias d e  não menor interesse, todas ten- 



dentes a robustecer a s  instituições militares do paiz, cr6- 
doras Dor tantos titulos d a  consideracão nacional. 

x k a ,  felizmente, a registrar Zurante o intervallo 
parlamentar alguns factos de  assignalada iniportancia 
para as nossas provincias ultramarinas. 

xTcndo sido coroadas de exito feliz, graças ao presti- 
gio do riorne portuguez e aos esforços dos nossos explora. 
dores, as diversas expedigões ultimamente emprehendi- 
das, adopto11 o governo providencias tendentes a tornar 
rilais eficaz a nossa acção admiriistrativa em algrimas 
regiGes da  provincia de  BIopambique, taes corno a crea- 

do districto do Zumbo, a acquisi<;ão de navios des- 
tinados á navega980 dos principaea rios, a contintiapão 
d e  linhas telegrapkiicas, o estabeie~imento de rnrss0es e 
a organiuagão politica no territorio de Gaza. 

~Desenipenharido se das obrigações contrahidas 
ao rescindir o coritrato de 13 de dezembro de 1883, 
e tornando provisoriamente posse do caminho de  fer- 
ro de Lourenço hIarques, o governo mandou prose- 
guir na  construcção d'esta linha, a qual, devendo den- 
tro em pouco carnepar a ser aproveitada, facilitará 
transportes e commiinicspões, tornando se assim pode- 
roso instrumento de progresso para aquella nossa pos- 
aess2o. 

«Tem contitiiiado a construcgão do caminlio de  fer-  
ro de  Angola, sendo ainda ha pouco aberta a segunda 
sec@o da  linha. 

« N o  iritiiito tlr deserivolver nas nossas provincias 
~iltramariiins a viagzo accelerada se tem procedido a di- 
YPPSOT traballios, e vai tratar-se igualmente do estudo 
de tima via ferrea destinada a ligar Bmguelia com o 
Bihb. 

ctExige o nosso dominio colonial melhoramentos 
urgentes, bein o sabeis, c por isso, e para satisfazer ao 
qiie a civilisaqão de 116s espera, apresentar vos-ha o meu 
governo diffxentes propostas de lei, e entre ellas a s  re- 
ferentes á constrncg50 do caininho de ferro de RIossa- 
medes, a refornias na  administrapão e facilidade nas 
r:ommiinicaçGes d a  provincia d e  Noçambique, A regula- 
ridade da  nnvegaçno entre a metropole e a India e Ala- 
caii, ao Codigo de  Justiça Militar ultramarino, á reorga- 
riisação da  secretaria de  marinha, das forças do ultra- 
mar, dos quadros dos offioiaes de fazenda e dos medi- 
cos navaes e do corpo d e  marinheiros da  armada. 

* 



((Não descura o governo proseguir no desenvolvi- 
mento dos melhoranieritos inateriaes do i.eino. N'esse 
proposito vos apresentarri o rninist:.~ das obras piillicas 
algumas propostas de lei tendentes a adiantar n cons- 
t r u c ~ ã o  da  iêde ferro-viaria do paiz. 'i'ariiberil pelo tnes- 
mo ministro serão submettidas ao vosso exnine, aléiii da 
outras, diversas providencias Bcerc:~ do trabalho dos me- 
nores, accidentes do traballio, orgnnisagão das sociedá- 
d r s  de soccorro niutuo, e credito tigricola. 

ucliamanclo a esclare~ida c~ttet>ç?io rlos reprcsentan- 
tes do paiz para tantos e tão variados l~roblem:is da ad- 
ministração nacional, confio pleriainente que o vosso z8- 
10 e patriotismo vos inspirar3.0, coru o aiixilio da  Divi- 
na  Providencia, as mais proveitosas soiii~ões. 

cDignos pares do reirio e snrs. deputados d a  na- 
$80 portugueza:-Abrindo pela piimeiia vez, como fiei 
constitucional, as cortes geraes, 11Ro quero perder o en- 
sejo de affirmar solerni~eriieiitc qli:"io grato rne k vêr  ine 
cercado dos reprcseiitarites do paiz. Conliep de  sobra n. 
provada lealdade da na520 $3 iristitui~ões que rios re- 
gem, e por isso mc felicito de poder dar solcinne teste- 
munlio d'esse sentiiriento, asscgilraritlo, pd!: tiiinlia pnr- 
te, que hei de saber correspoilder-lhe, ruatitetido escru- 
pulosa fidelidade ao pacto fi~ad:t:ireiital, seguro perilior 
de  alliançs sincera entre O Roi e o povo, firme esteia 
das liberdades publicas. 

ctEstli aberta a seiisão.)~ 

Terminada a leitura, Sua 9lagestade e Sua Alteza 
sahirain da  sala acompanliadoe do niesmo c o r t i o  e com 
a etiqueta que tivera lugar na entrilda. 

Pouco depois, tendo voltado á sala a grande depil- 
t a ~ ã o ,  S. exc.& o snr. presidente encerrou a sessào pela 
hora e meia. 



TITULO I1 

CAMARA DOS DIGNOS PARES 

ARTIGO I 

Nomeal;ão do presidente-Morte de El-Rei D. Luiz- 
Exequias da Impui-atriz do Brazil-O marquez de 
Thonrar; o visconde de Bivar -Outros assumptos 

Na sessão de  3 de janeiro, presidida pelo digno 
par  José de Sande Jf~gall ines Mexia Salema, supplente, 
1êu.se ila ineza a seguinte carta régia: 

aJoLo (:hrysostomo de  Abreu e Souza, do meu con- 
selho e do de Estatio, par do reino, ministro e secretario 
d e  Estado tionorario, ariiigo, eu El-Rei vos envio muito 
saudar, como aqi~elle que amo. Tomando em conside- 
ração o vosso distincto merecimento, experiencia do8 
negocios piiblicos e mais circumstancias attendiveis que 
concorrem na vossa pessoa: hei por bem, tendo em vis- 
tri, o disposto no artigo 1.' do decreto d e  27 de janeiro 
de 1887, nomear vos para o cargo de presidente da  
camara dos dignos pares do reino para a sessão legis- 
lativa ordinaria que lia-de comepar no dia 2 do proxi- 
mo mez de  janeiro. Escripta no papo de Belem, em 26 
d e  dezembro de 1889.~ EL-REI.=JosOS~ Luciano de 
C ~ S ~ ? , O .  

E m  seguida disse o snr. presidente: 

aNo intervallo da  sessão legislativa deu-se um acon- 
tecimento o mais doloroso para todos n6s, assim como 
para a nagão inteira. 

Falleceu o muito alto e poderoso Rei d e  Portugal, 
o senhor D. Luiz I de  saudosa memoria, um grande 
Rei que, pelas suas virtudes e altas qualidades, tão di- 
gno foi do throno, como O foi da  saudade com que a 



nação inteira lamentou a sua perda e do respeito com 
que será sempre honrada a sua niemoria. (Apoiados  
geraes.) 

A dor por tão lamentavel p e ~ d a  foi profunda em 
todo o paiz,.que apenas uns dias antes tivera dc  lnmcn- 
tar  o f'allecimento de  Sua Alteza o senhor Infante D, 
Augusto, que pelos seus elevados dotes e bons servi<;oa 
tanto illustrára a napão. E', pois, justo que piopo- 
nha á carnara, e de  certo n'isto interpieto o seu seriti- 
mento unanime, em primeiro lugar que  se lance naacta  
de hnje iim voto de profundo sentimento por tão grande 
perda. (Apoiados  gsraes.) 

E m  segundo lugar que uma grande deputaçEo seja 
nomeada para ir  apresentar a Sua òIagestnde E1 Rei L), 
Carlos I, A Rainha senhora I). Atneiia e á, Rainha viu- 
va  a senhora D. Maria Pia os sentimentos d'estu cania- 
r a  por tho tristes e dolorosos aconteciilientos. (Apuiadua 
gercies.) E finalmente que para rnaior significa<;?io de 
tão jiista homenagem, a catnara, depois de votada a 
proposta e nomeada a deputaç80, encerre a sua sessão. 
(Apaiados  geraes.) 

E m  vista da  manifestaçzo da  catnara, considero 
unanimemente approvada a minha proposta e vou rio- 
mcar a grande deputapão, que será cornposta dos di- 
gnos pares senhores: 

Marquez de  Vallada, marquez da  Graciosa, conde 
d e  S. Jariuario, visconde de  Valinor, visconde de  Mo- 
reira de Key, Antonio do Serpa, Barjona de  Freitas, 
Barbosa du Rocage, Pereira de hIiraitda, Vaa Preto, 
Costa Lobo, &ligue1 Osorio, Francisco Van-Zeliei., Ban- 
deira Coelho, D. Luiz da Cariiara, José Pauliiio d e  Sd 
Carneiro, Sebastião Calheiros e Antonio Ernilio d e  S& 
Brandão. 

Parece-me que a camara anniiirá a que se nonieia 
tambem uma deputa<;ão para ir assistir ás exeqiiias da 
Imperatriz do Brasil, a quem, não só pela circumutan- 
cia do seu tão proximo parentesco com a casa reinante, 
mas tambem pelo fàcto de ter fallecido n'este reino, a 
camara de  certo desej ar4 prestar essa homenagem, 
( A p o k d o s . )  

Vista a manifestação d e  assentimento d a  camara, 
nomeio a deputação que ha-de i r  assistir á s  exequias e 



que ser8 composta, além da  meza, dos dignos pares 
senhores: 

ASarqiiez de  Fronteira, marquez de Pomares, niar- 
quez de  Rio Jlaior, conde de Bertiandos, conde de 
Castro, conde d e  Alte, visconde de  Condeixa, Telles 
d e  Vasconcellos, llargiochi, Thomaz Ribeiro, D. lliglrcl 
Coutinho, Hiritze Ribeiro e Antonio Emilio de Sá, Ij ian- 
dão. 

Na sessão de 8 d e  janeiro, deu-se conta do scgiriri- 
t e  officio: 

aIll.mo e exc.'"O snr.-Representando o con~ellieiro 
reitor da  Universidade de Coimbra, cxm satisfayRo ao 
pedido, que lhe dirigiu o conselho da  faculdade de  plii- 
losopliia, sobre a grande necessidade tle que o cligtio 
oar  do reino. dr. Antonio dos Santos Vieeas continue 

c2 

no servi90 d a  mesma faculdade, sein o que terzo tle f i -  
car fechadas algumas cadeiras, rogo a v. exc." qlic se 
digne pedir á camara dos digrios pares do reino, erra 
norne do governo, a devida authorisa98o para que 
aquelle digno par continue no servigo da  faculdade, por  
assim se torriar preciso no bem do Estado.-Deus giiar- 
de  a v. exc." Secretaria de  Estado dos negocios do reino, 
em 3 de janeiro de 1890.-111.n10 e exc."" snr. aresi- 
dente da  camara dos dignos pares do reino.=José Lu- 
c i a w  de Cus t~o .»  

Ficou pendente de  resol upko. 

Varias dignos pares pediram a palavi~a: 
O snr. Presidente:-Antes de conceder a paliivra 

aos dignos pares que a pediram, chamo a attengão d a  
camara para o que pauso a dizer. 

A grande deputas50 dos dignos pares, nomeada pa- 
r a  tomar parte nos funeraes de  Sua  Magestade a Irnpe- 
ratriz do Brazil, desempenhou se da  sua missão, apre- 
sentando devidamente cornprimentos a Sua  Magestade o 
Imperador na sua chegada it estasão de Santa Apolonia, 
acompanhando o prestito funebre e assistindo a todas a s  
~erernonias do funeral até serem depostos no phautheon 
real os restos mortaes d'aquella augusta senhora. 



A depiitagão incumbida de  participar a Siia Ma- 
gestade El-Rei qiie se acha eonstitriida R mexa d'esta 
tamara  para a sessão do corrente anno, e RO inesmo tem- 
po dirigir-lhe pezames pelo falleciinento de El-Zei o Je -  
nlior D. Liiiz e de Sria Alteza o senhor Infante D. Aii- 
gitsto, tem de  corriparecer 8marili5 no paço de  Belem ás  
d r i ~ s  lioras c mclia da  tarde,  qiie f qiiando serA admittida 
por Siia J'fagestede A sua real p r s scnp .  

A esta rnestna depiitaçXo, taiulicm nomeada para ir  
apresentar os pezames a Sria Il1:igcstxde a ltairilia a Se- 
nlior:~ D. 3Iaria Pia. ainda nno riosso declarar o dia em 
qiie po(1er:i. ser recebida. Oficiei ao inordomo inór, snr. 
diiqiic de I,oul&, para qiii: me cominiiriicasse opportiina- 
i-iicritc: qiial ( I  dia destin:idu por Sria AIagestade para esse 
íirn, e recebi Iioritein ;C noute esta carta do snr. diique de 
lJ~iiilé, a qual apreseiito e peço ao snr. pritneiro secreta- 

. . 
rio qiic3ii.a Iêr. 

nTII.n'oe e ~ c . ~ l "  snr.-Siia Jf-rgestads a Rainha a Se- 
nliorx LI. Alaria Pia ,  minha aiigiista aina, muito penho- 
rada coiri a resoti~~Iio da  cainarn dos dignos pares do rei- 
no, ine encarrega de dizer a v. e ~ c . ~  que, em conse- 
qiienria de estar ainda doente, rino póde iiiarcar o dia 
rni q11c rcceberh a dep i i t a~ lo  iiomeadn pela camara em 
sessZo de  5 do  corrente, e logo q ~ i c  Siia Nagestade pos- 
sa  receber a referida comii>issão, v. e ~ . "  será avisado 
do dia e hora qiie a mesma augnsta senhora designar - - 
para t,al firi). 

neiis giiarde a v. exc."-Paço da  Ajuda, 7 de  ja-  
neiro de 1890.-IlJ.n10 e e ~ c . " ' ~  snr. José  de Sande Me- 
s i a  Salema, como presidente da  camara dos dignos pa- 
res.===Dupue de LOZLM, mordomo múr.» 

Seguidamente o snr. presidente disse: 
((Como a camara acaba de  ouvir, Sua  Magestade a 

Rainha vi i~va não pôde ainda fixar o dia e hora em que 
a depiitapno d'esta carnal-a poderii ser admittida á sua 
real presenga, visto que Siia LIagestade esth ainda doen- 
te. Sendo muito para sentir ainda nKo estar Sua  Mages- 
tsdn completamente restabelecida em sua importante 
saiide, d o ,  como creio, todavia gratas para a camara a s  
expressões da  mesma augiiata senhora transmittidas na  
carta, razão por qiie d'ella dei conhecimento na sua in- 
tegra. Logo que tenha o competente aviso, conforme a 
promessa na carta, o participarei competentemente aos 
dignos pares que formam a deputaçlo. 



Ptirmitta-me ainda a camara que eu me refira a OU- 

tro assuinpto, que tambem  prefere-^ concess50 d a  pala- 
v r a  pedida pelos dignos pares inscriptos. 

Ooriio a camara sabe. durante o intei-vallo das ses- - ~ ~ ~ 

sões legislativas falleccram os digrios pares: Sua Alteza 
o senhor Infante D. Augusto, e os snrs. marques de  
Thomar, José filaria Lobo d'Avila, visconde de  Benal- 
c.anfor e iiltiniamente o snr. visconde de  Rivar. 

Com respeito ao fallecimento do serenissimo Irifante 
D. Augiisto ja a camara se manifestou. Coin r e l a~ão ,  
poi-érn, ao fallecimento dos oiitros dignos pares, qiie por 
suas elevadas qi~alidades c pelos seus serviços prestados 
á iiionai-chia e á riaç3o deixni.an1 de  si grande iiienroiia, 
e para riós piing-ente saudade (filuitos apoiados) creio 
interpretar bem os seiitimentou dn eatiiai.:i proporido que 
se lance na acta um voto de  profundo setititileiito llcla 
perda dos seus auatro jlliistre:, membros. assim como aue  

I I 

se corumiinique ás famlias dos finados a delibera<;?io d'es- 
ta camara. (ililziitus apoiados.) 

O swr. Ifintze Kibeiro: -Permitta me v. exc." Que 
una a mitiha voz 4 sua, para coinrneniorar a perda que 
a nacão soffreu de um dos seus viais leaes e mais dedi- 
cados servidores, o rriarquez de Tiiomar. 

O marquez de Thomar foi uma d:is individualida- 
des mais poderosas, mais marcadas da  nossa historia 
politica. 

Foi autliorita~io o seu governo? Sem duvida. RIas 
qiial o governo activo e creador, .que n8o é authoi-itaiio? 
A authoridade nas mãos de um ignaro, de um inliabil, 
C simalrsniente risivel. A aiitiioridade a bem de iima 

I 

causa, de um systema, de  uma ideia, 6 absolutaiuente 
urna necessidade. Nem a authoridade estd sí> n a  f i q a ;  
está sobretudo no impulso, na acc;ão e no exemplo. Não 
é ai~tlioritario quem quer. A authoridade não vem para 
O individuo; vem da  propria pessoa. Não se decreta; on- 
de  está, por si se impõe. Ngo se recebe como uma da- 
diva d e  occasião; affirma se  como uma condipão e uma 
garantia nos grandes coiniriettimentos. 

Authoritario foi Cromwell, e dominou a Inglaterra. 
Foi Napoleão, e engrandeceu a França. Foi Pomba:, e 
exaltou a siia patria. 

Authoratario 6 Bismark. e com elle a Allemanha 
tornou-se um imperio. 

Foi violento o governo do marquez d e  Thornar? 



Despertou animadversões, concitou odios, accendeu re- 
presalias? Que admira, Fe feria interesses, se cortou, 
abuso?, se eriiprehendeu reformas! 

A sira fecunda iniciativa se devem principio8 que 
ficaram, e ]caiu que não esquecem. 

Ji n%o é iriau, quando de  um governo alguma COU- 

sa  fica que a coriscienc.ia publica agradece. 
Teve defeitos, commetteu erros? Se até o sol tem 

manclias, e todavia é elle que nos allumia e aquece! 
Forain duras, criieritas até, as  luctas d'aquelle tempo? 
l i a s  a Iiicta é iirna condipão de  vida; o marasmo é 

que 6 uin syinptornn de morte. 
I>~n:ais, a natureza social é como a natureza hu- 

mana. I'ur vezes caiece de revulsivos, de cauterios atb. 
Quando flacida e rnorbida, é com elles que se re- 

aninia. Depois retemperam-se a s  forças, e abrem-se as 
faculdiides a maiores e rnais largos emprchendin~entos. 

Qupm, senão O nlarqliez de Thornar, com O seu 
pulso vigoroso, abriii cuminho B regenerapão? 

E uma grande virtude teve elle: soiibe cahir a tem- 
po. Desertipenhoii a siia nlissno até ao ponto em que pro- 
longa1 a seria desvirtua1 a. Desde então, deixou que ou- 
tros goverriiissem após elle. 

Conio ttidus os grandes e verdadeiros estadistas, 
compreliendeii que governar não é ficar, que governar 
é prod~izir. E quando viu que a sua acç% estava gasta, 
elle que, pelo esforço da  sua intelligencia e da  sua von- 
tade, assigtialárd unia epocha notavel na historia cons- 
titucional d'este paiz, preferiu ~ a h i r  com as honras d a  
guerra,  a ficar sob os npódos d a  fraqueza. 

Diirou pouco a estrella politica d o  marquez de  Tho- 
mar; mas a bun l ~ i z  foi intensa e viva. Como ministro. 
foi severo; mas procurou ser justo. Então nZo se  chama- 
v a  longanimidade h tibieza, nem tolerancia S r e l axa~ão ,  
nem liberdade ao abuso. Então as cousas tinham O seu 
verdadeiro nornc. 

A politica era uma arena d e  combate, em que ca- 
da uni pugnava pelos principias do seu credo e pelas 
convicy Oes da sua consciencia. 

Podia haver, e houve, exaggêro na paixão, dema- 
sias no ardor da  peleja. Mas era uma lucta real e &ria, 
em que tudo, até a propria vida, se arriscava em prol 
da  causa que se defendia. 

Não era  uma ficpão de theatro, em que os actores 



se apunhalam em scena. . . e se banqueteiam nos basti- 
dores. 

liiritão, como depois, conio agora, eram vehementes 
as aceiisa<;õt~s.. . mas sentidas. 

Quem mais do que O marquez de Thomar arrostou 
com ellah? 

O que se disse! O que se escreveu! 
11x8  ~111 favor da  sorte teve elle: é que o homem so- 

breviveu ao ministro, e pôde vêr como, p ~ s s a d a  a tor- 
nienta e acalmadas a s  paixões, justiça inteira lhe foi fei- 
ta; e conio o seu rioine, o seu ~ a r a c t e r ,  a honradez do 
seii proceder, resaltaram aos olhos d e  todos na plena 
evideiicia dos factos. 

lk que, até agora, foi esse um dos traços caracte- 
risticos da politica portuguesa. As  veniagas, as corru- 
pçues, as imrnoralidades, tudo quanto a linguagetn de 
coiribate inventou, e corn mgo prodiga distribuiu pelos 
nossos homens de Estado, tiido a final cahiu ante a irre- 
fragavel irianifestaçao da  verdade. 

I3ern desejára eu que esta t r a d i ~ a o  se não quebrasse. 
As~ i in ,  pois, póde o nobre riiarquez descansar na 

paz do seu tumulo; a patria lhe e agradecida pelo mui- 
to qiia a serviu e honrou. 

NZo coiieluirei, sem consignar o sentimento que me 
puiige pela falta de um nosso companheiro dilecto nas 
lides do parlatnento, o visconde de  Bivar. (Apoiados Te- 

petidos.) 
Portoguez de  velha tempera, de  uma pepa só, d e  

antes quebrar que torcer, o visconde de Bivar foi um 
verdadeiro prototypo de lealdade politica. Não se póde 
ser rriaie leal d o  que elle. (Apoiados.) 

Immudavel nas suas crenças, inquebrantavel na sua 
dcdicaçgo, elle ahi estava sempre, sempre firme no seu 
posto! (Apoiados.) 

Apaixoriado e ardente nas pugnas ~arlarnentxres,  
tão de bondade era o seu sentir, que riunca por ninguem 
teve  odio. (Apoiados.) Bern como, estou certo, nem um 
só adversario Ilie era inimigo pessoal. (Apoiados.) 

A inimacnlada nobreza do seu caracter era a ad- 
m i r a @ ~  e o respeito de quantos o conheciam. (Apoiados.) 

Corn verdadeira saudade venho, pois, expressar 
aqui o meti sentimento e o do meu partido por já não 
vêrmos ao nosao lado o bom e fiel amigo que em tantos 



annos nos acompanhou com a sua palavra e nos honrou 
com o sei1 exernplo. (Apoiados ~epetidos.) 

O s ~ .  conde du Boc$nz:-Começo por onde ter- 
minou o digno parque me por prestar culto A 
meinoria dos nossos collegas fallecidos, especialisando 
o snr. visconde cle Bivar, pois me corre tanto mais este 
dever porque, por incommodo d e  saude, não me f u i  pos- 
sivel comparecer ao funeral do digno par, acompanlian- 
d o  o seti prestito funebre, conio era  nieii dever, e como 
me competia como membro da  deputação da  camara pa- 
ra tal fim nomeada. 

Corn ref'erencia ao snr. visconde ite Bivar. não nos- 
s a  deixar, repito, de  mais especialinente iiie associar á s  
palavras do snr. Hiritze Ribeiro, prestando a mirilia mais 
sincera homenagem a um caracter sério, lionesto, exem- 
plar e levantado; pois, como an~ig-o paiticirlar do finado, 
conliecia as suas finissimas qualidades; como cidadão, 
apreciei-o na  sua dedicapso patriotica e nas siias virtu- 
dea civicas. 

N'este momento e debaixo d'esta impress30, não 
podia deixar de erguer a ininlia voz, portanto, para as- 
sociar-me ao sentimento da  cainara e Qs ~ h r a s e s  tno no- 
bres e eloqrierites do digno par o snr. IIintze Ribeiro. 

Fapo o com a maior commoçlo e com a mais pro- 
funda saudade. 

Associo-me, pois, tambem á manifestação que a ca- 
mara acaba de fazer á ~nemoria d'esses chorados colle- 
gas, d'esses homens de valor, qve nós perdemos, qual- 
quer que fura o trilho que em vida seguiram, e que ho- 
j e  se acfiam envolvidos na mesma ampla mortalha, pois 
todos affirmaram as  institiiições liberacs, que vigoram, 
especialisando, comtudo, por um pai-ticuiar atiecto, aquel- 
le digno par com quem tive mais estreitas relações de 

. - 
amisade. 

O sny. Thomaz Rihei)-o:-Permitta-me v. e x c a  que 
me associe de todo o coração As palavras de sentimento 
consagradas A memoria de  alguns dos nossos collegas 
que hontem nos acompanhavam nas lides politicas e par- 
lamentares e são desapparecidos jd hoje da  scena piibli- 
ca. E antes de  t i~do ,  e talvez faltando ás pragmaticas, 
eu  quero dirigir-me á inemoria do snr. visconde d e  
Bivar. 

Hão posso esquecer que na  minha primeira vinda á 
carnara doa snrs. deputados, em 1861, a primeira bene- 



volericia que encontrei, o primeiro incitarilento, os pri- 
meiros applausos, certamente de generoso favor, a elle 
0s devi. Sempre que eu fallava, inexperiente como em,  
via-o dcfrorite de  mim applaudindo-me com uma bonda- 
de  fraternal tão propria do seli affectuoso caracter. 

E é por isso que, especialmente, prirueiro qlie d e  
nenhuoi outro quiz fallar d'este morto, para mitn dupla- 
mente saudoso. 

E r a  nobre pela sua posi$?,o, p,ela sua origem e pe- 
lo seu honradiasimo caracter. Paz  a sua alma. Paga as- 
sirii, c01110 POSSO, esta divida de  saudade, de amisade e 
de  gratidào bq~ielle nobilissiino amigo, (1uei.o prestar a 
miiilia horneliagerti de respeito e de aruisade particular 
a urn patricio rneu dos mais illustres. 

Não quero deixar de aconipanliar rias siras pala- 
vras selitidar e eloquentes o meu illuutrc amigo, o sur.  
Hiritze Itibeiro, que em ternuos tão digrios e 1ev:infadoa 
se referiu :i morte de  uin hoinern proerliinente ria poli- 
tica p o r t u g ~ z a .  Eefiro me ao rnarquez de  Tbomar, meu 
cornprovinciano. 

E' incontestavel que ,z Beira-Alta, niiilli:s o sua 
patria, tem proiluzido sempre l-iornens eruiiicntex, ciijo 
conciirao nos negocios pub!icos de  Portugal terii  ido 
valioso e excepcionalinente digno d e  beneiiierencia d a  
patria, rias lettraa, nas armas e na politica. 

Entre elle sobresahe o vulto, severo talvt-z, mas  
certaiiiente respeitavel, do iiiarquez de Thomar. 

E tanto mais a ininlia voz B insuspeita, qiianto é 
certo que não filio agora a mirilia sympathia n a  minha 
affinidade politica ou partidaria com o estadista illustre 
cuja morte deploramos. 

Fez  a sua apologia politica com tragos magistraes 
O digno par o snr. Hiritze liibeiro, e fêl a com tLo elo- 
quentes confrontos e tão significativas aproximações, 
que  podia parecer filha de affinidade de  carncter poIi- 
tico, se não fora o final da  sua commenior:igLo. 

Passaram os tempos das luetas a que elle se viu 
forçacio, luctas nem sempre incriieritas, para a planta- 
@O das nossas liberdades, e praza a Deus que não vol- 
tem. Não voltarão, 

Ein  verdade, a prova da  brandura dos 7~0ssos cos- 
tumes, visto que E consagrada esta phrase, estd ern que 
passadas as luctas, a s  g a n d e s  luctas, politicas oii par- 
lamentares, todos nós nos esiuecemos das injurias e 



aggravos, e depois de  muitas vezes sermos apunhalados 
enz scefza, na  conceituosa phrase do digno par qiie me 
antecedeu, apparecemos em convivi0 fraternal nos bas- 
tidores. I<' bom'? E' mau? E' dos nossos costumes, e 
aqui o cstamos provando. 

E u  associo me do intimo de  alma a o  sentimento 
de saudade manifestado pelo snr. Hintze Ribeiro pelo 
fallecirnento do nobre marquez de Ttiomar, e commigo, 
qiiantos me ouvem. (Apoiados.) 

Kra ainda bastante creania na  occasião em que as 
luctaa da  politica de  então, do tempo do marquez de  
Thomar, traziam agitado o paiz, e lembro-me que me 
associava As ovap0es que se faziam aos adversarios po. 
litrcos do nobre estadista c i ~ j a  riienioria e cu.jos meritos 
commemoramos. 

EritZo não podia mais, fiz o que pude, e comtiido 
hoje venho acompanhar os que mais sentem a morte do 
marqrcez de Thomar, fazendo a sua apologia funebre. 

EstA presente Antonio de Serpa, que não era  seu 
partidario; estA presente Hocnge, que tambem seguia 
diverso caininlio. EstEo muitos dos que foram seus par- 
tidarios e todos Iiojo acornpariham as nobres palavras 
do digno pai., com verdadeiro sentimento de saudade 
que se deve A niemoria do iilarquez de Thomar. (ilpoia- 
dos.) 

Peita esta menpão funebre, quero acrescentar ain- 
da  o nome do visconde de Benalcanfor, um dos nossos 
mais distinctos collegas e que nos deixa, alem da  sua 
falta, uma profunda saudade. 

Elle não era  sG um politico distincto e iim elegante 
parlanientar, era uma illustraçEo nas lettras patrias, 
(Ay~oiados) um caracter ihano, bom, agradabiliusirno, 
um amigo leal e um dos mais admirados escriptores. 
(Apoiados.) 

E nXo nos esqueça Lobo de Avila, modesto, cheio 
de merecimentos, adquiridos, muitos d'elles, por diuturna 
experiencia em commissões no ultramar, onde sempre 
nobilitou o seu nome e lionrou O seu paiz. (Apoiados.) 

Vamos assistindo a este desfilar funebre  dos que 
vão adiante de  nbe, para um futuro, por tenebroso des- 
conhecido. Nào podemos senão fazer votos B Providen- 
cia para que, quando nos chegar tambem a nossa vez, 
se lembrem de n6s bondosamente, não s6 aquelles que 
applaudimos, como 03 que combatemos, e q u e  continue- 



mos com aquella brandura dos nossos costumes, que 
tem sempre sido O nosso apanagio. 

Na sessão de 10 de janeiro, o digno par Camara 
Lema rcriovou a iniciativa do seu projecto de  lei ácer- 
c a  de  incompatibilidades politicas, e propoz que pela 
meza fosse nomeada lima commissão, coinposta de  11 
menibros, para, coin urgencia, dar O seu parecer sobre 
tão momentoso como importante assumpto. 

ARTIGO I1 

A questão ingleza 

Na sessão de 8 de janeiro disse o snr. Thomaz Ri- 
beiro: 

tAgora,  deixemos os mortos e fallemos dos vivos, 
e com isto, com esta phrase, vem i vossa reminiscencia 
o nome invocado pelo digno par o snr. I l~ r i t ze  liibeiro, 
o do nobre marques de Yornbal-ctenterrar os niortos 
e cuidar dos vivou)). 

Encontramo-nos n'este momento n'uma situa<;ão, 
que ao rneu espirito se affigura gravissirna; n2o a quero 
exaggerar, nem esta é a occasizo de dizer o que sinto e 
me parece a tal respeito, mas desejo ponderar a v. exc." 
que a cainara dos dignos pares iizo póde, por fúrrna 
alguma, prescindir de conversar com o gover~io  do seu 
paiz. Digo a cainara dos dignos pares, poicliie a dos 
snrs. deputados ainda se ti20 acha constituida, e 
d'eute modo somos os unicos que podemos, il'este rno- 
mento, tratar e discutir a admiriistrac;ão publtca e poli- 
tica porciigueza. 

Nós somos n'este momento os unicos que podemos 
tratar e discutir os gravissirnos negocios da politica por- 
tugueza, quer internos, quer externos, ine parece. 

Se  fosse n'este tnomento triinistro, rião esperaria 
que um par do reirlo me 1ernbras;;e esta necessidade de  
ser preciso apresentar-me no parlamento para dar conta 
exacta, até onde fosse possivel, do que se estava pas- 
sando com uma na950 estrangeira que coiiinosco con- 
tende, ou com quem nós coritendemos (por ora n5o 
sei), nas possessões ultramarinas. 

Li hontem alguns telegramrnas, que  me deixaram 



profilndamente impressionado, com respeito á corrente 
que segue este assumpto e que vejo tomar caracter bas- 
tante sécio, eaibora o não julgue ainda perigoso. 

Li, por exemplo, que o goveriio portugues tinlia 
recebido segunda nutu cowzminatoria, segunda nota coin- 
minatoria!! do governo inglcz e que estava encarregado. 
de responder a esta nota irninediatamente o snr. minis- 
tro dos negocios estrangeiros, que sinto nZo vêr pre- 
sente. 

Es ta  inforniagão não ine parece curial, porque, 
quein está encarregado de  responder, nào por qualquer 
pessoa oii por qualquer individualiclade, mas pela pro- 
pria lei ás nota; dos governos estrangeiros, 6 o snr. nii- 
nistro dos negocios estrangeiros. 

A crer n'esta noticia assitn redigida, este encarg» 
foi entregiie ao snr. rriitiiutro dos negocioa estrangeiros 
por al,yueiri, qiie n5o sei qrieiri é, e C preciso que a ca-  
mara o saiba. 

Seriarii os seu5 cnllegas? E' já urna novidade, que 
pela sua estranlieta i120 qaero ncreditltr. 

filas, pois que estas cou>as se dizem e se escrevein 
assim em jornaes ininisteriaas, e sem correctivo ou ex- 
plicações, entendo qiie era  e é coriveniente que o paiz 
tenha, ctom urgencia, conhecimento offiuial de  ser ou 
não verda.de o que se diz e escreve. Outros telegram- 
mas acoiilpanhavarn aquelle, e que tambein nao deixa- 
vam de ser graves. 

U m  dizia que a Inglaterra pretendia t~azeq'-?aos 6 
razão! E m  primeiro lugar devo dizer a v. exc." que 
teriho firtne intenpzo n'estas questOes com n Inglaterra, 
assim corno ern todas a s  quest0es em que entrem naçoes 
estrangeiras, de ter  a maxirna prudencia e a maxiina 
reserva. Mas, n'este inomento, não ha perigo nem in- 
conveniencia tias minhas palavras, porque eu niio estou 
discutindo notas do governo inglez, estou sitnplestnente 
fallando com respeito a telegrammas que não téctn nada 
de official e aos quaes o governo póde negar absoluta- 
mente a veracidade, sern que nada isso me espante; 
basta-me a sua palavra, mas preciso d'ella. Emfim, este 
telegramma é pouco tranquillisador, por acrescentar 
que nos querem tomar o nosso porto d e  Lourenso Mar- 
ques em refens. 

Esta expressão ~refensu ainda me deixou menos 
satisfeito, porque me parece que, a ser isto verdade, 



o que eu nLo creio, comepa para nós a situação d o  
Egypto,  que zst& em refens ha  longo tempo, e rião sei 
por quanto tempo ainda estar&, nas nlnos da 1nglateri.a. 

Confesso que tive sempre a maior honra eiri iue 
considerar portilguez, (Apoiu~dos), mas egypcio nHo que- 
ro sel-o (Apoiados); gosto de  ser portuguez, mas fellah 
não gosto (Apoiados 9-epetidos), nem desejo tenlio d e  o 
ser nem o seria jámais. (Apoiados.) 

Portanto venha o goverrio dizer-nos o que sabe e 
nos póde dizer; fazendo-o, é minha convic$io profLiiida 
que receber& força e autlioridade qiie sem duvida lhe da- 
rá, unanime, a represeiitação nacional, (A2>oiados) que 
traduz e sigiiitica o voto da  propria na@. 

Desejo que o snr. miriiutro d a  riiaririlia, na aiisen- 
cia do seu collega dos estrangeiros, rios diga a lg i~ iaa  
cousa a este respeito, irias é inuito possivel que tenha 
uma grande d.fficul(lade em dar nos qiiiicacjrier esclare- 
cimentos sobre ;I questiio a que rne refiro, sem fallitr 
com os seus collegas. 

Torno a dizer que n?io sou hoje, aqiii, n'esta q ~ ~ e s -  
tão, nem anti governamental, riem rnusino ariti-mirria- 
terial. 

Pelo que diz respeito zi linguagem da imprensa in-  
gleza, e pelo que tarnbein se refere á s  riotici:ts d:tti:is 
pelas agencias IIc~uas e Retiter, rião as tenlio por sufi 
cientes corno iritorina~,So nein como criterio. 

O que desejo e o que quero é frtzer inteira j u s t i ~ a  
a todos os que a tiverein; e sd do governo acceito irii'or- 
mações cathegoricas pelas quaes posfia julgar. 

Quero ciêr, sei mesnio, qtle nem toda a iilipi erisa 
ingleza nos tein malti.atatl«, sei que na Inglaterra i ~ 1 -  
guns jornaes ha que protestam coritra este modo brusco 
de tratar questoeu inteniacionaea. 

Contados os habitantes da  Inglaterra e coi~tadas 
principalmente as suas peças de artilheriõ, feito O coii- 
fronto com a nossa poyiiilaç20 e com os nossos incios iiia- 
teriaes de defeza, a diRerenca eiii nossa desvantageiii 6 
enorme; se, poréiri, corrtarriios pela nossa parte a r:iz%o 
e o direito, o qiie s0 o goreriio póde dizer-nos, a riùssa 
Confiança i: grande, e respeitavel o nosso poder. 

A Europa faz-nos jilstigai' E' que eila cori~prelienrle 
que ante o direito internacional sonlos t8o dignos de 
respeito como qualquer outra napao, grande ori pcque- 
na. (Apoiados.) 

3 



Façamos, pois, justiça a todos e jiistiça nos sei4 
feita. 

Diz-se qire a Inglaterra falia em apossar se de  
Lourenço Marques como refens. ltepito-o para que o 
nobre ministro me ouça bem. 

Não sei o que ha d e  verdade n'este ponto, sendo mui- 
to possivei qiie a ideia seja ziventada por algum Jacob 
Bright, ou por qiialqiier outro negociante d a  City oii 
de I\Iarichester, pois que no inesmo telrgramrna a exi .  
gencia de inderntzisuçUes vem logo sublinhada, o que 
denuncia a i inpaci~ncia do mercador ou do traficante, 
coi-iio antigairiente se dizia. 

N h s  temos dado muitas i n d e m n i ~ a ~ õ e s ;  estamos 
fartos de  dar indemiiisapões. 

??;o tenho a menor duvida ein apresentar a minha 
opinião a este respeito; mas por agGra nada posso di-  
zer, porque aioda não vi os docuinentos nem ouvi a s  
iriforiria~ões officiaes. 

Kão sei se a razgo est8 d a  parte da Inglaterra,  se 
d a  parte de  Portrigal, e por isto prec.iso que o governo 
se apresse a dar me as explicacões qiie pego e nJe são '. 
essenciaes para que possamos tazer, 11'esta questào de 
tanta gravitlade, iriteisa justiça a qiietn a merecer. 

Qiiaridu licie entrava as portas d'c:st,a casa, um dos 
primeiros dignos pares que encontrei, foi José Raptista 
de  Aridradv; a 5-ibta de  S. exc." suscitou me iim argu- 
mento em favor da  'Inglaterra. 

Vinha preoccupado, e a vista do digno par fez me 
grandissiii~a. inipressão, recordarido-me um facto da  siia 
historia ri~aritiina, 

Kós teriios exemplos d e  que a nação ingleza, nem 
sempre aniiga de  tratar benevolamente coinnosco, seili- 
pre ou quasi sernpre que tem reconhecido os nossos di- 
reitos, oii antes, sempre que se lhe tern inostrado bem 
clara e nitidamente a nossa incontestavel justiça, re- 
solve-se a respeital-a. 

Dizia que, entrando h(,je as portas d'esta casa, e 
encontrando-nie com José Baptista de  Andrade, S. e ~ c . ~  
me trouxe B rnernoria factos occorridos desde o princi- 
pio d'este seculo, qiie moùtram que a Inglaterra por 
muita vez tem r e ~ ~ e i t a d o  os direitos de  Portugal. 

O conde de  S. Januario, a quem tive a honra d e  
acompanhar n a  sua missão 4 India, conhece perfeita- 



mente este caso a que vou referir-me, creio que pela 
segunda vez, e nunca é demais. 

Em 1814 era governador da India, e ainda hoje 
6 l i  venerado o seu retrato e a sua  memoria, o tras- 
montano Vciga Cabral. 

A Inglaterra tinha tomado posse do promontorio 
do Cabo, um pouco em vefens, para d'alli drfender a en- 
trada por Gôa ou hlormugão aos francezes, na Iridia. 

Porém, a guerra com a França, razão ou pretexto 
d'aquella occupaçHo, era  terminada e era forçoso qiie 
os inglezes nos deixassem livres aquellds pniagens do 
Cabo no tvrritorio portugiiez. 

Por varias vezes foram avisados d'esta urgencia, 
ou da  desnecessidade da sua presença. 

Sempre debalde. 
O vice rei um dia, depois d e  ter tomado algumas 

precauçiies para o promptõ embarque, foi 18, eiie em 
pessoa, com o seu bastão de  comrnando, os seus aju- 
dantes de campo e uma guarda de  honra, sd, e inti- 
mou-lhes o mandado de  despejo. 

Os inelezes aahiram. 
U 

EIonra lhes t.e,ja feita. 
E' verdade q!ie todos os annos mandam caiar um 

cemiterio que lá téem, 96 para lá terem alguma cousa, 
mas o qiie é verdade é que sahiram á i n t ima~ao  percm- 
ptoria do governador. 

Falta-me aqui Sebastião Calheiros, que é muito sa- 
beddr de que nas contendas africanas as naçoes pode- 
rosas t8etii res~ei tado semme os nossos direitos. 

13lle sabe como fez respeitar diarite das exigencias 
dos Estados Unidos a soberariia de Portugal. 

Angola sabe-o tambem, e creio que o não ignora a 
camara dos pares. (ilpoiados.) 

José Baptista de  Andrade, que folgo me esteja ou- 
vindo, encontrou se um dia com um pequeno brigue 
que conimandava nas aguas do Ambriz, em meio d e  
uns poucos de  navios alterosos da  Inglaterra, a quem 
teve de mandar dizer que n%o lhes era permittido des- 
respeitarem e escandalisarem a bandeira portugueza; 
responderam lhe que tinham 18. . . tantos navios com 
tantas pegas d e  boa artilheria, emquanto elle tinha um 
navio pequeno, poucas boccas d e  fogo e essas de  infe- 
rior calibre. 

~ n d r a d e  respondeu-lhes que nPo lhes contava as 



suas pepas nem os seus navios; que ou respeitavam a 
bandeira portugurza ou lhes riiandava fazer fogo com. 
quantas pepas e armas tivesse a seu bordo; riiic era  sua 
obrigapão e seu direito fazrr respeitar a baiidcira do 
seu paiz; e que havia de  ser respeit:ida. 

Os inglezes levantarani ferro e retiraram. Isto nãa  
quer dizer que  vamos fazer guerra a niriguem, nias 
prova que sabemos ser dignos e irianter o nosso direito. 

O direito é a nossa força; mantenha-se firnie e di- 
gnamente. NZo me parece qiie urna napgo que se préza 
possa ir  alhiii do  que deve a si e aos outros. Tenlio a t 6  
muito prazer em repetir diante de José Baptista de 
Andrade estas palavras: que elle represerita uriia gloria 
nossa. (Apoiados.) Commernoreiuos com jubilo a no- 
breza do seu feito (Apoiados); nao deixcinoa tiido para 
depois da  morte. (Apoiudos re2)etirlos.) 

N'estas circiimstancias, vou fazer uinn proposta ci 
camarsl dos dignos pares. Esta proposta, peco qiie a 
ouqam bem, porque algiins pódciri julgar qiic per- 
t e n p  As opposic;ões, e jiilganl miiito iern,  iuas n'estas 
questões sou sempre governamental. 

Se aqui estivesse presente o niinistro dos nego- 
cios estrangeiros, reconheceria que em muitas qiit?stGes 
soa incapaz de fazer politica parcial, especi~timente 
quando se ttata, primeiro qiie tudo, da  honra de Portu- 
gal, que mais que a sua propria cxistencia. 

Estas questões são exteiisas, s%o largas, são dic- 
ceis; porque não param sd no rninisterio dos riegocios 
estrangeiros, pddem e s t e n d e r a  inais, e 6 por isso que 
escrevi o que vou Iêr, na esperança, riu quasi certe- 
za de  qiie a camara secundar8 os meus votos. A minha 
proposta 6 a seguinte: 

« A  camara dos pares, manifestando o desejo sin- 
cero de poder ajudar o governo na soluplo das difficul- 
dades que se manifestam nas questões da  Af'ricn orien- 
tal, espera que elle venha com a devida urgericia dar- 
lhe cúrita, quanto possivel miniiciosa, dos acontecimen- 
tos que 16 tiveram e vão tendo lugar; bcrii coino d a  cor- 
respondencia trocads, pelas vias diploiriaticas, com o 
governo inglez, dos meios com que actualmente conta 
ou dos que precisa para levar a cabo as negociapika 
pendentes ou fazer face ás dificuldades clrie possa en- 
contrai. na  defeza dos nossos direitos e na nianutenpão 
da  dignidade nacional. A camara espera que rião haja 



n'isto inconveniente, o que apreciar8 com o espirito pa- 
triotico de  que se préza, oiivindo o governo. Camara 
dos pares, 8 de janeiro de 1890.=Thomaz Ribeiro.,, 

Iridico bem clarainente aqui o meu desejo, e não 
nie parece que n'estit pir te posya haver duas opiniõee, 
por isso queria ouvir, i S o  trm ministro, mas varios mi- 
nistros. Pelo menos o do3 estrangeiros, o da  guerra e o 
da marinha. 

Podia pedir apenas a preuenpa do snr. presidente 
do conselho, inas n3o o f<lpo, e desejo antes a presença 
de  todos os snrs. miriistroii, para os ouvir, certo de que 
apreciadaq e louvadas as suas disposiçZes, a camara 
Ihes dê f o s p  n'estn conjunctiira, que póde ser dif- 
ficil. 

Parece-me que qtlcAtti nianifesta tão francamente a 
sua opinizo, tein direito a ser acoinpanhado pelo voto 
da  cariiara, e, dado elle, que tem direito a carnara a 
que o governo venha por sua vontade dizer tudo o que 
se passou nn Africa e se tcm,passado entre os gabine- 
tes interessados. 

Mas se o governo entender o contrario, então a 
resporisahilidarle é s6 .Lia, responsabilidade tremenda, e 
da  qual terA que dar coiitas. 

No emtanto, parecc-me que nas actuaes circums- 
tancias nenhum goverrio seria capaz de chamar sobre 
si ehta responsabilidade, e ou n'uma sessão publica ou 
secreta, conforine mellioi. entender, elle deve procurar 
fortalecer-se com a opitiiSo do parlamento. 

Por agora tenho dito. 
A pvoposta f o i  considel-ada urgelite e e n t ~ o u  desde 

logo snz disc7~ssüo. 
O snv. nainistro da marinha  (Ressano Garcia):- 

Existe, é certo, um conaicto diplomatico corn a Ingla- 
terra, como consta do discurso da  coroa. Esse conflicto 
6 antigo, e foi agora i eriovado pelo incidente Serpa Pin- 
to. A sitiiação, comquanto não seja isenta de  difficul- 
dades, não é comtudo tão grave como a imprensa, por 
cujas informações o governo não p6de ser reaponsavel, 
tem noticiado. N'urnn nota do governo inglez faz-se 
rnesrno referencia a um accordo a que as negocia~ões 
poderzo chegar. 

Quanto ás ultimas explorapões portuguezas em Afri- 
ea,  esta prompto a dar conhecimento á camara das in- 
forma<;Ces que possue; mas quanto 4 ~ o r r e s ~ o n d e n c i a  



trocada com ri Ingla ter ra ,  e6 o snr. ministro dos nego- 
cios  estrangeiro^ Q competente para reconhecer a op- 
portunidade de  d 4 r informnpGes a camara. 

O snr. Th omaz Rihei?-o: -Come~a congratulando- 
me pela boa n oticia que nos da o snr. niinistro da ma- 
rinha, e C tanrbem a minha esperãnsa, que havcmos d e  
chegar de  facto a um resultndo digno e razoavel nas  
nossas negociações com a Inglaterra. 

Diz-nos que á ultima hora esta0 na  mellior via de  
resoluçKo as  difficuldades diplornaticas que liavia e ha 
entre Portiigal e a Iriglateria. E' isto ou não? 

O snr.  ministro d a  nzarinhu (12essano Garcic6):- 
E u  disse que a s i tu~qão  n50 era isenta d e  d;fficuldadcs, 
mas que  nZo se considerava ainda tEo grave que fosse 
necessaiio recorrer ao parlamento para lhe pedir meios 
extraordinarios. 

O ol*ador: -N'esse caso vê-se perfeitamente que e. 
snr. ministro da  marinha, no que acaba de  dizer, nos 
deixa pouco mais esclarecidos do que estavamos. 

Portanto, mais utna razâo para que insista na  
minha propouta ou no meu pedido, porque r5 verdadei- 
ramente uni pedido, ao governo, a fini d e  que venha 
quando e como poder, mas urgentemente, a esta rama- 
r a  dar-nos explicap;es, que por ora nos não tein dado, 

V P ~ : E  O governo o qiie faz e veja a responsalilida- 
de  que assume. Não carece por ora de meios exti-aor- 
dinarios; ainda bem, mas nRo se verii ao parlamento sá 
pedir nieios extraordinarios. Atteritem bem. 

Sobro questões de  facto, viu-se qiie o ministro da 
marinha declarou: estou aqui para responder, e em se- 
guida, pegando n'uns papeis tarjados que riiandou para  
a meza, não nos disse cousa alguriia. Ora, 116s precisa- 
mos de  saber não só o que se est8 passando actualmen- 
te em Africa, mas entre os gabinetes de  Poitilgal c da  
Inglaterra. Por isso não insisto pela sua resposta jQ, s s  
tem duvida em responder. 

O snr. ministro diz que não, que por ora nZo pre- 
cisa de  meios extraordinarios. Estirno rnuito e applau- 
do-me por isso. JS é algurna coiisa. 

O que dizem os telegrammas publicados nos jor- 
naes não merecem o credito de  S. exc." E' jd urn dcs- 
mentido, erribora incompleto, grato aos nossos ou- 
vidos, 

Informações officiaes 136 o governo as pdde dar  



Szo essas qire peço. De  certo o snr. ministro ou o 
governo não deixarL de responder, logo que lhe seja 
possivel, eoiitando no, milidarn-nte tudo quanto se tem 

con t in i~o  s instar por que o snr. miiiistro dos ncgo- 
cios estrarigeiros venha aqui d?clurar quaes são as no- 
tas diploinaticas trocadas actuaIrncrite entre Portugal e 
a Inglaterra; e confio que o snr. ministro da  marinha 
nos explicará, o proeediiiiento das nossas authoridades 
ou dos nossos corilrnissionatlos na Africa e dos qiie se 
insiirgiram coritra elles, provocando o confiicto de que 
todos nós sabcinos rnaiv ou menos só o que nos dize= 
os teiegranimas. 

li: terriiino, á espera de  que S. exc." melhor se ex- 
plique. 

O snr .  ~niliistro cla morinkz (Ressa,ao Ga~ciu):  - 
Qusnto ás iiltirrias explorat;iies portuguezas eni Africa, 
nenhum digno par preciuou q a a i ~ ~ i i e r  pergunta, a. que, 
como iiii11istt.0 da niariiiiia e ultramar, tivesse desde lo- 
go de responder. Qi~arito ás negoçiações diplotn,tticas, 
parece lhe que só coinpaiecendo o snr. ministro dos ne-  
g o c i o ~  estrarigeiros, se poderia liquidar a questão da op- 
portunidade. 

O stzr. vi~co~zde de i14)?-ei?*a de ILr,y:-XXo se op- 
põe a que o incidente levantado pelo digno par o snr. 
Thoinaz Ribeiro sqja tratado n'uma sessgo especial, pii- 
b lka  oii secreta, conforme se julgar mais converiicrite. 
Mas, pela sua p:trte, não se ab-terá de fazer quaesquer 
considera~ões. Enteride, porém iie os represexitantes , % da  nação rião phdern estar ii. merçe das informações de 
uma imprcrisa, que n%o é oficial. Todavia como, segun- 
do a deolarapão do srir. ministro da  maririha, a s  cir- 
curristancisrs riZo off(:recerii gravidade extrema, entende 
que a camara p0dc esperar. 

O snr. Hintee Rilieiro: -Entende que, quando está 
pendente uma questão diplomatica, não 6 propriamente 
a canlara, mas sim o governo, o juiz mais competente 
para julgar da  opportunidade da  discussão a tal res- 
peito. 

Pede, pois, ao governo que muito claramente de- 
clare se jiilga conveniente e opportuna a publicidade dos 
documentos de que se trata, e a discussiXo respe- 
ctiva. 

O snr. milaistro da marinha (Ressang Gurciu):-A 



primeira parto do discurso do digno par o snr. I l intze 
Rilieiro teve por fim mostrar a contradiçç%o que existia 
nas palavras que ha pouco pronuricioil. Itesponder6 s 
S. e x ~ . ~  com as   irl lavras do snr. Thornae Ribeiro. 

Este digno par teve o cuidado de dividir a sua pro- 
posta ein duas partes. A primeira parte da  proposta diz 
respeito i r  expiorações em Africa. 

A esta primeira parte responde que nLo tem a me- 
nor duvida eni da r  conhecimento $ caniara do que actual- 
mente estA occorrendo nb  Africa oriental. 

N5o tem duvida nenhiiina, repete, cm referir-se a 
cl11estc)es de facto; mas desde ji deve dizer que o gover- 
rio li20 vai muito a16m das inforri~a~lies que os jornaes 
téerii piil>licado. 

I'elo que respeita B segunda parte da  proposta, dis- 
so que era conveniente que coinparecesse o snr. minis- 
tro dos riegocios estrarigei~os para se liquidar a qilesti-io 
d a  opporturiid:tde. 

O mv. TIEon~az Ri6eil.o: -Como author da  propos- 
ta,  e certo de que o nobre iiiinistro, na primeira occa- 
sino, e o mais urgentemente que possa scJr, se apressará 
R vir com os seu3 coilegas a esta carnal-a dar  todos os 
esclarevirnentc)~ que podereni dar-se .  . . 

O ~ 1 2 1 ' .  n~inis t ro  da  rna7.T)tliu (Ressmzo Garcia):- 
5 6  os que se poderem dar.  

O oradov:-Valha-nos Deus. Peço licença para re- 
t irar  a minha pi.oposta, pois fica acçeito o convite na 
promessa do srir. ministro. 

Foi reti7.ncla. 

ARTIGO I V  

Explicações dadas pelo governo a respeito dos 
acontecimentos com a Inglaterra 

Na sess8o d e  13 de janeiro d e  1890 presidida pelo 
digno par Josb. de Sande Magalhães Mexia Salema, 
supplente: 

O snr .  miq~istro dos negocios estrangeiros (Barros 
Gomes):-Usando da palavra, cumpre-me, no desempe- 
nlio de  um dever sagrado, não direi chamar a a t t e n ~ ã o  
da  camara, do que se não carece, por certo, mas refe- 
rir-me aos graves acontecimentos d e  que  todos téem jrl 



maior ou menor conhecim~nto, e que se verificaram 
n'estes ultimos dias. 

Esses acontecimentos precipitaram-se por fbrtna tal, 
que não f%i possivel ao governo encontrar oecasiao para, 
n'esta casa do parlatnento, que j;i se achava fiiriccio- 
nando, se poder levantar qualquer debate, forniular 
alguma pergunta, pedir os eaclareciinentos que liabili- 
tasuerii a camarn a formar a sila oprniâo sobre o assum- 
pto, dando ao governo <,ualquer itidicap50 qiie podesse 
ser util para a melhor direcção das negociaçoes delica- 
das e importantissimas qlie estavam coriendo n'aquelle 
momento. 

O governo está conscio que cumpriu o seu dever, 
nào declina d e  forma aiguriia a responaabilidatic de  
qualquer acto que praticasse rio desernperiho da  nilssbo 
espinhosa que lhe estava confiada, e tem a convicpão 
de que fez quanto pude para salvaguardar a digiriilade 
nacional e o3 interesses mais caros do paiz. 

N'esta ordem de ideias e inspirando se nas respon- 
sabilidades que  pesain por inteiro no seu animo, o go- 
verno apressa-se a vir submetter ao exame do paria- 
mento os  docunientos mais recenteniente trocados entre 
a legação d e  Sua nlagestade Britariniua n'esta corte e a 
chanceiiaria portugiieza. 

Esses documentos provam de rnodo cabal e com- 
pleto, a ineu ver, o que ha pouco declarei, isto C, 
que a fórrna por que se precipitaram os aconteciinciitos 
tornou de todo impoesivel suscitar ii'esta casa qualquer 
debate prévio, que tivesse podido, coriio ha pouco 
disse, esclarecer (I governo sobre a melhor maneira d e  
dirigir as negociapões, ailiviando assim o fardo da  res- 
ponsabilrdade a que elle vergava. 

A camara toda sabe que entre outros emprehendi- 
rnentos e diligencias que o governo tem realisado no 
sentido de affirmar o dominio da  naçiio portugueza em 
Africa e accentuar os direitos que alli nos creou iima 
acção tres vezes seciilar, figura a organisação de  nurne- 
rosas expedipões enviadas áquelias regiões e destiiladas 
a Contrariar o argumento que constantemente se nos Op- 
punha, de  que não tratavamos d.3 sua occupaç&o effe- 
ctiva e de as administrar pela fórrna a mais propria 
para obter d'aquelles vastos e ricos territorios todo O 

Proveito de  que elles são susceptiveis. 
F'oi assim qiie o governo resolveu em março OU 



abril do anno passado acrescentar ás tres expedições or- 
ganisadas ein 1887 e 18<8 ,  e dirigidas por Antonio Ma- 
ria Cardoso, Victor Cordon e Paiva de  Andrada, uma 
quarta expediçào, que estudasse uma secçdo d o  caminho 
de  ferro, destinado a veccer as cataractas do alto Chi- 
re e pcrmittisse aproveitar melhor a navegagão d'este 
rio, assegurando a cominunicação do lago Nyassa com 
O mar. 

D'essa expediç50 n3o fez o governo mysterio. 
Toda a imprensa de Lisboa e estrangeira deu no. 

ticia do ficto, e ácerca d'elle conferenciei por duas ve- 
zes corli o repieseritante britannico ri'esta c6rte. 

Mais tarde, no cfecurso dos acoritecitnentos, e a 
proposito (I:$ resistencia que foi riecessario oppor ao  clie- 
fe dos makolnlos, trocaraiii se de novo explicagões en t i e  
o goverrio portuguez e o iiiiriistro de Inglaterra. A's per- 
guntas e reparos d'este, respondi setiipre mantendo e 
susteritan(1o o s  díreitos que nos assisteni e declaranda 
de  rnado formal ciue as ri~issGes e estabeleciiiientos bri- 

I 

tanniuos nas regiões do Nyassa e do Chire seriam em 
todo o caso e alsolutamerite respeitados. 

Ern 17  de novembi-o houve noticia em Lisboa, e 
d'aqui foi transriiittida para toda a Eilropa em 10, d e  
que os maliololos tinhaiii atacado em Illuyiassa, ao sul 
do Ruo, as nris3as foryas, as quaes alli se haviam con- 
servado na defensiva, esperando Alvaro CastellOes a oc- 
casiâo de poder desempenhar a missão que lhe tinha si- 
do confiada. 

U m  mez depois d'estes acontecimentos serem co- 
nhecidos em toda a Europa, chegou a Inglaterra o re- 
latorio do reverendo bispo Sinitliyes, e foi este relato- 
rio que deterininoii a imprensa ingleza. a organisar cori- 
tra Portilgal utna cninpanha iiiuito violenta. 

Foi tambcm entào, e sú entbo, que o governo in- 
glez, sahindo da  abstens50 que observara, entendeu di- 
rigir por meio da legapno britanniça n'esta corte ao g o -  
verno portuguez a seg-iiiate conituunicar;%o: 

«(Trad~ic~20)-Lisboa,  18 de  deaerubio de  1589 
-Senhor ministro.-O governo de  Sua Nagestade re- 
cebeu noticia, baseada na authoridade do bispo anglica- 
n o  Smythies, beni como a de utn v iyante  francez, d e  
que os makololor forarii atacados pelo major Serpa Piri- 
to, depois do consal Buchnaii Ities ter declarado qiic es- 
tavam sob a protecpao da  Inglaterra; de  que o major, 



cor11 nina forpa de  4:000 homens, sete metralhadoras e 
tres vapores, se achava em Ruo, e que tinha declarado 
officialiiiente que era intenção sua toinar posse de toda 
esta reg%) até ao lago Nyassa. 

((Avisou, aléni d'isso, as estapoes inglezas de  Blan- 
tyre, de que teria de collocar se sob a protecpiio de Por- 
tugal ou de snffrer as consequeiicias, qiie poderiaiu re- 
sultiir de assim o n?io fazerem. Foram vistas pelo bispo 
Striythies decl;~raç8es escriptas n'este sentido. 

((0 goverrio de Sua Blagestade preveniia o de Sua  
Frlagestade E'idelis+ima, de que não poderia permittir 
qualqiier ataque á s  estap<ies inglezas situadas, quer rio 
rio Ctiire, qiicr na parte iiieridional do  lago Nyassn, e 
estou ericarregaclo de Ieinbrar a v. e ~ c . ~  que O ataque 
dirigido contra os makololos, depois do representante 
britannico ter annunciado que estavam sob a protecc;?lo 
de Siin Aragestade a Rainha, é uma grave irifracslo dos 
direitos d e  urna potencia auiiga. O governo de Sua Rla- 
gestade r150 p6de cotisentir n'estes factos, nem no pro- 
cediiliento adoptado por Ibrtilgal. 

((Ericarrega me, portanto, o marquez de Salisbury 
de pedir ao  governo portupuez que declare qrie nZo per- 
mittirá As forças porttiguezas qualquer atacliie AR esta- 
~ õ e s  britannicas do Xyassa o11 do Chirr, nem ao paiz 
dos rnalrololos, e a16in d'isso que não lhes consentirá 
atacar o territorio sujeito a Lubengula, O U  qualquer ou- 
tro territorio que se tenha declarado estar sob a prote- 
cy3.o d a  Gran Bretanha. E por ultimo que qualquer func- 
cioriario portuguez que tenha procedído d'este modo se- 
r á  deinittido pelo governo portuguez. 

«Tenho a honra d e  solicitar de  v. exc.* uma res- 
posta, o ) m  a possivel brevidade, ao pedido que a v. 
em.* acabo dc fazer, em confortiiidade com as instrii- 
c ~ õ e s  do governo de  Sua hIagestade, e aproveito a occa- 
si50 para reiterar a v. exc." os protestos da  minha mais 
alta considerar$io.=ffeorge G. Petre.)) 

Esta riota foi-me entregue a 18 de  dezeinbro, e a 
20 do ~ncsmo mez respondia nos seguintes termos: 

alicrboa, 20 de dezembro de  18S9.-Ill.m0 e e ~ c . ~ ~  
8nr.-Terlho a honra de  accusar a recepggo da riotn qixe 
v. exc." rne dirigiu, em 18 do corrente, 4cercn dos acon- 
tecimentos verificados no Aito Chire. Dou me pressa 
em responder A sua communica~ão, expondo por meti 



lado os factos, como e até onde d7elIes se acha actual- 
mente informado o governo d e  Siia Magestade. 

((A perturbação n'aqiiellas regices não 6 recente. 
E m  15 de junho foi o govrrnador de Quelimane avisa- 
do pelo cornrnandante militar de Massingire, que o ca- 
miriho central do Cliire fóra fechado pelos rnakololos, 
qne hdviam atirado sobre urri vapor da  Af~ ikan  Leaklís 
Conlpuny, tendo este regressado e os seus tripularites 
pedido aiixilio, que mais tarde se declarou não ser j á  
necessario (embora se tivesse chegado a accordar os ter- 
mos em que elle devia ser preslado) por haver o dito 
vapor conseguido atraveesar, com o refoiyo de oirtro na- 
vio e de alguma gente armada a bordo. 

« E m  9 de julho o cornniandante militar de Nassin- 
gire cotnrnunicava para Qiielirriane que as relaçoes com 
a margem direita do Chire continiiavarn interrompidas. 
Pedia urgentemente força para evitar sérias consequen- 
cias. 

« E m  15 de julho respondia o governador de  Que- 
limane reciisando a, e claramente accentuava a razzo da 
recusa. Keceiava com a presença d'essa força ir, em ap- 
parencia, justificar boatos,. que adrede se espalhavam, 
d e  que o governo pretendia levar guerra Aquellas ter- 
ras, sobresaltando os regulos e predisp~indi, os contra 
a autlioridade e os furiccionarios portuguezes. 

((Achava-se a 15 de junho em Nopêa o major Ser- 
pa Pinto com os engenheiros Alvaro Ferraz e Themu- 
do, retidos alli por doença grave, que os impedia de 
proseguir no uesempenho da  commissâo official, que lhes 
fôra incumbida em 30 dc março d'este anno. Terido se- 
guido mais tarde para a aldeia do Pinda, onde se aoha- 
va  em meiados de julho, foi alli informado de qual era  
o estado das cousas em Mupassa. E m  15 telegraphava 
para Quelimane, accentuando ((ser absolutamente pre-  
ciso que fosse ainigavel a resolução da  questão; repu- 
tava 11117 grande erro levantar coriflicto com os makolo- 
losa. Para  o cornmandante de  Massingire recorninenda- 
va priiilencia, acailtelando-o contra a natureza e effeito 
pousivcis dos boatos, que insistente e malevolainente se 
propalavam. 

arA 18 de julho uma cornmunicapão de Massingire 
indicava terem-se modificado muito favoravelmente as 
circumstancias, resolvendo-se por isso O major Serpa 
Pinto a seguir mais tarde para Blessange com os dous 



engenheiros, e encontrando se a 8 d e  agosto com o con- 
si11 geral de Sua R.Iagestade Britannica, que partira de  
BIoçambique, algum tempo antes, munido de reconimen- 
dação especial para todos os officiaes e authoridades por- 
tuguezas, e entre ellas especialmente as do Chire e sul 
do Nyassa, para quem o referido consul se encarreghra 
de  levar correspondencia official do governador, caso 
este a tivesse para Ih'a transmittir. 

U A  conferencia parece ter sido t%o amigavel, que 
o major Serpii Pinto chegou a pedir a mr. Johriston o 
transporte de dous engenheiros no seu vapor, para con- 
vencerem O regulo Nelaure a deixa1 os proseguir paci- 
ficamerite, visto a impossibilidade de seguirem por ter- 
ra, transporte este que lhe foi recusado. 

«A  23 de agosto o major Serpa Pinto descia para 
Qiielimane, e os dous engenheiros avançavam para Mu- 
passa, acompanhados de um pessoal, que, pelo seu nu-  
mero limitado, excliiia qualquer ideia de aggresszo, e 
em i\Iiipassa eram atacados nos termos e pela fórma 
constantes do relatorio já piiblicado, e de que junto uma 
c ó ~ i a .  

«Ein 31 de agosto o engenheiro Ferraz mandava, 
j b  fortificado em Jlnpassa, e portanto na defensiva, te- 
legraphar para Serpa P i~ i to ,  ein Quelimane, que receia- 
va um ataque, na  margem esqixerda, por forças nume- 
rosas vindas do norte, tendo elle Ferraz tudo prepara- 
do para se defender com a menor perda posaivel da  sua 
gente. 

«Foi n'estas condições que Sei pa Pinto veio a MO- 
çarnbique solicitar soccorros, que  de modo algum lhe 
podiam ser negados na  presença dos factos occorridos, 
sem arriscar a pequena expedição qiie ficdra ein Nu-  
passa, e o prestigio do nome portuguez n'aquella re-  
eião. " 

aQuer o governo de Sua Magestade Britannica vêr 
nas declarações de mr. Buchanan urn motivo para con- 
d e m n a ç ~ o  dou factos, que occorreram posteriorrriente, e 
que foram a consequencia natural d e  quanto acinia dei- 
xei dito. 

« A  ~ o r r e s ~ o n d e n c i a  trocada entre mr. Buchanan e 
O major Sei-ps Pinto, em 19 e 21 de agosto, explica 
bem claramente as razões por que  Serpa Pinto enten- 
deu não bastarem taes declarações para tolher a justa 
defeza da  expedipão, e evitar que, pela retirada d'esta, 



viessem a ser, como infelizmente o seriam, atacados 0s 
prazos Massirigire e Maganja. 

((Sirnilhantes declarações achavam se, além do mais, 
em completa opposiçÃo com as que  officialrnente haviam 
sido feitas, ein Londres, pelo governo d e  Sua Magesta- 
de Britannica nas diias casas d o  parlamento, e fóra d'el- 
las, ainda em março e maio d'este arino, de  que  a re- 
gião de que se trata neru constituia territorio britanni- 
co, nem estava sob o protectorado da  Gran-Brctanha. 

«Cumpre acrescentar que, apesar da  data jQ bas- 
tante afastada dos doiis docuinentos acima referidos. e do 
corihecirnerito que d'elles deveria necessariamente haver 
na  Europa, niinca o facto a que o primeiro d'elles se re- 
fere foi officialinerite notificado ao governo de Sua  Ma- 
g p t a d e  Fidelissima. 

«Dos factos que succintamente deixo narrados in- 
fere-se: 

((1.0 Que o governo port~iguez organishra uma cx- 
pedição de caracter purarilente technico, sem recursos 
de pessoal para emprehender Lima guerra. D a  natureza 
d'essa expedipão teve conhcciniento o governo de  Sua 
RIagestade Bt.~tanriica. A ella s e  referiram ern tempo to- 
dos os jornaes, incluindo os inglezes, sem qiie siiscitas- 
se o miriimo reparo o local onde ella devia operar. 

a2."  Qiie ao bom exito d'essn expedisão se oppoze- 
ram as  pertiiibaç0es occorridas no Chire, e mais tarde 
os boatos espailiados e os manejos exercidos no intuito 
expresso de a contrariar. 

3." Que a expedição portugueza foi durante a au- 
sencia do major Serpa I'irito atacada, e que não atacou. 

4 4 . O  Que o ataque se verificou ao sul d a  foz do 
Ruo. 12efiro esta circumstancia pela sua innegavel im- 
portancia, e não porque o governo de  S u a  kIagestade 
possa reconhecer, como limite da  provincia de Moçam- 
bique, o que Ibe era fixado pelo tratado de 1884, que 
não chegou a ser ratificado. 

(Cumpre-me acrescentar que O major Serpa Pinto 
apenas eventualmente interveio n'estes acontecimentos. 
O dirigir a principio os dou8 engenheiros pelas regiões 
do Chire constituia lima parte muito accessoria da  rnis- 
são, que o levcira á, Africa, missão para a qual, nos ter- 
mos do artigo 1.' das suas instrucçiies, deveria, salvo 
casos extruordinurios, empregar todos os meios pcrcifi. 
cos de acgdo e de injluencisc. 



«Acerca d'essa rnissão, bem como dos reforços que 
o major Serpa Pinto veio biiscar a Woçambique, se 
trocaram por vezes explicações entre o governo d e  s u a  
Magestade Pidelissima e o de Sua  Rlagestade Britanni- 
ca, tendo eu sempre declarado que a s  pessoas, estabele- 
cimentos e propriedades britannicas seriam, em qualquer 
hypotlese, absolntamente respeitados. 

«Eni que condi~ões  se verificou o combate, d e  que 
houve conhecimento em Lisboa e na  Europa iriteira em 
1 7  e 19 de novembro, combate verificado ainda para 
árluem do l h o ?  Que factos se passaram posteriormente? 
Quaes as relações entre o riiajor Serpa Pinto e as mis- 
sões ou estações commerciaes britanriicas? 

<Nada consta por etnquanto ein Lisboa, fora dos 
termos coricisos do telegramma j b  refkrido de  17  de no- 
vembro. O governo de Sua hlagostade pediu as neces- 
sarias inforrnagões para l lo~nmbique ,  para assim corres- 
ponder, como lhe cumpre, aos desejos manifestados pe- 
lo gabinete de Londres. 

«b:ritretanto, para se vêr ate que ponto parecem 
ser inexactas as informações recentemente vindas para 
a Eiiropa por via de Zanzibar, bastari  notar que v. e x c a  
falla em 4:000 boriiens, e que iirn telegratnma do gover- 
nador geral de  3loçambique, de 7 de outubro, mencio- 
na  apenas 2:000. V. e x c a  refere se a sete metralliado- 
ras e tres vapores; o governo de 3ua Xagestade não 
tem noticia s e 6 0  de  uma metralhadora e de  rim só va-  
Dor. 

R P O ~  igual se exaggerou ria imprensa a centos de  ho- 
mens tnortalidade, que consta haver sido de 72. 

R- pois, licito suppôr que nem só n'esses porme- 
nores sao inexactas a s  inh r rna~ões  transmittidas de  Zan- 
zibar, e este governo corifia que o serão, inuito particu- 
larmente, no que se  refere As relações entre o major 
Serpa  Pinto e os estabelecimentos iriglezes, taes e tão 
instantes haviam sido sempre as recominendações do 
governo de Sua  &lagestade Aquelle official. 

 respondendo agora aos poritos concretos, Acerca 
dos quaes v. exc.", por ordern do seu governo, me for- 
mulou um certo numero d e  quesitos, cumpre-me asaegu- 
rar  a v. exc.* o seguinte: 

a1 .0  O governo de  Sua Magestade nunca authori- 
sou, nem approvará, qualquer ataque dirigido contra os 
estabelecimentos britannicos junto ao Niassa e ao Chire; 



((2.0 Não pUde ser seu proposito atacar territorios 
pertencentes a Loberigula, mas sim, e unicamente, man- 
ter-se e defender se n'aqiielles, que repute pertencentes 
á corôa de Portugal, e onde existem regulos directa- 
mente avassallados, o11 dependentes do Gungunhana; 

c 3 . O  O governo portuguex, por maior que seja a 
sua deferencia para com o d a  Inglaterra, não póde dei- 
xar,  por dignidade propria, de  se reservar O direito d e  
apreciar., em face da  narração completa dos factos, o 
procedimento do major Serpa Pinto no paiz dos ma- 
Irololos. 

((Apresso me a informar a v. exc.& qile foram j& 
telegraphicamente para Aloçarnbique as ordens mais ter- 
minantes para que sejam respeitados OS estabelecimen- 
tos e os interesses Itrltannicos e que o governo d e  S u a  
&[agestade apreciard, animado por sua parte de um es- 
pirito da  maior coriciliação, o completo conjuncto dos 
factos, quando estes sejam definitivamente conhecidos 
pelos doiis governos. 

((Aproveito a occasião para reiterar a v. exc.& os 
protestos da minha alta considera<;ão.=B~v~os Gon.1es.u 

Aqui tem, pois, v. excaa o texto completo das duas 
corurnur~icaç~c~õ: a nota de 18 de dezembro e a minha 
resposta de 20 do inesmo mez. 

Sobre o assitmpto nenhuma outra communicação se 
trocou at<: G de janeiro. 

Continuoti, pordm, entre os dous governos a corres- 
pondencia Qcerca da8 questões de  Africa, e foi assirn que 
recebi a 2 de janeiro d'este anrio uma resposta bas- 
tante extensa dquelle meu despacho, dirigida Q nossa 
legação em Londres e de que, por minha ordem, fora 
entregue uma cópia ao governo britannico pelo snr. con- 
sellieiro Dantas, de~pacho  em que bem claramente 
affirmava o proposito de se manter os direitos da  coroa 
d e  Portugal, direitos affirmados pela historia, apoiados 
até no testemunlio insuspeito d e  factos narrados por es- 
criptores e viajantes inglezes, OS mais versados no as-  
suinpto, e mais recentemente confirmados pelo exito bri- 
lharitc das riossas expediçoes. 

Ein 2 de janeiro, pois, como disse, recebia res- 
posta h minha iiota, L qual por meu turno tencionava 
responder seni milita demora. 

D'aquelia nota, seja qual fôr o valor dos seus ar- 
gumentos, e a maneira por que n'ella se apreciavam os 



do governo portuguez, B certo que nada havia podido 
justificar a ideia da  existencia de uma crise aguda en- 
tre os dous governos, embora alli se contiriiiasse a ne- 
gar, e do modo mais formal, os direitos que Portugal 
affirma nas regiões disputadas ao  noite e ao sul do Z:im- 
beze. 

Insisto ri'este ponto, e para elle continúo chamando 
toda a atteiiçZo da  caruara: isto passava-se a 2 de ja- 
neiro. Não havia eritgo nada no theor da  corresponden- 
cia diplomatica trocada quc fizesse suppôr que iitna çri- 
se, uma crise agudissima, viria a estabelecer-se ein pou- 
cos dias entre os dous governos, a qual, s e  se tivesse 
protelado por mais algum tempo, daria occasião ao rne- 
nos a que o governo viesse ao seio do parlarnerito acon- 
selhar se sobre a melhor maneira de encaminhar as ric- 
gociaçzes e de resolver assutnpto tzo grave. 

<(A 5 de janeiro era  me, porérn, dirigida urna nota 
que só recebi a 6 ,  e essa nota é a seguinte: 

4Legação britannica-Lisboa, 5 de janeiro de 1890. 
-Srir. ministro.-Tendo o governo de Sua Alagestade 
prestado cuidadosa attenção & resposta de v. exc." d e  
20 do ultimo, á nota que eu tive a horira de lhe dirigir 
no dia 18,  segrrndo as instrucções do rnarquez de Salis- 
bury, ácerca do procediinento do tiiajoi. Serpa Pirito no 
Chire, cumpre-me informar-vos que elle lamenta nâo en- 
contrar n'ella essas precisas e explicitas a%i mações que  
eu tinlia instrucções para pedir e que elle julga essen- 
cial obter. 

«As noticias recebidas ácerca dos actos do ni;Lior 
Serpa Pinto e dos officiaes ás suas ordens hão necessa- 
riamente incompletas por etnquanto; nias a.; explicapões 
dadas por v. exc." não invalidam por fóima algorua o 
facto de que a aproxiinaçzo de uma força militar, cui- 
dadosamente organisíida e bem equipada, do paiz dos 
makololos pi-oduziu uma geral impressão dc que existia 
a intenção deliberada de  provocar hostilidades e de es- 
tabelecer pcla frrça das armas o dorniriio de  Portug:il 
no paiz dos makoioios e nos districtos riiarginaes d o  
Chire e do Nyxssa, onde os estabeieciirreritos e as mis- 
sões britannicaa esta0 instituidog. 

a 0  procedimento subsequerite da  expedipzo ~d tem 
tendido a coritirmar e augmentàr essa impreesãll, e tem 
compromettido gravemente a posiç%o do gbverno de  Sua  
Magestade para com as tribus indigenas que coritarri com 
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a sua protecç80 e para com os siibditos britannicos que  
éem tgo fortes direitos á sua syinpathia e auxilio. 

N A  afirri~ayZo de v. e ~ c . ~  d e  que foram os mako- 
1010s qiie atacaram a expedipão e qiie o combate se li- 
mitoli á di,f(bza, não parece ao governo de Sua I1Iages- 
tade ser de  rriiiito peso, pois que a acção dos makolo- 
l o ~ ,  quer Loniassem a offi:nsiva oii não, foi unicamente 
determinada pelo descjo de proteger o seu tcrritorio con- 
tra a invasRo. Deve, além d'isso, observar-se que no 
summario das informasões telegrapliicas recebidas d o  
major Serpa Pinto, de que v. exc." me tem communi- 
cado, faz-rne meti<;ão de utna campaliha travada no ter- 
ritorio dos rn:ilrololos, visto qtie O ii-iajor Serpa Pinto 
declara qiie os mrilrc~Iolos foram subrncttictos e o rio Chi- 
re occiipado. V. e x ~ . ~  esforça-se por juatificar o proce- 
dim<~rtto do coiiiniandante portuguex em rt:i tisar reco- 
nhecer a declaração qiie lhe foi feita por mr. Buchanan, 
d e  que os ma1;oloIoe estavam sob o protect ~ rado  biitan- 
nico. Devo notar que mr. Buclianan, funceionando co- 
mo consui biitannioo, era o representante do goverrio de 
Siia RI~gestade na  localidade; se o &rpa l'into 
julgava que o representante britannico, nos actos que 
praticioii, tirilia excedido os seus poderes, O verdadeiro 
cairiinlio cra informal. o seii governo para que este po- 
dksse reclamar a desapprovacào de ttil proceder. 

~Reci isar  reconhecer a declarapão e proceder sem 
attençac a ella foi absolutamente injiistificavel, e con- 
trario ás prkticas iiniversaes qiie regulam as relações de 
Estados civilisados e amigos nas suas questões interna- 
cioriaes. 

«O governo de Sua Magestade não pediu uma sa- 
tisfaçzo pelo que se praticou. Tem a tnelhor vontade 
de  deixar ao governo portilguez O direito, reclamado 
por v. exc.", de formar o seu juizo a respeito do prqce- 
dimento dos ofiçiaes portuguezes, depois de receber uma 
completa resenha dos factos. Mas insiste n'uma iinme- 
diata e distincta aflirmação de  que se nãc, tentar8 resol- 
ver as questces territoriaes por actos de força, nem es- 
tabelecer dominio portngiiez eni districtos onde predo- 
minem interesses britannicos. Se  o governo de Sua Ma- 
gestade não podér obter tal seguranga do governo por- 
tuguez, será de seu dever tomar a s  medidas que julgar 
necessarias para tornar effectiva a protect;ão d'esses in- 
teresses. 



«Tenho por isso instrucgões para repetir a v. excaa 
o forinal e cathcgorico pedido de uma imrnediata decla- 
i.agi?o do governo portiiguez, de que As forqas de Por- 
tugal se n5o permittirá interferir nos estabelecimentoii 
britannicos do Chire e Nyassa, nem no paie dos mako- 
lolo.~, netn nos que faze111 parte do governo de Loben- 
pia, nem eni qualqiicr outro que tenha sido declarado 
sob o protectorado britannico; e além d'isso que ngo ten- 
tarA estabelecer ou exercer juiisdicção portugueza em. 
alguina parte d'aquelles paizes sem previo accordo en- 
t re  os dous goverrios. 

 peço ainda a v. exc." o favor de uma resposta a 
esta nota antes da  noute de 8 do corrente. 

~Aprbvei to  esta opportunidade para renovar a v. 
exc." a segurança da  niinlia mais alta considernqão. 

« A  S. e ~ c . ~  o siir. Barros Gomes, ministro dos ne- 
goeios eatr:iiigeiros, etc.=George G. P e t r e . ~  

A edia nota deu o governo a seguinte resposta; mas, 
antes de  a Iêr, eu devo chamar a at,tenção da  camara 
para algutnas das disposicões do acto geral da  conferen- 
cia de 13erliii1, a que ella se refere. 

'Poda a caiuarti sab: que o artigo 1." do acto geral 
da conterencia de Uerlim define o que se convencionou 
chamar a bacia coriimcrcial do Congo ou Zaire, e que 
esda bacia abrange, n8o s6 aquelle grande rio e todoa 
os ~í i l~ ientes ,  mas ainda o curso do n o  Chire e Kyassa 
e o Zambeze; estabelecendo, porem, no inesmo a ~ t i g o  
tinia reserva formal em favor d'aquellas potencias que 
jh teriliam sokerariia rias regi0es orientaes de  Africa re-  
feridas, reserva corisistindo ern que as disposi~ões do 
acto geral s0mente alli seriam applicaveis, mediante o 
consentitneiito previo das mesmas potericias. 

Ora, como v. esc.a8 sabern, o artigo 1 2 . O  do acto 
geral terininalitetuente declara que, desde que se levan- 
te qiialqincr coriflicto ou quest%o entre as naçoes signa - 
tarias d'ayuelle docuiueiito por causa dos territorios a 
que se refcle o aibigo l.", essas napões, antes de recor- 
ixrcin ds u m a s ,  serao obrigadas a lansar mão da me- 
cliaT%o de Lima ou iaais rias0es amigas, recorrendo tam- 
beiii facu!tativarnentc ã arbitragem. 

Eu dei estas explicações porque sem ellas talvez 
não se fizesse enteridcr de toda a camara a argumenta- 
$"a da parte final d a  ininha nota. 

A iesposta do governo portuguez é a seguinte: 
* 



((Lisboa, 8 de janeiro de lSCIO.-Til.mO e exc."'O snr. 
-Tenho a honra de acciisar a recepção d a  nota data- 
da  de  5 do corrente, que me foi entregue a 6, n a  qual 
v. exc." me informa não haver o governo de  Siia Ma- 
gestade Britanp~ica encoritrado, na mirihs riota de  2 0  de 
dezembro ultimo, aqaellits precisas e expliuitas seguran- 
ças que julga essencial obter. 

((Reconhece v. exc." que as informa~ões sobre o s  
actos do major Serpa Pinto e seus subordinados são ne- 
cessariamente incompletas. Acrescenta, porém, varias re- 
flexces, que ao governo de Sua Rlagestade Britannica 
são suggeridas pela organisaçào da. expc?diç#o militar 
portugueza, sua a c ~ ã o  no paiz dos rnakololos, e pela 
communicã$io d e  mr. Buchanan ao major Serpa Pinto. 
D e  tudo infere o governo bsitanriico a riccessidade d s  
instar por ~ rna 'dec la ra~ão  de que se n8o tentará decidir 
questõeu territoriaes por actos de f o r ~ a ,  ou estabelecer 
o dominio de Portugal onde predoriiincm interesses bri- 
tannicos; e, portanto, encarrega a v. cxc.% de  pedir ao 
governo portuguez uma prompta declaiaqào de que não 
permittiih As força3 portuguezas que iriterveiiharn nos 
estabelecjmentos inglezes do Chirc e do Nyassa, no paiz 
dos rnakololos, nas regiões que governa Lobengiila, o11 
em qualquer outro paiz sob o protectorado britannico, 
e, aiiida mais, que se não farão tentativas para estabe- 
lecer ou exercer jurisdic~20 portiigtieza ri'aquelles paizes 
sem prévio accordo entre os dous governos. 

ccconclue v. exc." pedindo que lhe f a ~ a  chegar a 
minha resposta antes do dia Y B tarde. 

((Releve me v. exc." se eu comeSo lastirnarido a cir- 
cumstancia de  se me haver marcado um praso para res- 
ponder. O alto a p r ê ~ o  que sempre tenho niostrado ligar 
á manliten~ão das boas r e l a ~ z e s  entre Portugal e a Gran- 
Bretanha nunca me consentiu dernorar as minhas res- 
postas, quando d'essa demora podédse provir o ser por 
qualquer forma arriscado interesse tão capital. 

asente o governo portuguez que as explica~ões já. 
dadas nBo tenham satisfeito O d e  Sua &Iagestadc Bri-  
tannica. Continuando a considerar essencial a circums- 
tancia de que o limitadissimo pessoal que compunha a 
primeira expediçlo de todo excluia o intuito aggressivo 
que se lhe quer attribuir; não podendo de inodo algum 
considerar justificada a dec la ra~ão  de uril protectorado, 
nos termos em que esta foi feita, sobre um territorio 



Acerca do qual a coroa portngueza constantemente a s r -  
mára os seus direitos, r?, derivando se d'estes dous fa- 
ctos capitaes o curso todo dos acontecimentos, ali& ain. 
d a  incompletamente cr~nliecidos, é possivel que da  di- 
versa apreciaçgo do3 niesmos factos rekulte o serem 
tidas por insrifficientes, por parte do governo britanni. 
@o, as explicas6es e segiiransas jh  dadas pelo governo 
de  Sua  RIagestade Fidelissima. E', ,porém, t3o vivo o 
nosso desejo de chegar áquelle previo accordo sobre 
todas as questões pendentes, a que v. exc.l se refere 
na  conclusão da  sua nota, Yue não hesita este governo 
em ir  mais longe, no intuito d e  por seu lado o facili- 
tar. Procede ~ E R ~ I I I  em liarmonia com os sei19 constan- 
tes precedentes, porquanto repetidas vezes tem iristado 
pela celcbiação d'essc? aicordo, n5o se havendo recusa- 
do nuxicLa a disciitir-lhe os termos, nem recuado at8, 
para melhor lhe xsscgiii-ar o exito, perante os mais va-  
liosos sacrificios. 

((Era tão importante a declarasão do governo da  
Gran-Btetanha, de  qiie dcsejava negociar um accordo 
coiii Poitilgal, que o governo portuguez na sua respos- 
ta,  dando-lhe todo o valor que essa declarapão merecia, 
não hesitou em acceitxr condisões, que sem ella não 
podia decorosainente acceitar. 

 perseverando, portanto, n'essa ordem de ideias, 
n5o duvida agora o governo portuguez expedir instrii- 
c ~ õ e s  tis suas authoridades em Mosambique, para que 
nenhiiin acto de forqa se pratique contra os estabeleci- 
meritos britannicos do Chire e do Nyassa, como ali& 
sempre foi ordenado, nem ~ o n t r a  o paiz dos makololos, 
o u  os que se acham sob o governo de Lobengula, ou 
qualquer outro a respeito do qual se allega haver se 
declarado o protectorado por parte do governo britanni- 
co; e tambem para qiie nenhuma tentativa se realise 
para o estabelecimento e exercicio da  jurisdicsão por- 
tugueza n'aquelles territorios sem que préviamente se  
tenha a seu respeito chegado a um accordo entre os 
dons goverrios. Confia, porém, inteiramente, pela sua 
parte, o governo de Sua Magestade Fidelissima que o 
de Siia Magestade Britannica,. por uma justa reciproci- 
dade para com uma potencia desde tão longe amiga 
e alliada, dará similhantemente instrucç0es ás suas au- 
thoridades ou representantes, para que se abstenham 
lamberri de qualquer acto novo que altere a situasão da 



pendencia, erriquanto esta não for defiriitivanicrite re-. 
solvida pelo accordo a que se refere ã nota de  v. exc.$ 

((Parece assim R este governo ter satisfeito tio qiio 
d'elle deseja Sua Nagestade Diitannica. Coin effbito, 
não s6 nzo diligenciará resolver pela forca qiiaesqiier 
quest0es territoriaes, mas agirardard, fiado tio seu direi- 
to e presiipposta serripre urna jus ta  iecipiocirlaclc, a 
accordo desejado entre os rlous governos, .para cstabele- 
cer e exercer definitivamente a siia jurisdics'io t,m 
auer ~ o r c z o  dos teriitoiios contrstados. torriando assini 

1 ,  

dependerite do resultado d a  discussZo, e entrarido, por- 
tanto, nos termos do accordo a celebrar, a resoluqRo 
ainda mesmo das questões territoriaes que possarn t e r  
tido c o m 8 ~ o  ou complemento de soluçzo por rff't:ito dos 
acontecimentos recentetiicnte occorridos no C1 i 11ie. ' 

((Portanto, o governo portuguez nzo tintia duvida 
em mandar  instruc~ões para hiIo~ambirjue, precisarliente 
nos terinos em aue  se ~ e d i a m .  desdc o mornento erri alie 
se mantivesse o'statu ;no, e que houvesse recipiocida'de 
por parte do governo inglez. 

«Se, poróm, esta resposta ainda não satisfizer o go-  
verno britannico, oii se, contra uma justa espectativre 
nossa, não seja possivel realisar o accordo projectado, o 
governo portuguez dec1ai.a desdc jA que por bna parte 
se promptifica gostosaniente a su7unrietter todos os liti- 
gios pendentes com a Gran-Bretaillia. ao exaiiie e deci- 
são de  unia conferencia das potenci2s signatarias dc 
acto geral de  Berlim. 

u 

nE quando o expediente assim lembrado nRo logr-e 
tambam a approvapiio da Inglaterra, entRo o goverriu 
portuguez collocar se-ha ao  abrigo do qirc preceitua o 
artigo 12." do  mesmo acto geral de 13erIiin, para cnjo 
contheiído o governo de Sua  Magestade entcride dever 
tambem chamar desde já e de modo especiiil a atterigão 
d o  de Siia l\Iagestade Britannica. 

~Effectivamente,  se Acerca dos territorios do Cliire 
e do  Nvassa a Innlaterra tivesse recoiihecido o direito 

u 

historico" constantemente affirrriado por Portugal, rienliu- 
ma questão teria surgido. 

((A contestapão dd'esse direito: e mais que tiido a 
declaraçzo de  um protectorado Lritarinico n'aquellas re- 
giões, faz, porém, com que, pelo menos, perante O go- 
verno inglez, ellas recaiham por inteiro sob as  disposi- 



qões do referido artigo! que torna obrigatoria a rncdia- 
ção e facultativa a arbltragern. 

aE', pois, a nieu vêr, innegavel o direito que as- 
siste a Portugal de pedir a app1icaçRo do artigo 12.0 
do acto gc:ral, na hypothese, qiie aiiis riâo espera e rilu 
deseja ,  da  itiipossibiiidade de  se estabelecer o accordo 
directo. 

((Aproveito a occasião para renovar a v. exc." a s  
seguransas da mirilia alta consideracilo.-EUI'TOS Go- 
I l l dS .  » 

Isto passava-se em G de janeiro, e a iujnha res-  
posta é dada eili 8, e apesar de se ter j:l tiiarcado um 
praso para n resposta, nada fazia suppor ainda a pie- 
cipita@o dos aconteciiricntos, e por isso o rneii collega. 
o snr. ministro da  niarinlia, seiii faltar h verdade, d o  
que é incapaz, no dia 7 declarava B cciruara, qiie a si- 
tuaçgo era grave e iiicliiidrosa, ruas IIBO excluia a liy- 
pothese da possibilidade de  ailia so1uc;ão aniiguccl, e 
tanto assim que o governo inglez, na ultirua nota diri- 
gidd ao governo d e  P<,rtagal, fítllava na  iiecessidade d e  
estabelecer utn accordu. A isto se liniituu a parte esseri- 
cial da  declara$io que o snr. triinistro da  riiarinlia pro- 
feriu no dia 8 perante esta. carnara. 

No dia 10, porém, quando de Londres nos viriharn 
telegrammas da  Agencia Reuter, dizendo-se aiithorisada 
e assiimindo assim uni caracter oficioso, dizerido quc a 
qiicstão se encaminhava para urna solução ainigavel, 
scndo a rnitilia resposta prova do espirito coriciliador 
que nos animava, e dando base siifficientc para o pro- 
seguimento das negociacües, recelia eii o seguinte ,,,&e- 
moralzclta)~, que me foi directamente entreguc pelo mi- 
nistro de  Siia hlagestade Britannica: 

nO governo de Sua Blagestade Biitanriica soube 
com prazer que a resposta do governo portuguez 6 em 
principio uma resposta affirnidtiva ds indicacões que lhe 
f9rain dirigidas, rnas antes de acceitar esta resposta 
como satisfactoria o governo britant~ico precisa de  sa- 
ber que foram enviadas ins t ruc~õcs  precisas ás authori- 
dades portuguezas em Bloçambiqiie com referencia aos 
actos de  força e ao exercicio de jurisdic~'io que alli 
subsisteni actualmente e de  que o governo de  Siia Ma- 
gestade j& se queixou, e bcm assim relativamente a no- 
vos procedimentos da  niesma natureza. Essas instru 
c ~ õ e s  devern comprehender o retrocesso para o sul d o  



Ruo das furgas portuguezas que se encontram actual- 
niente no teri-itorin dos tnakololos, a si~ppressão da  ali- 
tlioridade que alii é exercida e tambem a suppressão de  
todas a3 estasões militares nos territorios de Matabelle 
e de nlachona. 

aRIr. Petre estA encarregado de levar o que pre 
cede ao conhecimento do governo portuguez.)) 

Iteunido o ministerio, deliberoti acerca da  resposta 
que  se devia da r  a este men~ora~izdum, que não apresen- 
tava airida a fijrma comrninatf)ria, pois se referia ao  
prazer coiii que o governo inglex tinha visto o sentido 
geral da  ininha nota de 8, que representava a annuen- 
cia em principio ao que d e  ri65 se reclamava. 

O governo de Portugal resolvera, pois, declarar ao 
da Gran-Bretanha que condescenderia com o que repu- 
tava novas e graves exigencias d'aquelle gabinete e re- 
tiraria as forças que lhe era exigido retirar, se O mes- 
mo gabinete desde logo se obrigasse a acceitar arbitra- 
gem para a soluçi?o das pendencias qtie nos dividem na 
Africa austral. No dia 10 o governo portuauez de l~be-  9 
ravu dar esta resposta, qiie eu  devia transrnittir no dia 
I1 ao ministro de Siia l lagestade Ilritannica n'esta côr- 
te; iiias aqiielle cavallieiro, proourandn-itie n'esse mesmo 
dia, e antes de eu  Ilie poder communicar a resolu~ão 
do governo, apreserrtoii me novo me?no?*u?~dun2, conce- 
bido nos termos seguintes: 

(((Traducyto) -O governo de Sua Nagestade não 
p6dc acceitar como satisfactorias ou sufficientes a s  se. 
guranças dadas pelo governo portiigiiez, taes como as  
interpreta. O consul interino de Sua Magestade em Mo- 
~a tnb ique  telegraphou citarido o proprio inajor Serpn 
l'itito, que a expedi~?io estava ainda occupando o Chire, 
e que l iat i inga e outros lagares mais no territorio dos 
rnakr>lolos iarn ser fortificados e receberiaiii guarni~0es .  
O que o governo de  Sua  bragestade deseja e em que 
insiste é no seguinte: 

((Que se enviern ao governador de Mo~ambique  
instr i ic~ões telegraphicas immediatas, para que todas e 
qilaesquer f o r ~ a s  militares portuguezas actualmente no 
Chire e nos paizes dos malrololos e machonas se reti- 
rem. O governo de  Sua Magestade entende que sem 
isto as seguransarl dadas pelo governo portuguez são 
,iiliisorias. 

«IClr. Petre vêr se ha  obrigado, á vista das suas 



instrucgZes, a deixar immediatamente Lisboa coni todos 
os membros d a  sua legas80, se uma resposta satisfactod 
ria b precedente intimas20 n%o fôr por elle recebida 
esta tarde; e o navio de Siia Jlagestade B ~ c h a ~ ~ t r * e s s  
está em Vigo esperando as suas ordens. 

( ( L e g a ~ ã o  hritarinica, I 1 de  janeiro de 1890. N 
X t o  tivemos tempo de vir ao seio da  representasão 

nacional para lhe dar conlieciiriento do que se passava, 
nem mesmo o tivemos para reunir o conscllio de ininis- 
tros. Mal pude chamar ao niinisterio dos cstiangeiros o 
sni.. presidente do consellio de  riiinistros, e coni i;rn ou- 
tro collega, que  se achava presente alli resolvernos, 
n'estas grãvissimas circutnstancias, a pedir a Siia XIa- 
gestade E1-Rei autliorisação para ser inimediataiiiente 
convocado o coriselho de E5taci0, a. iim de  Ilie siibinet- 
terrnos os dociimentos sobre a questao, dando ensejo a 
que o governo se inspirasse nos conselhos patri»t;cos, 
n a  esclarecida e authorisada opiriiAo dos Iiomens qiie alli 
téem lugar e que, com excepção de quem no moinento 
presente tem a honra de  fallar n'esta camara, esta0 
carregados d e  longos e valiosos servisos prestados ao 
paiz. A sua experiencia riiuitas vezes provada era urna 
garantia de que no exame de urna tão grave questão 
empcahavam todos o desejo de  acertar e d e  que s e  che- 
gasse, após rrieditada deliberaçZo, a approvar a solugão 
menos desvantajosa para o paiz. 

O governo, apresso-me a dizel-o, consultando o 
conselho de  Estado e querendo inspirar-se n a  disciiss80, 
realisada no seio d'aquella assenibieia, não sigriificava 
corn isso nem significa de modo s l g i ~ m  que declina 
clualquer especie de  responsabilidade da  resolução que 
adoptou por fim, responsabilidade que é toda siia e que 
assume inteira perante esta camara, perante a canlara 
popular, perante o paiz e a Europa, sem receio de que 
pela sua parte possa com jilstisa ser arguido de  ter 
praticado qualqucr acto que n%o llie fosae irnposto por 
aqui110 que reputou constituir as mais altas convenien- 
eias uublicas. 

Nlestas condições, o governo, deliberando por si, 
sob sua inteira responsabilidade, depois da  discussão 
que teve lugar no conselho de  Estado, ti qual não posso 
e não devo referir iile por outrza ftirina; resolveu por 
fim qiie communicasse ao  snr. ministro de Inglaterra 
n'esta corte que o governo entendia dever ceder ás exi- 



gencias e ri pressgo do gabinete britannico e quc- expe- 
diria ordens n'essa confurmiciade para o governador 
geral de  BIoçaniloique. 

Eis o que se realisou nos seguintes tcrmos: 
«Tll .mo e exc."" srir.-O goverrio portiigiiez julga- 

va, e jrilga, haver, coni a sua riota de 8 do corrente, 
satisfrito por inteiro quanto d'elle reclamava O d e  Sua 
illagestade Britunnica. Antecipando se 6. segurança d e  
urna jirsta reciproc:idade, que deveria constituir O natu- 
ral preliminar das suas resoluções, apressou se a enviar 
»ara ,\Incambiai~e as ordens riiais teiminnntes no seilti- 
i 1 

do de f'izer respeitar desde logo, em toda a proviricia, 
o coi~ipromisso que torriára, no intuito de facilitar a rea- 
lisaylo dc titn accordo corn a Gran-Bretanha, pelo quat 
o goverrio portug~iex sempre pugnou. 

« O  governo de Sua lilagestade mantém igiialmen- 
te o pleno direito qiie Ilie assiste, quando a srra respos- 
ta nâo lograsse satisfhzer a Inglaterra, de collocar se acl 
abrigo do que preceitua o artigo 1 2 . O  do acto geral da  
conf'ereilcia de Bt?rliin, recente e solemne comprornissa 
em que a Gi-ari-Bretzinha, coiiio todas a s  potencias si-  
gnatarias, sc obrigoii a acceitar a mediayâo, e a recor- 
rer  f:ncilltativamcnte A arbitiageiii, conio meio de resol- 
ver pendeilcias d a  natureza d'aquella que inesperada, 
mente se levantou com Portugal. 

((Pelo nlentarnndilm que v. excga me entregou eriz 
10 do corrente formiila se, porhrn, a titiilo de explica- 
~ b ,  O que o governo d e  Sua hlagestade reputa urna 
exigencia inteiramente nova, que, pela sua extrenia 
gravidade, n?io poderia ter  deixado de vir expressa e 
clararnerite formillada em a nota de  v. exc." d e  5 d o  
corrente, se entzo estivesse na  mente do governo de  
Sua Nagestade B~.it,znnictl realisal-a. Refiro-nie h reti. 
rada para o sul do l h o ,  fronteira que n?io póde ser re- 
ccnhecida por Portugal, de quaesquer f o r ~ a s  portugiie- 
zas que se conservassem ainda hoje no paiz dos rriako- 
lolos, e até Q retirada de qiiaesquer postos rriilitares, es- 
tabelecidos pacificamente, com a plena e inteira acquks- 
cencia dos naturaes, nos territorios que a Inglaterra 
chania dos Matabeles e Machonas. 

uhirida mesmo antes de conhecida a resposta do 
governo portuguez a esta nova exigencia, era-me por 
V. excda entregue um outro memorandun2 em 11 do cor- 
rente, no qual, sobre a base dc declara~ões  attribuidas 



ao riiajor Serpa Pinto (que ali& desde muito sahira do 
Chire coiii toda a expcdi~%o de  reforço que organissra) 
de  qiie ICxtunga, bein conio outros pontos do paiz dos 
makololos seriam fortificados e virictin a ~ s c e t e r  guar- 
nisiies, o que ali& se tornára impossivel de realisar em 
face da.; itistiucções terrriiriarites, expedidas pelo gover- 
no de Siia IIagestade para Blo~arilbique, instruc~ões de 
que dei conliccimerito a v. exc." e das qiiaes junto offi- 
cialinerite ióliia a este despacho, v. exc." ri50 só insiste 
ern noine do seu governo na retirada das forças por ti^. 
guezds dos territurios dos niokololos e machonas, mas 
declara qui*, a nâo receber no decurso da  tarde do nies- 
mo dia 11 u r n a  resposta satisfactoria á intiniaçao que 
me dii'igi:~, tinha instrucções para se retirar de Lisboa 
com todos os riierubros da legação, esperando em Vigo 
as  suas ordens o navio E?achanti*ess. 

«Na pieseriça de uma ruptura iniminente de  rela- 
~ õ e s  com a Qran Bretanha, e de  todas as consequen- 
cias qiie d'ella poderiam talvez derivar se, o governo de 
Sua Magestade resolveu ceder 1s  exigencias recente- 
mente furruuladas nos dous ~ ~ ~ e n z o ~ a ~ z d u s  a que alludo, e 
resalvar~do por t o d ~ s  as fórnias os direitos da  coroa de  
Poitiigal nas regiões africanas de que se trata, protes- 
tando bem assim pelo direito que lhe confere o artigo 
12." do acto geral de Kerlim, de vêr resolvido definiti- 
vamente o assumpto em litigio por uma m e d i a ~ ã o  ou 
pela arbitragem, o governo de  Siia nlagestade vai ex- 
pedir para o governador geral de Nopmbique  as or-  
detis exigidas pela Gran Bretanha. 

((Aproveito a occasião psra renovar a v. exc." a s  
seguranças da  minha alta consiciera~80. 

aseuretaria de Estado dos negocios estrangeiros, 1 I 
d e  janeiro d e  I$YO.=Henriqzce de  Barros G0rnes.u 

Illarido para a meza estes documentos, para que se 
lhes de  o destino que a carnara entender mais conve- 
aiente. 

Igualrilente remetto para a meza o voliltne do Li- 
vro b)'a~zco, que contém varios document(~s colligidos da  
correspondencia trocada entre Portugal e a Grari Hre- 
tanlia, sobre alguns dos assuiuptos africanos que ulti- 
mamcrite se téern debatido entre as duas potencias. 

A todo o ternpo o governo responderii arilplatnente 
pelos seus actos, pela sua maneira de proceder n'esta 
pendencia, e inostrará que procurou sempre inspirar se  



nos interesses e direitos nacionaes para os defender con- 
venientemente, diligenciando primeiro iim accordo di- 
recto e appellando por fim para a arbitragem. 

Quanto ao ultimo passo que deu, depois de  ouvir 
a opinino do consclho de Estado, fel o convencido de que, 
em face das circumstancias inesperadas que se apresen- 
tavam, não podia segiiir outro caminho sem compro- 
metter mais gravemente os interesses da  naçAo. 

Talvez hoje pareça a alguns animos mais exalta- 
dos que o governo andou mal; porém, mais tardc, quer 
n'esta, quer na outra casa do pailamento, ;irovarerrios 
que o governo se inspiroii sempre em todos estes actos 
e negociasoes, no desejo unico de defender briosamen- 
t e  os interesses da nas50 e de chegar a um accordo com 
a Inglaterra, que podésse dizer-se honroso para ambas 
a s  partes. E declaro que se eu o tivesse conseguido, me 
julgaria chcgado ao dia mais feliz d a  minlia adminis- 
t r a $ ~ .  

EIa muitos documentos que provam o empenho que 
sempre me animou n'este seritido. 

Quer na minha carta S, Sociedade de Geographia, 
carta que traçou o programma colonial e politico do go-  
verno, quer nas conferencias repetidas que tive com os 
delegados do governo britannico, quer na  minha cor- 
respondencia com o nosso ruiilistro em Londres e com a 
legaçzo britannica em Lisboa, tenho a confiança de que 
poderei sempre provar que pugnei constantemente pela 
dignidade e intere~ses da  mirilia patria, e pela necessi- 
dade d e  uma intelligencin decorosa com a Gran-Breta- 
nlia. 

Devo acrescentar que até ao fim confiei na  justiça 
d a  nossa causa e nunca perdi a esperansa de  iitna so- 
lução satisf'actoria. 

Citarei uma prova do que acabo de  afirmar. 
E m  maio do anno passado veio a Lisboa um agen- 

te officioso do governo britannico para tratar das ques- 
tões pendentes na Africa oriental, e o governo portu- 
guez recebe11 esse funccionario nos melhores termos, 
existindo documentos que provam ter sahido d'aqui ple- 
namente satisfeito pelo modo por que havia sido recebi- 
do  e levando eomsigo as  bases d e  um açcordo territo- 
ria1 e economico. 

NZlo foi por culpa do governo portuguez, posso bem 
affirma1.0, que esse accordo não foi por diante. E m  In -  



glaterra mesmo se fizeram, devo confessal-o, todos os 
esforgos para obter tal resultado, mas, a final, tudo foi 
inutil e os esforgos perseverantes, empregados durante 
quatro annos, vieram inutilisar-se perante as ultimas ins- 
trucgões dadas ao representante britannico n'esta corte 
e qiie se traduziram nos factos d e  que a camara acaba 
de ser informada. 

Lamento profundamente que os meus esforços não 
fosseni coroados de exito, evitando se ao paiz a sj tufi~ão 
grave em que se encontra, collocado como está, entre a 
consummação de  factos contrarios ao sentimento publico 
e ao direito secular, e a r enova~ão  dos prrigos gravis- 
siinos que recentemente ameagaram outra ordem de al- 
tos interesses nacionaes. 

O snr .  p~es2de~~te:-Os documentos lidos pelo snr. 
ministro dos negocios estrangeiros e enviados para a 
meza serIo publicados no D i a r i o  do Governo (1). 

O snr. preside?zte do conselho de nti?zistros (Lucia- 
no de Castro): - Venho declarar A camara dos dignos 
pares do reino, em nome do governo a que tenho a hon- 
r a  d e  presidir, que  acabo de  depôr nas mãos de El-Rei 
as pastas cuja gerencia estava confiada a m i a  e aos 
meus collegas, dignando-se Sua Magestade conceder a 
exoneragão pedida e encarregando de formar novo mi- 
nisterio o snr. conselheiro Antonio de Serpa. 

Sei que a camara foi devidamente informada pelo 
meu collega dos negocios estrangeiros das differentes 
phases da  negociagão que Acerca de  questões de sobera- 
nia em Africa entabolou por parte de Portugal com o 
gabinete britannico. Basta-me, pois, referir-me ao ulti- 
m o  incidente, que motivou a demissão do governo, o ul- 
tintatum de 11 do corrente. 

Dizia esse tcltirnutum que, se dentro de algumas 
horas não fossem enviadas ao governador de  hiIogambi- 
que ordens terminantes para que a s  forgas portuguezas 
retirassem da região do Chire e de Machona, sahiria d e  
Lisboa todo o pessoal da legagão d a  Gran-Bretanha. 

Ao mesmo tempo, recebia o governo coinmunica- 
ção das authoridades de  differentes pontos das nossas 
colonias, de que se preparava um movimento aggressivo 
contra nós por parte das forças navaes inglezas. 

(i) Vid. Diario do Governo n.O 10, de i4 de janeiro de 1890. 



O governo entendeu que devia convocar o conse- 
lho de Estado e expor-lhe os factos, e esse alto corpo po- 
litico foi de  parecer qiie o governo devia ceder á inti- 
m a < ; % ~  do governo inglez. 

O governo podia resistir A intimaqão que lhe foi 
feita, e depois sujeitar-se a todas as consequencias do 
seu acto, pedindo a demissão, em vista do impossivel 
de sustentar a lucta com uma naçbo tão poderosa, e d e  
proseguir em qiiaesquer negocia~ões com o seu governo 
depois do seu procedimento çomnosco. 

Xsse expediente era  mais facil e mais coinniodo. 
A sua resolia~ão seria de certo applauciida pelas multi- 
dões exaltadas por sentinietitos patrioticos, e a sua qii6- 
da seria saudada pelas estrepitosas acclarna~ões do en- 
thusiasino popialar. 

Mas esta resolução arriscava a integridade do ter- 
ritorio portuguez, pois podia dar  lugar a que uma ou 
mais possessões portugiic.zas fossem occupadas e talvez 
irremediavelmente perdidas. 

Por outra parte csta reso\uc$o collocaria a corôa 
em grandes difficuldades e legaria enormes embaragos 
aos nossos successores. 

O governo entendeu que devia ceder e cahir, por- 
que d'essa maneira salvava os iriteresses do Eytado e dei. 
xava aos seus successores lima situação relativamente fa. 
ciI e desafogada, ao passo que nbs nÃo poderiamos con- 
tinuar a tratar com o governo iiiglez digna e proveito- 
samente. 

Acrescentarei mais,, que, se por iim lado o seriti- 
rnento da dignidade nacional iiltrajado pelo procedimen- 
to do governo inglez contra nós nos estava aconselhan- 
do a resistericia a todo o transe, quaesqiier que fossem 
as consequenoias, por outro lado a convicção da  nossa 
inferioridade em r e l a ~ ã o  áijuella poderosa nação e a 
conseiencia das enormes responsabilidades que pesariam 
sobre nós, se tentassernos sustentar uma Iircta ein qiie 
te]-iamos d e  succumbir perante a f o r ~ a ,  levaram nos a 
tomar a resolução de ceder e de pedir em seguida a nos- 
sa exonera~ão.  

Foi dura e pouco sympathica a missão do governo, 
mas desde que a acceitou, cumpriu-a resignado, como 
quem se curva diante de uma necessidade t2o dolorosa 
como irremediavel. 

Antes de terminar, eu quero agradecer á maioria 



d'esta camara o apoio sincero, desinteressado e leal com 
que acotnparihou o governo. E m  norne de todos os meus 
collegas lhe tribiito aqui os meiis sinceros agradecirnen- 
tos. 

Agora permitta-se-me que faça uma declara$o. O 
niinisterio ao retirar se do poder, que deixa sem sauda- 
des e sem remorsos, tein a consciençia tranquillit por 
haver cuinprido O seu dever e procurado setiipre bem 
seivir o paiz. 

Tenho dlto. 
O s7z7*. presidente: - Ern vista da declarasão do 

snr. presidente do conselho, vou levantar a sesuiio. 
O s m .  visconde de L+lorei~c~ de Rey: - Snr. presi- 

dente, eu tinha pedido a palavra. 
Não qiiero que se diga que não houve uma voa 

alie urotestasse. . . 
L 

'O s ~ w .  pvesidente:-N?io posso permittir que a ses- 
são continue e vou levanta1 a ir~iniediatamente, cingin- 
do-me assim ás praxes constanteiiiente seguidas. 

O snr. visco7~cle de f l / l o ~ e i ~ a  de 12ey: - O nobre 
presidente do conselho fèz declarayões corttra as yuaes 
protesto. 

O sur.  p~eside1tte:-A proxima sessão é na quarta 
fei1.a. 

O s7tr. visco?zde de :Mureira de Rey:-Eu protesto 
soleinnemente coritra o acto por v. exc." 

Parece que já nao ha potti~guezes. 
O s7br. presidetite:-Está levantada a sessão. 

F , ~ e , ~ ~ ~ h n r s .  José de Sande Xagalhães Mexia Sa- 
1crn:i; Antonio José de Barros e Si; driqiie de l'alrnel- 
la; marquezes d a  Foz, de Froriteit a, de ltio Alaior, de 
Sabugosa; condes das ~ l c a ~ o v a s ,  de Alte, de Bertian- 
dos, do Bomfiin, de Cabral, de Castro, de Ficalho, d a  
Polgosa, d e  Gouveia, de S. Jariilario, de Linheres, de  
Lagoasa, de Magalhães, da Praia e Jlonforte, da  lti- 
beira Grande. d e  Valenças; viscondes de  Arriaga, da  
Azarujiriha, de Carnide, de Condeixa, de More~ra  d e  
Key, de  Porto Formoso, da  Silva Carvalho, de Soares 
Franco; Adriano Machado, Agostinho de Ornellas, Agos- 



tinho Lourenço, Braamcamp Freire, SCt Brandlo, Cou- 
to Nonteiro, Serpa Pimentel, Costa Lobo, Telles de 
Vasconcellos, Barjona de Freitas, Cau da Costa, Basilio. 
Cabral, Csrlos Eilgenio de Almeida, Cypriano Jardim, 
Sequeira Pinto, Hintze Ribeiro, Fernando Palha, Fran- 
cisco de Albuquerque, Costa e Silva, Margiochi, Van- 
Seller, Ressano Garcia, 13arros Gomes, Caridido de Mo- 
raes, liolbeche, Jlendonsa Cortes, Gusmão, Gomes La-  
ges, Bandeira Coelho, Baptista de Andrade, Castro Gui- 
marães, Navarro d e  Yaiva, Silva Amado, JosC Luciano 
de Castro, Ponte Horta, Sá Carneiro, José Pereira, Bo- 
cage, Lourenço de Almeida e Azevedo, Camara Leme, 
Luiz Bivar, Blanoel Paes de Villas Boas, Vaa Preto, 
Miguel Osorio Calorai, D. àliguel Coutinho, Gonsalves 
de Freitas, Silvedtre Lima, Thomaz Ribeiro, Serra e 
&loura. 

ARTIGO I V  

Apresentação do novo ministerio 

Na sessão de 1 G  de janeiro mencionou-se primeiro 
um oficio da presidencia do aonsellio de ministros com- 
municando que, tendo Sua Magestade El-Rei, por de- 
creto de 14 do corrente, exonerado o ministerio presi- 
dido pelo consell-ieiro de Estado José Luciano de Castro 
Pereira Corte Real: hoiive por bem nomear o conselhei- 
ro Aritonio de Serpa Pimentel para os cargos de presi- 
dente do conselho de niiriistros e de ministro dos nego- 
cios do reino e interino dos da guerra, na ausencia do 
general Vasco Guedes de Carvalho e Milenezes, nomea- 
do para exercer o dito cargo; dignando-se, outrosim, de 
nomear para ministro dos negocios ecclesiasticos e da 
justisa o conselheiro Lopo Vaz de Sampaio e Mello; 
para ministro dos negocios da fazenda o bacharel João 
Ferreira Franco Pinto Castello Branco; para ministro 
dos nepocios da marinha e ultramar o dr. João Jlarcel- " 
lino Arroyo; para ministro dos negocios estrangeiros o 
conselheiro Ernesto Kodolpho fIintze Ribeiro e para mi- 
nistro dos negocios das obras publicas, commercio e in- 
dustria o bacharel Fredcrico de GusmSo Correia Arouca. 

O s j z ~ .  ministro da ,justiga (Lopo Vaz):-Começa 
por declarar que, achando.se incommodado de saude o 



nobre presidente do conselho e prohibido pelou medicos 
d e  sahir de  casa e até d o  leito, cabe lhe o dever de apre- 
sentar á carnara dos dignos pares o novo gabinete e ex- 
p6r o respectivo programma. 

O governo entra n'uma occasião grave e difficil. 
Houve um conflieto com urna grande potencia. El -  

Ia tein por si a forpa, nús temos o direito, clue tamberii 
vale alguma eousa. 

N'esta grave conjiinctura é mister encarar a situa- 
ção, com toda a serenidade, com toda a firmeza e ao 
mesmo tempo corri toda a prudencia. 

O governo empregará os meios ao sei1 alcance e 
envidar j  todos os seus tlesvellos~para defender os in- 
teresses do paiz nas provincias ~iltramaririas, e belo 
assitn para defender por completo a dignidade do go- 
verno e a da  nasão. 

Alérn d'esta questào, ha outras parallelainente tno- 
mentosas, coiilo s5o a nossa adiiiiriistra$io ocolonial e to- 
das as que corn ella se relacionaiu. 

Ha tarnbein a organisa~âo do exercito. Nós t<.tnos 
officiaes briosos, o que é irupostantissirno; irias é mister 
t irar  das grandes sowirras que o paiz annualinente dis- 
pende corn o exercito a vantagem que pdde e deve áu-  
ferir se. 

E' tainleiu de capital ituportancia a qi~estzo de fa- 
zenda, e muito reclama ella a atterição do3 poderes pu- 
b l i co~ .  

E' necessario administrar economicainentc, e, quan- 
do diz economicamente, quer apenas significar que os  
esfoi-$os do governo teiiderão quanto possivel á apro- 
xirnag8o do eyirilibrio das despezas ordinarias cotri os 
recursos ordinsrios do thesouro. 

Tem progredido muito a riqiieza publica, téem 
avoltado inyuestionavelmente os recursos do tliesouio, 
mas 6 preciso que este augmento ascenciorial não seja 
absoliitamente absorvido pelo augmento das despezas, e 
sobretudo pelo aiaçmerito das dcupezas ordinnriau. 

Com a questão de fazenda prciide se a qut:st%o eco- 
nomiea, isto é, o qiie se relacioiia com a industria, corn 
a agricultura. 

Os melhoranientos materiaes que ha quasei~ta an- 
nos comeFxratii a ser iniciados no paiz téeni deserivol- 
vido, inquestioriavelruei~te, as nossas coiidiç6es cco!io- 
micaa; mas, sem etnbargo d'isto, a agricultura tem atra- 
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vessado uma conjunctura difficil, e os seus interesses 
ngo téem sido tão attendidos quanto eonvérn ao desen- 
volvimento e prosperidade d'este irnpoitante ramo d a  
iridustria. 

Entre  todas estas questões, que se prendem de uma 
maneira geral com a administraçzo pi~blica, outras ha  
igualmente que com ellas se relacionam, as qriaes i10 

entretanto pódem ser encaradas debaixo de um ponto 
d e  vista especial. Entre estas questões, aviilta e sobre- 
sahe a que diz respeito h instrucção publica, a qual ca. 
rece instantemente de uma reforma que a torne igual ao 
que se encontra na  maior parte dos paizes civiiisados. 

E' este um assirmpto ao qual o governo prestar6 a 
marri iria a t t en~ão .  

Igualmente merecerá ao governo cuidadosa atten- 
qão a necessidade que ha de  aitender Rs condi~ões  em 
qrre se  encontra a magistratura judicial, a qual, pela sua 
respeitabilidade, pela sua illustrapZo, pela sua probida- 
de ,  pela sua independencia, se torna digna de melhoria 
que  lhe perrnitta exercer, sem preoccupaçõea respeitan- 
tes A siia vida particular, a augusta missão de  que es- 
tá investida. 

Sabe que esta camara, pela siia actual organisà- 
ção, se cornpoe de elementos que não pódein dar  com- 
pleta e inteira adtiesao á politica do novo gabinete, e 
se  expressa o reconhecimento d'esta verdade e para 
prestar homenagem e fazer toda a jnii t ip A lealdade 
partidaria da  maioria dos actuaes membros d'este ra- 
mo do poder legislativo. 

O snr. D. Luiz clu C u m u ~ a  Leme: -Comesarei sen- 
tindo que o nobre presidente do coriselho não esteja pre- 
sente por iiiotivo de d o e n ~ a ;  pois queria felicitar s. exc.l 
por haver subido novamente aos conselhos da cortia 
acompanhado de antigos coliegas rncus e de  outros bri- 
lhantes talentos. 

S. excSas de certo reconhecerão, como acaba de  re. 
conliecer o snr. ministro da  j u s t i ~ a ,  as graves difficul- 
dades etri que se encontra a situação. 

f I a  quarenta annos que milito n a  politica e tenho 
ouvido muitos programmas pomposos, nias qiiasi nunca 
cumpridos. 

Estou incredulo por tantas decepções e a6 acredi- 
to em factos. 

Ouvi attentamente o programma do actual gover- 



no, em que se faz referencia a dous pontos importantes. 
Sobre os demais passo em claro, porque d e  certo serão 
tratados por outros illustres oradores, que hão-de tomar 
?arte na discussão. 

Parece-me que o snr. ministro não fallou n a  ques- 
tão da moralidade politica, uma das primeiras, se  não 
a primeira, que deve merecer a attenpão dogoverno. 

Seguindo a rninha ordem de ideias, hei-de logo in- 
sistir n'este ponto. 

Tratarei, a largos traços, da  cliiestão militar. 
Folgo de  que o governo esteja animado d e  tão 

boaa ideias relativamente S organisação da  f o r p  publi- 
ca, e espero que empregará todos os meios para tratar  
de pôr o paiz eiii estado de se defender de qnalquer 
aggressão. 

NBo podemos deixar d e  reconhecer, pois esta 6 s 
pura verdade, que temos descurado completamente s 
defeza do paiz. 

S e  árniinht, corn in t en~ões  hostis, entrassem cou- 
raçados na barra de Lisboa, a torre de  Belem, esse 
padr5o das antigas glorias portiiguezas, em lugar d e  
estar defendida por numerosas baterias de  artilheria 
Krupp, podia de um para outro momento ser derribada 
por explosão do gazonletro, que esta. mascaraiido acpelle 
priinor artistico, unico no seu genero. 

Esta referencia é apenas para fazer ~ e n t i r  o nosso 
estado. 

Perrnitta-se-me a phrase: só nos lembramos de  
Santa Barbara qnando fazem trovões, e a trovoada que 
estA sobre a s  nossas cabepas k medonha. 

Lamentei sempre a indifferença dos poderes pu- 
blicns, um representante do paiz vem apresen- 
tar lhe o estado em que se  encontra a sua defeza e 
mostra com f:ictos irrecusaveis que ella não está as-  
segurada. Discutiu se aqui a triste qiiestão, de  que 
nZo tratarei agora, relativa ao traçado da linha ferrea 
marginal d e  Lisboa a Cascaes; e então houve um mi- 
nistro da  coroa qiie veio dizer que as preoccupagões de 
ficar prejudicada a defeza militar por cansa d'esse ca- 
minho de ferro davam vontade de  rir. 3 5 0  tardou mui- 
to ternpo que todo o paiz não chorasse lagrimas de san- 
gue  pela affronta de uina i~açso  tão poderosa quanto 
egoista e que fez prevalecer os direitos da  f o r ~ a  B força 
do direito. 

* 



N'este momento, a minha indignapao é tal e a s  
circumstaricias tão melindrosas, que não direi mais 
nada sobre um conflicto, que preoccupa toda a napão. 
Confio no patriotistno do governo. 

E' exactamente, com receio de  que estes factos s e  
repitam, que recommendo ao governo que sc occupe 
com toda a solicitude da  defeza do paiz e da  prosperi- 
dade das nossas colonias. 

Lembro ao governo as leis organicas para a cons- 
tituipzo de  um exercito A altura da  sua nobre niiss20, 
principalmente a lei do recrutainerito, a mais furida- 
mental de todas, para que deixe de  ser urna pura ficção 
e um instrumento que s6  serve para fazer eleições, 
dando uma feipgo falsa ao poder lcgislativo. 

E' preciso que o governo aproveite o movimenta 
patriotico, que tão nobremente se terri riianifestado no 
paiz, para imprimir no espirito riacional a consciencia 
do primeiro dever do cidadgo. 

Agora, chamarei a attenpão do governo, e muita 
esvecialrnente a do illustre ministro dos negocios es- 
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trangeiros, que na opposipão, e u rneu lado, reconheceu 
a urgente necessidade de  urna lei de  incomvatibilida- 

0 

des. Charno a sua nttenpão para a conveniericia cle 
apressar a discuss%o do projrcto que tive a honra d e  
apresentar na sessgo legiálativa passada. Desejava, pois, 
que o governo declarasse se esth ou não decidido a fa-  
zer corrverter em lei, ainda ria prcsente sessão legisla- 
tiva, a doutrina, os principios, contidos no meu pro- 
jecto. 

Porque não quero que se repitam as circumstan- 
cias que se déiam ante a questão do camiril-io de ferro 
de  Lourenço Marques, e outras n%o menos deploraveis; 
nno desejo poder ouvir dizer do governo do meu pai5 
versos e phrases analogas ás do grande poeta do seculo 
e 4s de  Thiers, no parlamento fraricez, no tempo do 
segundo imperio. 

Ou o que disse o grande jurisconsulto Toullier: 
« A  acoumulapão das fiincções publicas é o signal 

mais característico de  uma mR organisaçbo.» 
O meu apoio é muito fraco e a. minha voz é de- 

bil, mas o governo n8o p6de contar coni o meu apoio, 
se  os cavalheiros a quetii est:io hoje confiados os des- 
tinos do paiz, n'esta graviseima corijunctura, n5o t ra-  



duzirem em factos a s  minhas aspirapões e as ideias que  
na opposição advogavam. 

Reputo essenciaes as duas questões a que me tenho 
referido: a defeza do paiz, a mais alta de todas as mis- 
sões sociaes; e a moralidade politica, tão enfraquecida 
por tão lamentaveis factos, para dar forpa, prestigio e 
authoridade ao governo do meu paiz. 

Nada mais direi, porque estão inscriptos muito8 
dos riossos dignos collegas, de  certo mais competentes 
do que eii para tratarem d a  questão magna que nos 
preocciipa a todos. 

0 S I W .  n~i?tist.ro da jtutiga (Lopo Vaz): -Cumpre- 
lhe declarar, em resposta ao digno par o snr. D. Luiz 
da Camara Leine, qtie 6 intenpào do governo occupar- 
se  da  lei do recriitamento. 

JA hontem, na outra casa do parlamento, o snr. 
presidente do conselho disse que O governo se  occupa- 
ria de nieliiorar as coridipões do exercito, d e  fúrma a 
que elie estivesse á altura da  siia missão, e n'esta pro- 
messa se acha implicitamente comprehendida a questão 
do recrutamento. 

O ~ 1 2 ~ .  José Lucirnno de Cast?.o:-Não me levanto 
para explicar os inotivos que levaram o governo a que 
tive a honra d e  presidir, a demittir-se, porque jA na  
ultima scssão essa explicação foi dada; mas sim para 
dizer qual a minha attitude e a dos meus amigos poli- 
ticos em face do ministerio que pela primeira vez se  
apresenta hoje n a  camara. 

Essa attitude será de  clara e franca opposipão a o  
actual governo, posto que reflectida e prudente; oppo- 
sipào aos actos e não Ls pessoas dos ministros; opposi- 
gão de ideias e doutrinas e não de  diffamapões ou in- 
jurias, que nem elevam as instituições, nem honram OS 

homens publicos. 
Não será tambem systematica nem facciosa essa 

opposipão. Não hostilisaremos, nem condemnaremos os 
actos e propostas do governo s6 porque d'elle venham. 

Assim, não tenho duvida em declarar desde jtí que 
votaremos todos os chamados projectos constitucionaes 
e todos aquelles de que o governo declarar carecer para 
govcrnar, bem como que o nosso apoio lhe nHo faltar4 
nas questões internacionaes e d e  ordem politica; n'estas 
porque convém manter sempre firme o respeito ao prin- 
cipio da  authoridade, e n'aquellau porque diante do es- 



trangeiro devemos sempre apresentar-nos unidos e con- 
formes nos mesmos sentimentos patrioticos para fazer- 
mos respeitar os nossos direitos e prevalecer a nossa 
justiça. (Apoiados.) 

Nas actuaes circumstancias, em face da  grave con- 
junctura que vamos atravessando, nZo levantarei diffi. 
culdades ao governo, reservando-nie apenas o direito. 
de, na or:casião que tiver por mais opportuna, lhe exi- 
g i r  estrictas contas dos actos que tiver praticado e doa 
excessos qiie houver consentido. 

NEo faço perguntas ao niinisterio com relti$o ao. 
prograrnina que a ~ a b a  de expor perante a camara. 
Tambem não discuto agora a organisação ministerial, 
e . até . riem aprecio a distribuipão das pastas pelos actuaes 
ministros. 

h'Xo quero saber se o snr. João Arroyo era o mi- 
nietro luai; com~e ten te  para resolver n'esta occasião os  
problemas coloniaes. 

Não desejo saber se o snr. general Vasco Guedes 
era  o estadista mais aconselhado para presidir aos des- 
tinos do nosso exercito. 

Não deseio saber se o snr. Franco Castello Bran- 
co, cujo talento eu sempre admirei e n'esta occasiãa 
presto lhe a devida homenagem, tem a experiencia in- 
dispensavel para gerir na presentc conjunctura a pasta 
d a  fazenda. 

Não quero saber se o snr. Arouca terá ideias per- 
feitamente amadurecidas e as mais adequadas habilita- 
gões para resolver os problemas agrieolas e todos aquel- 
les que dependem da sua  pasta. Não quero discutir nada 
d'isso. 

Tanibem não lhe fapo rienhuuia pergunta sobre a 
questzo anglo portugueza. 

Sobre este ponto e sobre esse movimento quasi 
unisono, vibrante de enthusiasmo patriotico, que vai no 
paiz, e sobretudo nas cidades de Lisboa e Porto, pro- 
vocado pelo procedimento do governo inglez em relação 
B Portugal. . . 

O snr. visconde de Moreira de Rey:-Pelo povo 
portuguez em relação á Inglaterra. 

O orador:-Sobre esse synipathico e generoso mo- 
vimento, desejo chamar a especial attençlo do governo, 
e dizer-lhe que, sni presença d'essa espontanea e geral  



excitac;ão da  opiniLo, tem mais alguma coiisa a fazer 
do que parece deprehender-se do seu programlna. 

As circnmstanciss são extraordinaiias, e 6 preciso 
proceder etn harmonia com ellas. A iniciativa particiilar 
póde muito, mas, a meti ver, o governo tem o b r i g a ~ ã o  
de a secundar e dirigir. 

Nem sequer pergunto ao governo o que elle ten- 
ciona fazer. Chamo só a sua attenpão para este ponto, 
e aguardo os seus actos. 

Tenho dito. 
O snr.  nainist~o dos negocius estsangeiros {Hintze 

Ribeiro): -Respondendo á pergunta do digno par o snr. 
Carnara Leme, diz que o governo ha-de sustentar, n a  
qiiestão das incompatibilidades, como em todas as oii- 
tras, os principias que defendeu na opposipão; sómente, 
como o digno par sabe, a ocoasião não é opportuna, 
porque a maioria d a  commissão especial, que deu pare- 
cer sobre o projecto do snr. Camara Leme, niostroii-se 
hostil a esse prcijecto, e a maioria d'aquella cummissb  
nasceu da  maioria da  carnara, que é ainda a mesrna. 

Quanto 4s declara@es feitas pelo snr. José Lucia- 
no de Castro, tem a dizer qiie o governo as registra, 
não s6 como declarações pessoaes de  s. exc.", mas tam- 
bem do partido de qiie s. exc." B chefe. 

O snr. José Lucisno de Castro cl-iamoii a attençxo- 
do governo para o movimento patriotico que se esth 
operarido no pais. O governo considera corno um dos 
seus primeiros deveres, como disse o snr.  ministro d a  
justiça, proceder n'esta corijunctura com energia, pru-  
dencia e serenidade. conhecendo e assumindo todas as 
responsabilidades dos actos que haja de  praticar. 

O snr. Barjona de Freitas:-Que no grave  inci- 
dente que deu motivo á quéda do gabinete transacto, 
se misturára o seu nome por modo desagradavel, e que 
essa circum~tancia o obrigava a usar da  palavra, poy- 
que, por mais alheado que se esteja dos bons princi- 
pios, ainda ninguem negou aos homens publicos o di- 
reito de terem amor A verdade e á propria reputapão. 

No dia irninediato áquelle em que se  reuniu o con- 
selho do Estado, para ser ouvido sobre o zcltimuturn do 
Foverno inglez, publicaram se supplementos a jornacs 
incitando o povo revolta, e n'outros apresentava-se a 
lista dos conselheiros que haviam sido traidores á pa- 



tria, dando-lhe a elie, orador, para este effeito, a honra 
do priilieiro lugar. 

Que muitos dos seus atiiigos, sobresnltados pela 
gravidade excepcional do assiimpto e pela accusação 
q a e  lhe faziam, o prociiraram para inquirir dos factos 
e deft?nderelii o scu procedimento, que estes acredita- 
vam dever ter sido conforme aos grandes interesses 
riacionaes; mas que os não podéra informar, porque lhe 
e r a  d~fe.so como conselheiro de  Estado. 

N ' q u e l l a  occasião, porém, falia como par do rei- 
no, e, no uso pleno do sei1 direito, d;rl a sua opinião 
c l r ra  e dr-finida sobre a resposta que devia ter O refe- 
rido tiltimcitzim. 

E r a  riotavel qiie funccionando scis c~nselheiros de 
ITstado, e sendo secretas as suas sessijes, cinco fossem 
apontados como traidores. 

Qual d'eqtes cinco seria o imprudente que revelou 
o s e g i d o  e deniinciou a propria traição? 

Tudo i ~ t o  faz lembrar o caw do navio hespanhol, 
naufragado n'urn banco da  America, ein que ia embar- 
cado iirn bispo, o qiisl, no moinenta em que a tripula- 
$50 estava e m  grande perigó, ajoelhou, levantou as mãos 
a Ileus e fez a seguinte oração:-«Senhor,fara &O fati- 
gar a cossn nzisericordia, deixai morrer os outros e sal. 
vai-me sómente a mim!» 

H a  horas funebres na vida d e  iim paiz, em que a 
imaginação popular vê  fluctuar em toda a parte a som- 
b r a  de uma traição. 

Não incriminava O povo, porqiie cornprehendia a 
dôr nacíonal, em presenpa de um grande attentado; mas 
censurava os especuladores, se os houve, e lastimava os 
inconscientes que armam popularidade, que, se em 
certos casos é uma força, se converte á s  vezes em ba-  
gagem incommoda para os que téem de presidir aos des- 
tinos de  uma nasão. 

Pela sna parte nunca fora nem seria cortezão dos 
Rei?; nunca foi nem será o cortezão do povo, apesar de 
saber de  ha muito tempo que nas luctas politicas a es- 
colha das armas pertence aos menos escrupulosos. 

Não procura esconder nunca a s  suas opiniões, e di- 
r i a  isso com a sua franqueza habitual, o que em seu 
entender se  devia ter respondido ao vltimatum do mi- 
nistro inglez. 

Não se  tratava n'aquelle momento de  apreciar o 



modo como tinham sido dirigidas a s  ilegociaçties, ou de 
liquidar a s  responsabilidades c10 governo. 

A questão era nrgentissima e a resposta devia dar-  
ae em poucas lioras. 

A primeira cousa a considerar era a situação d o  
paiz, sob o ponto de  vista dos nossos recursos militares, 
da defeza dos portos, deserivolviiriento da  nossa mari- 
nha de guerra. 

E ra  mister tatnbem iiidiigar se7podiarnos contar com 
a alliança d e  uma terceira potencia que estivesse resol- 
vida a dispensar-nos a sua intervenção efficas. 

N%c seria elle, orador, quem viesse dizer alli a res- 
posta que o governo daria n quem lhe fizesse estas per- 
guntas. 

N'estns circurn4tancias af igura  se-lhe que a unica 
resposta a dar ao i~ltimntuai era anriuir, em vista da inti- 
mapão do governo inglez, a retirar a s  nossas f o r ~ a s  dos 
postos occupados no paiz, vujo dominio nos era contes- 
tado; mas com a declarapso expressa de que voltaria- 
mos a occupal os no caso em que aquelle governo s e  
n l o  prestasse, em praso razoavel, ti resoluçBo da  ques- 
tão pendente Acerca d'aquelles territorios, por qualquer 
dos ineios adinittidos etn direito internacional. 

Por esta fcirrna, nenhuni soldado inglez pisaria o só- 
10 da patria, nâo cediamou qiialquer porpão dc territorio, 
nem abandonavanios nenhum dos nossos territorios. TU- 
do se reduzia a desoccupar pai* algum tampo alguns pos- 
tos militares, affirmanda bem alto o nosso direito n'aquel- 
Ias regiões. 

Tirava-se assim pretexto para um acto de força ou 
de oecupação violenta, habilitando ao mesmo tempo o go- 
verno iriglez a entrar, mais desaffrontaclamente da  pres- 
são da  opinilo publica do seu pais, em caminho de  pa- 
cifica solupão. 

N l o  ha duvida que o uitiniatum do governo inglez 
foi uma affronta, tanto mais dolorosa quanto partiu de 
uma naçIo alliada de ha seenlos. 

Sentimos a offensa aos nossos brios, porque peran- 
te o sentimento d e  amor ao  paiz não ha superiores nem 
inferiores: somos todos iguaes. 

As differençaa comeparn, porem, qnando se trata de  
prescrutar o futuro da  patria, mais ou menos longin- 
que, OU de prevêr ae consequencias de qualquer proce- 
dimento. 



Quando em 1870 se  discutia no píirlaniento frail- 
cez a declaração de  guerra á Prussia, todos argutnenta- 
vam em nome dos seus brios patrioticos e da  dignidade 
nacional offendida. E o mais é, que eram verdadeiros 
interpretes do  sentir da  napâo. 

Apenas a voz eloquente de  Thiers combateu a guer- 
ra,  prevendo os perigos a que se arriscava a Franpa 
n'aquellh terrivel aventura. O seu discurso foi constan- 
temente cortado de iriterrupções e até lhe dirigiram in- 
sultos e calumnias. E todavia os resultados vierarn jus- 
tificar a s  suas previsões. A todos os desastres acresceu 
ainda para a F r a n ~ a  a perda da  Alsacia e Lorena. 

E' que este eminente estadista era igual a todos os 
seus compatriotas no amor que votava ao paiz, mas ex-  
cedia-os na comprehensâo dos elevados interesses na- 
cionaes. 

Tem-se dito que deviamos ceder S força, e não ao 
medo. Mas perante a dignidade nacional offeridida niri- 
guem tem medo. H a  quem se arreceie 6s vezes de se 
indispor com a opinião, e d'esses é que elle, orador, 
tem medo. 

Os dticumentos diplomaticos devem Iêr-se tambem 
8. nas entrelinhas; e quando a nota do ministro inglez exi- 

gia uma resposta affirmativa do nosso governo, em pou- 
cas horas, sobre a retirada dos nossos postos militares 
da  regi50 contestada em Africa, sob pena d e  siihir im- 
mediatamente de  Lisboa todo o pessoal d a  legação in- 
gleza, encontrava-se virtualmente a ideia d a  força. 

Não se lia no texto a occupapão da  ilha de S. Vi- 
cente, de Lourenpo Marques, ou das bocas do Zambe- 
ze; mas, para quem conhecia o movimento das esqua- 
dras ínglezas nos ultimos tempos, se o nbo lia no texto, 
traduzia- o no posf-scriptum. - 

N'esta dificilirna conjunctura ninguem tinha o di- 
reito de  arrisear o seu paiz a um desastre, que podia 
ser irreparavel. Doia-lhe a perda de  qualquer p o r ~ ã o  do 
territorio nacional, mas seria ainda mais profiindo o seu 
sentimento se concorresse. eeja ímurudencia do seu vo- 
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to, para sujeitar os seus compatriotas de  além mar ao ju- 
go de  uma naçEo estrangeira. 

Os homens uublicos com auem discutiu este assum- 
I 1 

pto concordavam todos em que o governo portuguez, 
diante da  nota ingleza, devi& mandar retirar as forças 
dos alludidos postos militares. A differença era que  al- 



guns opinavam qiie se devia responder annuindo á re- 
tirada das forças, sob a condiç8o d e  ser concedida a ar- 
bi trage~ii pclo governo inglez. 

De  todas a s  opini0es era esta a peior, ern seu en- 
tendes. Ceder condicionalniente, não é responder affir- 
mativailiente. 

Esta resposta deixava subsistir todos os perigos, 
não salvaguardava o paiz de  nenhiima violencia e nem 
era spquer inanifestagão da altivez patriotica, 

Por outro Indo, a arbitragem, tão pouco sympathi- 
ca á iriiprensa inglez.a, era um meio unico de solução 
que, sob a f0rma de exigencia, seria provavelmente re-  
cusado. 

O essencial é que a qiiestlo se resolva convenien- 
temente; e póde chegar se a este resiiltado, não 3 6  pela 
arbitragem, rnas ainda peIo accordo directo dos dous go- 
vernos, ou pela rriediapão de Lima terceira potericia. 

N'esta ordem de ideias, deuejava fazer Lima pergun- 
ta ao  snr. ministro dos negocios estrangeiros, sem com- 
tudo o querer obrigar a responder, se S. exc." visse n'is- 
80 qualqilei. inconveniente. Tenciona o governo mandar 
novamente occupar os postos agora abandonados, se o 
governo inglez se recusar a resolver pacificarnente a 
questzo pendente? 

E viato referir-se ao governo, aproveitava a occa- 
sigo de definir a sua attitude politica em frente do no- 
vo ministerio. Conhecia de  ha muito os snrs. ministros. 
Ties  d'elles haviam sido seus collegas no governo, in- 
cluindo o snr. presidente do conselho; das outros minis- 
tros já tinha obtido, estando no iriinisterio, O seti valio- 
so apoio e concurso. Es ta  circumstancia o dispunha a 
todas a s  considei.ac;ões pelas pessoas dos snrs. minis- 
tros. 

As suas questões, porém, nunca furam de pessoas, 
mas sim d e  principios, de actos e de  processos gover- 
nativos. E, sob este ponto d e  vista, se lhe perguntassem 
se desconfiava politicamente do governo, responderia 
affii niativaruente. Estimaria no em tanto que adminis- 
trassem bem, porqiie estavam acima d e  tudo os inte- 
resses do paiz. 

SBo bein conhecidos os seus processos de opposi- 
ção. NFio faria guerra accintosa a nenhuni governo, nem 
lhe recusaria a força rieceasaria para resolver os altos 
probletnas d e  interesse nacional. A sua politica n'aquel- 



Ia casa teria sempre por base o amor aos principios, o 
respeito As pessoas e o decoro parlamentar. 

O s n ~ .  nzinistro dos negocios estrangeiros (I-Iintze 
Ribeiro): -O digno par Barjona d e  Freitas referiu se a 
apreciações que a sLu respe;to foram feitas na  impren- 
sa. Reconhece O direito que Liyiielle digno par assiste 
uara fazei-o. Mas a res~onsnhili dade d'essas aurecidcões 
pertence á imprensa. O governo tem pela o p i n i k  do 
snr. Barjona de Breitas o mesmo respeito que  S. exc." 
ceytainente tem pela opinigo dos outros. Toda0 as opi- 
niões merecem respeito quando são sinceras, 

Quanto á pergunta feita por aquelle digno par, di- 
r á  que, nas circumstancias em- que nos encontrainos, a 
antecipa~ão que fizesse de  qualquer declarayão por par- 
te do governo seria iriopportuna e irnpruderite. Todo o 
governo, ainda outro dia o affirmou estando na opposi- 
cão. nrecisa ter, a liberdade e o discernimento necessa- 
t I A  

rios para proceder de  fórma a não comprometter com 
declarações inopportunas o alcance e a importancia das 
negociações d~plomaticas em que está empenhado. 

O s?2~.  Thomaz Ribeiq.0:-Tenho lido muita vez e 
tenho ouvido repetir que a palavra foi dada ao homem 
para elle occultar os -seus sentimentos e pensamentos. 

Se tivesse duvidado alguma vez d'esta sentença 
estava plenamente convencidi, agora, depois de  ouvir a s  
declara~ões  do meu illustre amigo o snr. Hintze Ri- 
beiro. 

NEo faço com isto censura a S. exc.", porque ao  
passo que mascarava, desviava e escondia, systernati- 
camente, attentsi, estudada, arteira, cautelosa e elopuen- 
temeqzte o reu pensamento, gastou, sem mentira e (iem 
exageração, mais de um quarto de  hora em sonoras ex- 
plana~õea nas quaes nos disse.. . palavras e phrases 
que  pareciam musica. 

Não encontrei, não me foi possivel ~ e r c e b e r ,  res- 
posta condigna e nem sequer promessa de  que a daria 
a respeito da  questão mais grave que ha largos annos 
tem preoccupado este paiz. 

Não sei dizer hoje o contrario d o  que disse hontem, 
nem sei mudar de parecer com a mudança de  ministe- 
rios. 

Disse conscienciosamente ao  ministerio demittido, 
e pedi e obtive para isso o concurso d a  camara dos pa- 
res, que viesse ao  aeio da representação nacional dizer 



quaes eram as suas difficuldadea e quaes eram os meios 
com que contava. Queria que o snr. ministro da guei-  
r a  nos viesse dizer couio podia defender nos d e  qual- 
quer aggressão, ou se  não podia. Queria que o snr. mi- 
nistro da marinha do mesmo niodo nos dissesse se tinlia 
ou n?io os meios necessarios para procecler de maneira 
que o prestigio d'este paiz, a sua honra, que elle tànto 
preza, não fossem de nenhuma fórma enxovalhados. 

Dous dias antes da  sua queda fiz este convite ao  
governo, e para honra da  camara dos dignos pares devo 
dizer que todos votarani a urgencia da  minha proposta; 
viu-se tiem que da minha parte nilo havia intuito algum 
partidario, que rião o podia haver tratando se cle uma 
questso patriotica, não de um ou outro retalho das nus- 
sas possessões, que  isso era o minimo, mas da  dignida- 
de d'es'te pais, .que era o maximo, qiie era tudo. Indi- 
quei ao snr. ministro da  marinha e deixei ao goverrio 
a escolha da  opportunidade para vir a esta carnara dar 
conhecimento dos factos e do que tencionava fazer; dei- 
xei A sua escolha que escolhesse sessão publica ou se- 
creta, o que melhor lhe parecesse. Lembrei lhe, porkm, 
que expor ao parlamento a questão era  um dever e es- 
cutar-lhe os votos era conveniente, ou me parecia tal; 
qiie O parlairiento é a nação, que tem meios de defeza, 
que o governo em si não tem, e porveiitura alvitres que 
pCdem ser salutares. Indiqiiei lhe tainbem que o parla- 
mento lhe não negaria nenhum dos meios d e  que pre- 
cisasse. 

O snr. ministro da  marinha declarou que o gover- 
no estava longe de necessitar recorrer ao parlamento. 

DOUS dias depois caliiam e o parlamento ficou saben- 
do tanto corno hoje sabe e continuarli sabendo, se o no- 
vo ministerio seguir o exemplo do seu antecessor. 

Nunca houve rnaior opportunidade de  trazer ao co- 
nhecimento da  nagão a narrativa dos acontecimentos que 
foram causa ou pretexto dos seus aggravou e dissabo- 
res. E o que hoiltem se me affigiirava urgente, parece- 
m'o hoje tambem. Pense o governo. 

A este proposito vou dizer a v. exc.& antes de til- 
d o  que o nieu coraplo anceia por estar ao lado de  ho- 
mens cuja capacidade, conhecimentos e sentimentos pa- 
trioticos são por todos felizmente recorihecidos. 

Nas questões internacionaes, como esta, estarei ao 
pé do governo hoje como hontem, qualquer que seja 



o governo, com a só condição d e  que governe. Só lhe 
peço e exijo que disponha os seus mcios no intuito de  
nos salvaguardar de  vergonhas como estas, que por mais 
d e  uma vez temos soffrido. E, n'este momento solemne, 
sem offensa dos ministros demissionarios, cujos cara- 
cteres milito respeito, perrnittam me s. e~c.~"qiie lhes 
diga, sem uma sombra sequer d e  offensa ou gracejo, que 
sempre que os vir entrar no poder hei de  ter medo da  
sua entvada á espera da  s!ia sahida. NZo é que Ihes fal- 
te capacidade, brio, nem saber, mas falta-lhes uma con- 
d i ~ ã o  esue~icial: boa fortuna. 

Acontece, com regularidade assustadora, que as 
grandes catastrophes nos téem vindo durante as geren- 
cias d'este partido. 

Governava quando a morte prostrou simultanea- 
mente uns poucos de principes da  casa real, o que al- 
vorotoii o reino e revoltou Lisboa. Nós tivemos, gover- 
nando elles, a questlo Charles Geo7age, que apenag men- 
ciono por necessidade de respeitar a chronologia; não 
quero jil referir-me á surpreza de  19 de maio; é das 
suas menores infelicidades, principalmente comparada 
com esta noviasirna que rebenton eni NIoçambique e veio 
explodir a Lisboa. 

E' de trerner o seu advento! 
N5o quero agora aceusar a sua politica ou os seus 

processos de  governo; tratarenioq d'isso quando se t r a -  
ta r  da questào, que não póde esquecer-se d'ella o par- 
lamento, para louvar oii censurar quando fijr opportu- 
no. E ha-de  vir a opportrinidade, seja qual for o desejo 
dos governos de  a retirar do  nosso conhecimento. 

Agora, nBo. Mesmo que O governo visse n'isso in- 
conveniente, faltam-me as explicações precisas, officiaeu, 
que ainda nós não obtivernos, Acerca dos factos que se  
deram na Africa. 

Não os conhepo de fonte legitima e official, e lem- 
bro me de rios dizer aqui o snr. ministro d a  marinha 
demissionar*io, .que não havia verdade nem nos artigos 
noticiosos dos jornaes, nem na3 narratives das agencias 
telegrap bicas. 

E nós carecemos de saber como os factos se dérain 
para avaliarmos o merecimento das negociapões diplo- 
maticas. Sem isso, como fazer juizo? 

O governo qiier seguramente todas as larguezas, 
toda a litierdadc de acpão, e não serei eu quem lh'as 



oonteste ou pretenda coarctar; mas B preciso que o par- 
lamento saiba definitivamente como as coiisas se passa- 
ram, porque tem direito a sabe1 o, e necessidade para 
julgar. 

N8o pense v. excSa e n5o pense a camara, que ve- 
nho com o intuito de aconselhar que fapamos guerra, 
ou qiie declaremos guerra zí Inglaterra, nem mearno que 
Ih'a provoquemos. 

Longe de mim similhante proposito; mas lembran- 
do m e  que o individuo A o transumpto ou a synthese 
d a s  sociedades, digo que preferia qiie tima bala me ba- 
tesse no peito ou uma espada ine retllliasse as faces a 
serem ellas tocadas, ainda que levemente, pela pita d e  
um chicote; e, n5o foi uma bala da  artilheria ingleza, 
nem a espada de  nenhum dos cavalleiras d'aquella na- 
y%, que nos veio ferir n'este momento. 

Sei que a prudericia é a nieltior arma que as na- 
pões fracas póclcm oppôr As exigencias desarrazoadas 
das  grandes potencias, mas o governo 11a-de ter a con. 
desceridencia de  me  dar ao menos uma explicação. 

C) snr. Antonio de Serpa, ciija falta n'esta casa la- 
mento, n l o  so porque elle é hoje o presidente do con- 
selho, e bom seria que ninguem do conselho estivesse 
doente, mas porque ine ligam a elle antigas relapões de  
arnisade; o snr. Antonio de Serpa disse hontern na ca- 
rnara dos snrs. deputados, disse-o igualmente o snr. 
ministro dos negocios da  justiça j A  hoje n'esta camara, 
que o governo, n'esta tristissima questão com a Ingla- 
terra, havia de reivindicar os nossos direitos quaqzto lhe 
fosse possivcl, e integl~alments a nossa dignidade. 

Que quer isto dizer? 
Por um lado diz-se que havemos d e  manter inte- 

gralmente os nossos direitos e a nossa dignidade, e por 
outro Indo diz se que trataremos das reivindica~ões dos 
nossos legitimas iiiteresses, quenlopossive~. 

Nzo quero proferir palavras que possam julgar in-  
ventadas por mim, nEo quero expressar phrases que não 
sejam as exactamente pronunciadas na camara dos 
snrs. deputados pelo snr. Antoiiio de Serpa, e, á falta 
de outros docuinentos, tenho aqui a Gazeta de Portu- 
gal. 

Como a minha memoria nem sempre é tão fiel que 
possa reter aqiiillo que oupo, hoje fui Iêr aqui o extra- 
cto da sessgo d e  hontern, e eis o que encontro; diz-se 



aqui: as alva^. a snaiov quantidade possivel dos nossos in- 
feresses 'ILO ultramar'. 1) 

Diga-me o governo, ao menos, o que se entende 
por esta phrase; como é que se  harmonisa a defeza por 
completo da  nossa dignidade, com a perda, jti. presumi- 
da,  de  parte dos nossos direitos no ultramar. 

Qiial é a razão por qiie se  faz esta distincpão ca- 
suistica, a qual eu  não entendo, OLI entendo, desgra- 
gadamcnte, que nos não dá  mais esperangas nem garan- 
tias do que nos podia dar  o gabinete demissionario. 

E' forposo que o governo nos esclareça, porque se- 
não ficamos sem saber O que sigiiifica e o que quer di- 
zer esta phrase embryonaria. Interesses legitimas, quan- 
to possivel! Dignidade, por inteivo! 

Se nos ferirem nos nossos direitos como salvamos 
integralmente a nossa dignidade? 

Triste presagio resalta cl'esta phrase mysteriosa! 
A Inglaterra é uma naglo grande e poderosa, e até. 

hoje Portugal tem afiiirilado que ella é nossa $e1 allia- 
da e amiga. 

H a  perto de  vinte annos disse eu a Portug,al, com 
o desassorribro coin que hoje o digo, sem ter ern consi- 
derapão as  incompatibilidades que a minha declarap5io 
me pótle trazer, que desde seiupre a Inglaterra (refiro- 
me aos seus governos) tern desconhecido, peior ainda, 
tem sacrificado os nossos direitos (Apoiaclos) que des- 
de  sempre nos tem feito affrontas, (Apoiccdos) tratada 
como seus servos da  gleba, (Apoiados) e que somos 
menos que um protectorado inglez! 

Somos o seu ccvadouro! (Repetidos apoiados.) 
Esta  doenpa é de ta1 fórrna incuravel em Portugal, 

que a minha sinceridade me valeu grandissimou desfa- 
vores; que ao escutarem o rneu depoimerito tentaram 
desviar-me da minha carreira, e in t r igaram~me com os 
poderes publicos d'esse teinpo. 

Isto, porque tive o devido e facil desassombro da 
dizer á minha pãtria o que sabia, referindo alguns fa- 
ctos a que fui presente c vi. 

Nunca escondi o meu testeniunho, sobretudo quan- 
do é preciso para desaggravo do meu paiz. 

Isto vem d e  longe, d e  muito longe, e digo o por- 
que o posso provar com documentos publicos e authen- 
ticos. 

Mais uma vez repito hoje o que tantas vezes tenha 



dito e escripto, a vêr se  consigo firma1 O na meinoria 
rebelde do povo portuguez. 

Quando Portugal fez o célebre tratado pelo qual 
démos á Inglaterra as duas chaves de ouro, Tariger e 
Bombaini, isto 6,  as chaves da  Africa e da  Asia, havia 
a clausula no tratado, de  que nos defenderiainos reci- 
procamente na Iridia e na  Africa, quando precisas- 
semos. 

E s t i  no tratado; não se póde duvidar d a  minha af- 
firmaglo. 

Sabe V. exc." o que aconteccu? 
Entre  a clausula e a sua execupLio deu-se logo uma 

flagrantissima contradic$%o! 
Os nossos fieis alliados comeparam a execug2o d o  

tratado por faltatem redoriclarnente ao seu corilproriiisso. 
Os iiiglezes, tanta era a pressa de touiarem posse 

de  Bombaim, offerecerain navios seris para levaierii o 
viso-rei que llies conferisse a t8o alrne,jada posse. 

Não tendo n6s ri'esse tempo navios no 'í'ejo, bas- 
tantes para mandar urna esquadra A Inctia corn o riso- 
rei, embarcou Antonio de  file110 e Castro, da  casa Gal- 
veias, a bordo de  um navio inglez, levando por esse 
facto sO o titulo de governador geral. 

Quando o governador geral chegoii As agrias d e  
bloçauibique vierarri dizer llie uns arabes, qae virilam 
do levante rio ruino da  Africa oriental, que estava cer- 
cado Cochim pelos hollaridezes e qiie era preciso acudir- 
lhe, pois se achava em graricte aperto. 

Lembroil-se o governador do tratado que 1eva.i;:~ e 
das clausulas cotii qrie ia dar a. cidade e o porto de 
Bombaim aos inglezes. 

Como se estipul.,ira ri'essas clausulas que nos de- 
fenderiamos reciprocarnerite ern caso de  necessidade, O 

governador geral Antonio de  Mel10 e Cas:ro ma ridou 
chamar o coriimaridante da  armada e requereu Ilie que  
seguisse para C'ocliim a acudir aos portilguczes alli sitia- 
dos e qiie depois viriam a 13ombairii tomar a desejada 
posse da  cidade. 

Sabe v. como elles cumpriram a clausula do 
tratado, que os obrigava a defender nos? 

Negando-se pereinptoriarriente ! 
Encargos ! 
Acceitam, sim, quantos se escreverem, ioas ria fir- 

me íntençso de  os nEo cuiiiprireiri. 
ti 



Tanger e Bonibaim eram dadivas gratuitas! 
E foi por isso, por esta antecipada transgressão 

das clausulas do tratado e manifesta felonia, que O go- 
vernador geral da  Itidia se recusou terniinantemente, 
por tres annos consecutivos, a entregar a cidade d e  
Bombaim. 

Pois desde então até hoje teimamos sempre a cha- 
mar amigos os governos iriglezes, e os governos ingle- 
ze8 a tratarem-nos como servos seus e sua presa,. pas- 
mados certamente da  nossa estulta cegueira e obstinada 
sixbrnissão. 

Querem provar nos o contrario ? 
ltnsguem a bistoria. . , Não ! que felizmente já não 

pdde supprimir-se, como nas antigas bibliottiecas,. que 
se niaiidavain queimar quando tiido era manuscripto. 
Pa ra  alguma couua serve a imprensa. 

Annullem e invalidetn os documentos da  historia e 
digam depois que tenios sido favorecidos pela Ingla- 
terra. 

Favorecidos, não; respeitados ao menos, que mais 
não querciilos. 

0 s  nossos alliados ! . . . Ainda hoje ! . . . 
Cilsta a crêi*, rnas é ve~da,de! Portugal, de  persis- 

tente B incurave! a respeito do juizo qire erradamente 
fez da Inglaterra! AtC julga que nos vieram dcfender 
n a  guerra da  peninsula. Ainda hoje! Pois eri trago aqui 
iiin dociiineilto, iiin só para não canqar a camara; um 
do~i imento  ern contrario d'esta obstinada teirnosia; um 
documento que devo lêr ;i cattiara, para vêr se emfim 
o paiz se desengana. 

Sós não lêtnos nada que diga respeito á Inglater- 
ra. Somos capazes de  lar trrdo que nos calumníà, mas 
o que sr2jjam documentos historicos deuf'avoraveis áquella 
napão não lêmos, porque é.. . nossa amiga e fiel al- 
liada. 

Xa occasião da  guerra da  peninsula, imagina toda 
a gerite, ainda hoje, que a expedipão dos inglezes veio 
para nos soccorrer. NXo veio tal. A sua direcpão e ra  
para Cadiz e nXo para Lisboa. 

Elles queriam, não defender Portugal, não defen- 
der a peninsula, mas defender-se n a  peninsula. Foram 
os heupanhoes, foi a junta governativa de  Corixnha, que  
llies indicou viessem primeiro combater no Tejo; e en- 
tão os inglezes vieram. 



Depois fizeram a célebre convenpxo de  Cintra, 
para o que não foi chamado nenhum dos nossos 0%- 

ciaes superiores. 
Isto sabem todos, mas é como se  o não soubessem. 
N'aquella convençiio, s6 por sua authoridade, dé- 

ram aos francezes tudo quanto elles quizeram levar-nos. 
E porque nBo, se elles nos toniavam por paiz conquis- 
tado, e assiin O declararam para que d'isso não restasse 
duvitla? 

Pois continuamos a crêr, triste cegueira, que eram 
nossos iieis alliados ! 

O i q a  a cainara: 
A corivengão de  Cintra entreghra aos signatarios 

inglezes as tortalezas do Tejo. Perguntou lties Bernar-  
dim Freire, perguntou Ihes o bispo do Porto (a junta 
goveii-ia tiva), perguritou-lhes D. Domingos de Souza 
Coiitinho se aquellu posse era etn riorne do Rei de  Por- 
tilgal. A pergunta fazia-se ao verem-se arvor.adas nos 
J 'o~ tes  de L~sòon a s  bandeiras ingíezas. Directamente a 
ebta pergiinta nunca ddéiain resposta. Porem, como D. 
Z)oriiiiigos inar1ifestiti.n ao governo ingiez o desejo que 
mo3trava a junta do Porto de  vêr protegida a esquadra 
da ltiissia, o ministro Canning respondeu a S o m a  Cou- 
tinbn texti~almcnte o s~gii inte:  

((C1,:in tanta silrprcza corno indigna950 saberia S u a  
IVíageslade o Rei tle 1nglnteri.a que O primeiro uso que 
faziain dn victoria aquelles em cujo proveito se deu a 
batalha (!) era assz~nzil-enz O exercicio dos diveitos de 
i ~ t d e p e ? ~ d e ~ 2 c i t ~ .  . . para, protegereiii, contra os corlyuis- 
tudo~es,  a esquadra de outro initnigo de Sua Nagea- 
t3de.a 

Vê a camara? Conliece quem er:tm os conpztista- 
dores e os que não podiam incondicionalmente assumir 
os d i ~ e i t o s  de i lzdeuendencia? 

Cl~iritini~ava o ministro Canning: 
« O  abaixo assignado tem ordem de protestar, com 

a maior energia, contra uina pretensão absolutamente 
ibsiirda e de r~egav  azctlzoridade ao  bispo do  P o ~ t o  ou 
a ~ U U I ~ Z L ~ P  O U ~ T ' O  g o l j e ~ i ~ o  p r o v i s o ~ i o  para se interpor en-  
tre as armas victorloeas de Sua l laeestade ( a  Britan- 

V 

nica) e as consequencias naturaes da  victoria. » 
Parece lord Saliqbury a redigir estas notas ! 
Antes das batalhas do Vimieiro e da  Rolica a Fran- , 

ça tomava-nos os direitos de  independencia; depois to- 



mou-os a Inglaterra, que declarava não reconhecer e m  
Portugal mais nenhum governo provisorio. 

Podia dizer:-nem definitivo,-coti~o tem demons- 
trado. Foi sobria no dizer. ~ e ~ á n d o  se authoridade Q 
junta do Porto negava-se ao governo portuguez, por- 
que nzo tinhamoei outro, ficando a governar o governo 
de  Londres. E governou em absoluto ate h revolupãa 
de  1820. 

Houve então um parenthesis. Foi curto. 
S e  acaso a riiinlia voz se levanta de indigna920 

poralite o procediiiierito d'aquelies a quem mais cabia 
respeitar-nos, d'aquelles de  quem temos sido unicos 
amigos, 'talvez, em toda a Europa, não é para aggredir 
nem o governo que foi, neiii o governo que é, e a o  
qual dcse,jo uma prospera gereiicia, pritiuipaltiiente no 
que respeita aos negocios com a Inglaterra. 

Tambem a indigiiapão que res:,lta das minhas pa- 
lavras não é, nem desejo que se considere, cbjuiagatoria 
contra a Inglaterra, que nEo tem culpa dos defeitos, 
das sem razoes, do mau e até itiipolitico procedimento 
dos seus governos. Nem mesmo é para pedir vingansas 
ou desforço contra o attentado brusco e selvageiii, a ser 
verdade o que por ahi corre, de  que acabamos de  sei- 
victimas; é tão sómente para pedir ao govertio que olhe 
bem por nós; que n5o nos deixe mais na  dependericia 
d'estes processos abusivos que, inais que a nossa perda, 
fazem a nossa vergonha. 

0 s  snrs. ministros, os que me conhecein de perto, 
sabem perfeitamente que muitas vezes gosto de ralhar 
com os meus amigos. Isto não é declarasão de guerra; 
B declara@o, sim, de  que, conforiuc o seu procediinen- 
to, assim serei muito seu amigo ou nada seu airiigo. 
N'uma questgo, como a de que se trata, não tenlio se- 
não o desejo e o intuito de  ajudar S. exc." com todo o 
meu coraçiXo e com todas as minhas faculdades; mas 
depende esse apoio do procedimento do governo. 

Outra pergunta quero fazer, pergunta a que pro- 
vavelmente o snr. ministro dos negocios estrangeiros 
continha a responder como respondeu As perguntas d o  
snr. Barjona de Freitas. 

Não sei mesmo se  ella ser8 bem redigida, o que 
sei B que procurarei dar-lhe uma fóriria conveniente, 
attendeiido tanto ás circumstancias. como á necessidade 
que o parlamento tem de saber o que não sabe. 



O governo intenta modificar efficazmente a nossa 
politica externa, libertando-nos de  monopolios de allian- 
gas, como essas que acabam d e  forçar os seus anteces- 
sores a ceder ante exigencias peramptorias ou commina- 
tivas e u?.gel~fes, que  deixavam p~euê,. tvemendas con- 
seqz~encias? 

O goyerno vê que me sirvo, no final da  minha 
pergunta, qiiasi textualmente, das palavras do snr. 
Barros Gomes. 

A minha pergunta é simples. 
Nóa temos estado por ora perfeitamente monopoli- 

sados rias nossa2 alliaripas exteriores; a nossa amisade 
politica tem incidido até; agora sobre um unico ponto- 
a Iiiglaterra. 

N5o quer isto dizer que eu dese,jo que se perca en- 
sejo de obter a nmisade da  Inglaterra. Com quanto pra- 
zer me convcnceria se houvesse meios efficazes de  con- 
vencer-me de que podemos ser tambem e diuturnamen- 
te seus aliiados! l'orém alliados, uma vez que da  sua 
allianpa nos vier respeito reciproco, sem estarmos su- 
jeitos á iriiposi~ão da  sua vontade impertinente e sub- 
mettidos ao seu capricho. Isso nem por uma hora. Vai 
longa e niiseranda a experiencia e todas as garantias 
seriam poucas. 

Portanto, eu desejava que o governo podésse res- 
ponder minha pergunta. 

Ainda poderia e deveria referir-me a alguns pon. 
tos do programma do governo, porque alguns m e  dei- 
xaram graves duvidas; por exemplo, em relação ás suas 
ideias economicas e á instriicgão, a respeito da  qual se  
disse hontem, disse o snr. presidente do conselho na 
camara dos snrs. deputados, que nós estavamos mais 
atraxados que ninguem. 

Ora, chamam-nos tanta cousa lá por fóra, que bem 
escrisarlo era nos chamassem.. . isso! cá dentro, agora. 

Quanto ao meu sentimento em relapão ao governo, 
escusava quasi de o dizer. 

J á  fui collrga de gabinete de  alguns dos snrs. mi- 
nistros; isto Ihes garante o meu affecto pessoal. 

Apoial os hei n a  defeza dos nossos direitos e d a  
honra nacional. 

Quanto aos que de novo entram nos conselhos d a  
coroa, são pelos seus talentos avaliados tão vantajosa- 
mente e com tanta justipa, que me restrinjo hoje a dar- 



lhes parabens pelas altas posições que por distincção 
ganharam; e faço votos para que todos possam desem- 
penhar-se condignamente da  sua missão. OxalA que o 
proprio snr. ministro d a  marinha possa n'este momento 
arcar com o peso da  sua  pasta, como ali is  é de csperar 
do seu grande talento; e vá  tralalliarido, coin a urgen- 
cia da  necessidade, sein esperar pelo promettido succes- 
sor, que  ha de  chegar das Indias. (Eiso.) 

Aos snrs. ministros da  fazenda e das obras niibli- 
1 

cas fapo os ineixs cuniprimentos; porque tenho a Iionrâ 
de ser seu amigo, e sei que empregarão todos os seus 
esforpos para salvar o paiz d'ebta situação, que por ora 
entenebrece os hoiisontes da  patria. 

Tenho concluido. - -  --. 

O snr. ministro dos negocios estr.ang~iros (Hintze 
Ribeiro):-Agradece ao digno par a intenção que s. 
exc." manifestou de auxiliar o governo na solucão das 

O 

grandes questões de  administrapno publica, e n i t a  que  
foi certamente movido por esse proposito que o snr. 
Thomaz Ribeiro exigiu ao rninisterio novas declaraç8es. 
Não poder& acompanhar S. exc.& nas considera@es que 
fez ácerca da  nossa politica internacional. O snr. Tho- 
maz Ribeiro, sentado nas cadeiras do governo, não se- 
ria t?io vehemente na  sua linguagem, nem tão arrojada 
nas suas perguntas. 

Aúhou o digno par que era contradictoria a decla- 
ração d e  que todos os esforpos do governo hão-de ten- 
der para a defeza da maior quantidade possivel dos 
nossos interesses no ultramar, e para a defeza completa 
d a  nossa dignidade. " 

Responderá em these, porque não quer fallar na  
hypothese. Quando uma nação negoceia com outra, re- 
cebe e concede, transaccioiia, estipula, firma e procura, 
sem duvida, resalvando a dignidade nacional, a lcar i~ar  
a maior quantidade d e  interesses possivel. E' o que 
sempre se  tem feito; é o que sempre se faz. 

Perguntou s. exc." se  o governo tencionava modi- 
ficar effieazmente a politica externa de Portugal. 

Não haveria nenhum miniatro que em ideritica si- 
t u a @ ~  respondesse a esta pergunta. Aguarde o digno 
par os factos e peça depois estreitas contas ao  governo, 
que elle não fugirá nunca 4s suas responsabilidades. 

O snr. mnquez  de B i o  Maior: - Pedi a palavra 
por dous motivos, ambos igualmente patriotiços; mas, 



antes de  os expjr ,  peço licença aos snrs. ministros para  
declarar que n'este momento, apesar de todo O meu res- 
peito pelos membros do ~ o d e r  executivo, abetraiho com. 
pletainente de  S. e ~ c . ~ ~  e abstenho me de  discutir o seu 
prograuima, apresentado hoje aqui, hontem na camara 
dos snrs. deputados, e a respeito do qual teria lar- 
gas consideraçces a fazer. 

Notou, todavia, muito bem o digno par o snr. Tho- 
maz Ribeiro, que o actual snr. presidente do coriselho, 
quando fallou na outra sala do parlamento, inopportn- 
namente declarou que a instrucção publica estava mais 
atrazada ern Yortugal cio que em outro qiialquer paiz, 
proinettendo, claro est8, reformas! 

Pobre paiz! 
Não bastava o insulto da  Inglaterra, tinha ainda, 

d e  soffrer esta injuria do snr. Antonio d e  Serpa. 
Protesto desde já contra esta affirmaçào, que n%o 

é verdadeira. 
Este ponto ficará para discutir mais tarde, coms 

todos os outros do prograinma do ministerio. 
Vamos adiantt.; uada mais a este respeito. 
Não entro ria questâo, se  o governo progressista sa- 

hiu bem ou mal do poder; fique tambem isto para de- 
pois; mas o que tenho o direito e O dever d e  dizer n'es- 
te momento, como membro da  maioria, e em seu nome, 

que o ministerio transacto na sua politica colonial, nos  
seus actos diplomaticos, bem-mereceu do paiz. 

Os documentos est to publicados; as notas trocadas 
com a Gran-Bretanha, principalmente a s  ultimas, q u e  
provocaram a crise actual, são do dominio publico, não 
as discutirei agora; posso, porém, affirmar que o gover- 
no  progressista s e  houve no meio de  tão grandes diffi- 
culdades e perigos com o mais levantado e nobre patrio- 
tismo, guiado sO pelo sentimento de  bem servir a sua 
patria. (Apoiados.) 

Este é o primeiro ponto que eu queria tratar. 
O segundo, é o desejo de perante esta camara la-  

vrar  um proteato solemne contra a violencia inaudita 
praticada governo inglez. (Apoiados.) 

Antes de  o fazer, necessito referir-me a algumas 
palavras, que ouvi ao meu amigo o snr. Thomaz 9i- 
beiro. 

Dizia s. excba que um homem honrado podia sof- 
frer uma cutilada ou uma bala, mas que repellia sempre 



a ponta de  iim chicote. Peso licença para observar que 
se  hoiive iim insulto, rnau grado ainda da Inglaterra, a 
ponta do chicote nso nos tocoii. A vergonha foi para a 
Gran-Bretanha, e nós podémos ainda salvar tres joias 
preciosissimas da  coro; portrigueza,. 

As tripiilasões das esqundras inglezas não desem- 
barcaram em Qiielimane, Loiirenso hlarqries e S. Vi- 
cente! 

Os dentes do leopardo britannico partiram-se, an- 
tes d'elle nos pocler roubar algumas das nossas rnais bel- 
Ias colonias. 

Ei:gariaram se nos seus calculos os estadistas in-  
g l ~ e c s !  

Se lá tivessem entrado niinca mais de  lá teriam 
sabido, e isto responde cornpletamente ás injustas cen- 
suras dos que condernnam o procedimento d o  governo 
transacto. 

Tcrtbo presente um jornal inglez, publicado no dia 
9 de janeiro, e qiie é uin dos jornaes mais lidos e im- 
portantes de Inglaterra; pois n'iirn dos seiis artigos in- 
cita o seu governo a lansar mão sem demora do nosso 
Loiirenço nl arques. 

Ewe  jornal diz: 
((Se nós tomarmos posse d'este porto, havemos de 

I A  ficar, tiraremos entto vingança do negocio do cami- 
nlio d e  ferro de Lourenso liwrques, e será esse o prin- 
cipio do firn para a occupaqão iritcinpestiva de Portugal 
na  Africa.) 

Não quero ser longo no meu discurso, a sessão es- 
.td prorogada, lia mais oradores inscriptos e a camara 
está cansada; devo concluir breve, mas parece-me que  
uma assembleia tão patriotica como esta, quando pela 
primeira vez se reune, depois de  acontecimentos tão 
odiosos e graves, n8o ptide deixar de  lavrar o seu pro- 
testo contra a extrema violencia, não d a  nasão ingleza, 
mas do seu brutal governo. (Apoiaclos.) 

Abiiso gravissimo d a  forpa contra o direito, eis o 
que foi este acto! 

Não digo injurias, nunca aqui as disse, não é pro- 
prio do nieu caracter, nem seria a maneira conveniente 
de me dirigir a qualquer nasão, ainda mesmo á Ingla- 
terra; tenho, porém, o direito d e  abrir o livro d a  histo- 
ria, e o que  ella nos refere não são injiiriiis, são factos 
~onsummados. 



A historia conta qixe a Inglaterra procede sempre 
assim com as nações pequenas. Lá es t i  no principio 
d'este seculo o bombardeamento de  Copenliague, e ul- 
timamente o d e  Alexandria; todavia esta soberba nação, 
tão altiva com os fracos, não ousa aproximar os seus 
canhões dos portos dos Estados-Unidos d a  America. 
para se desfurçai. d e  uma grande e recente liiimilhaçãJi 

Um dia do anno que findou, O representante da  
Gran Bretanha e m  Washington ousou emittir opinião 
sobre as eleições qiie iarn te: Iiigar para a escollia do 
novo presidente; este sitnples facto foi corrigido logo 
com desusada serreridade. Serri se dizer uma iinica pa- 
lavra ao gabinete de  S. James, o etiibaixador inglez 
recebeu irilrnediatarnente os seiih passaportes, e teve-or- 
dem do governo da  republica de embarcar para a Eii- 
ropa! NBo consta até hcije qiie os ministros d e  Su:i Gra .  
ciosa h g e s t a d e  reclarntissern contra este facto. (Apo ia -  
dos.) E' negocio muito complicado e perigoso fallar al- 
to ao povo atnericailo. (Apoiados.) 

Lembremo nos d'isto para nossa consolação, para 
exernplo de que, se os pequenos soffrem injurias e téem 
desgostos, maior deve ser a doi. de  uma naçRo altiva, 
quando Q tratada t7io rudemente. 

As aiias esauadras nRo a impediram de  ter d e  en- 
golir resigrtada e calada tamanlia affronta. 

Betii liaja o snr. Thomaz Ribeiro, que mais de  uma 
vez tem fallado na ziecessidade de  se acabar com a len- 
da  dos nossos $eis nlliudos. 

Fieis alliados em auê?! 
Qiiat$o foi a guerra da  ~en insu la ,  para que vie- 

ram ellea cá? 
Porque só e ra  conveniente aos seus interesses, por- 

que queriain combater o chamado bloqueio continental 
com que: Napoleão os ameaçava. S e  nRo fosse isso, ter- 
nos hiam abandonado. I,& está tarnbem a histeria para 
provar como n7essa occasibo os seus generaes e minis- 
tros tratavam grosseiramente a regencia d'estes reinos, 
a siia indornavel altivez e arrogancia com os nossos. 

E' necessario dizer hoje todas estas consas. A O  me- 
nos temos o direito de  fallar, porque as cortes portugue- 
zas são livres, podemos dizer alto e bom som o nosso 
pensamento. 

Quando foi d a  independencia do Rrazil, tivemos, 
bem o sei, muita culpa nossa, mas a nossa fiel alliada 



lá esteve sempre de atalaia, intrigando, machinando, pro- 
rnovcndo e obtendo por fim a separação da riquissima 
coionia. Leiam se os documentos, lá se verá que o mes- 
mo Canning. foi urn dos principaes agentes da desanne-. 
xapão do Brazil. 

Tambem faliarei na questão de D. Miguel, n'esse 
ominoso governo, que dominou em Portugal. Lembre- 
mo-nos todos de que a Inglaterra nEo o reconheceu, 
porque elle nlo  quiz dar a amnistia, preferindo louca 
e cruelmente torturar os desgraçados presos politicos, 
que a siia tyrannia encerrava nas horriveis enxovias e 
nas fortalezas portuguezas. 

Estava então no poder um ministerio tory, cujo 
primeiro iniriistro era lord Wellington; hoje B igualmen- 
te o partido to-, que preside com lord Salisbury aos 
destinos da Iriglaterra! E' curioso este facto 

A liberdade é uma palavra muito elastica para oa 
$eis alliados. Não nego, nem posso negar muitas mani- 
festaçks riobres em Inglaterra d'este grande principio; 
conitudo acima d'elle estA sempre o mercantilismo e <r 
interesse egnista da  nqão .  Perguntem-n'o tariibem á Ir-  
landa, e vejamos nos acontecimentos de que ella tem 
sido victima, nas leis crueis do ministro Salisbury, se 
o respeito pela liberdade dirige a politica britannica nas 
suas relagões com a ilha irmã. (Apoiados.) 

Snr. pretidente, enthusiasmei-me fallando da patria; 
mas comes0 a estar cansado; a camara permittirá, por- 
tanto, que remate em breve as consideragões, que tenho 
de apresentar. 

Tivemos hontem de ceder, hoje é necessario olhar 
para o futuro. 

Tem.se feito varias perguntas ao snr. ministro doa 
negocios estrangeiros; farei ainda mais outra, 6, qual S. 

exc." responderá, se muito bem lhe approuver, pois fa- 
ço a pergiinta, não exigindo a resposta. Comprehenda 
a prudencia propria de iim homem de Estado; mas per- 
gunto: tenciona S. exc." instar, perante a Inglaterra e 
perante as nações signatarias do acto geral da  confe- 
rencia de Berlim, pelo cumprimento do artigo 1 2 . O  d'es- 
se tratado? 

Estou convencido de que a nasto  ingleza difficil. 
mente se poder8 escusar a reconhecer a obrigação im- 
posta por este artigo, deade que todas as  nações daEu.  
ropa instarem pela sua execução. 



A nianeira por que, segundo se conta, tèem j8  pro- 
cedido a Hespanha, a França, a Austria e a Italia, fa- 
zeni me esperar que, se a chancellaria portugueza ins- 
tar pelo cumprimento do artigo 1 2 . O  do acto geral da  
conferencia de Eerlim, obtereinos por firn justipa. 

Antes de concluir, permitta me a caniara que emit- 
t a  uma opinião, que p6de talvert encontrar da parte de 
alguem menos sympathia, mas que nem por iseo no meu 
entender é menos patriotiça e verdadeira, e que julgo 
da maxima urgencia adoptar. 

Entendo que a aproximação dos povos e dos go- 
vernos, que compõem a raça latina, é hoje mais do que 
nunca uma grande necessidade, o meio de resistir á co- 
bisa e egoismo inglez. 

Se  esta aprortimaçSo é difficil, liguemo-nos ao me- 
nos com os nossos bons visinhos hespanhoes. 

Nno ee trata de união iberica, nem nada que se 
parega com isso;, não sou iberico, por certo, nem Ô po- 
dia ser o descendente de um dos conjurados de 1640; 
porém, não é d'isso de que se trata. O que convém a 
Portugal e á Hespanha é acabar de vez com esta des- 
confiança mutua entre as duas nações irmãs da penin- 
sula; sejam ambas intimamente unidas para a paz e pa- 
ra a guerra, e firn~emos uma alliança offensiva e de- 
fensiva, que será no futuro uma grande forqa contra 
inimigos communs. Separados somos fracos, unidos se- 
remos fortes, e ninguem impunemente nos poder8 amea- 
çar. (Apoiados.) S lo  eates os meus votos, e o que dicta 
o meu patriotismo. 

O snr. visconde de Moreira de Re!/*-Dirá tudo 
quanto sente, sem restricgão de especie alguma. Se as 
suas funcçties de  par do reino o impossibilitassem de 
exp8r coni toda a franqueza e verdade a sua opinião, 
não vzcillaria em renunciar ao pariato. 

Recorda o que se passou na aess%o em que o snr. 
Thomaz Ribeiro apresentou uma proposta, que foi con- 
siderada urgente. Cumpria por essa occasião ao gover- 
no o dever de ter informado a camara do estado das 
negociações coni a Inglaterra, embora fosse em sebsão 
secreta. Era  preciso que o poder executivo respeitasse 
OS direitos e attribuições da representação ilacional. Mas 
o governo, reunindo-se com o conaelho de Estado e com 
O Rei, como nos tempos do absolutismo, supprimiu a 
representação nacional, não dando conta do estado d a  



questão pendente com a Inglaterra, nem a uma nem a 
outra camara. Este processo era perigoso, e poderia im- 
pellir o paiz para um systema em que a representapão 
nacional fosse mais respeitada. E r a  preciso não compro- 
metter a corôa, ter cautella e priidencia. 

A verdade é que Portugal foi vexado pela Ingla- 
terra, e que o paiz n5o póda contentar-se apenas com 
a declara<;ão d e  que o governo demissionario se inspi- 
rava em sentirrieritos patrioticos. 

O paiz não era só cornposto de progressistas e re- 
generadores. Ilavia muitos mais cidadãos, que milita- 
vam ein outros partidos ou não militavam em nenhum, 
mas que tinham inuito vivo o sentimento da patria, para 
que se contentassem com o que regeneradores e prngres- 
sistas faziam entre si. 

NSo póde comprehender como O governo progres- 
sista acceitoil a imposição de responder em poucas ho- 
ras ao tcltinzatam inglez, e como se demittiu depois de 
respor! der. 

A resposta, a não ser ainda mais altiva, deveria 
ser a deinissão do ministerio, ao qual aquella imposisão 
fôra cotniniinicada. 

Diz todas estas verdades, porque a responsabilida- 
de que d'ellas póde advir é exclusivamente pessoal, sd 
a elle, orador, póde caber, e isso é lhe completamente 
indifferente. 

Aprecia as notas diplomaticas do snr. Barros Go. 
mes, e acha que são exuberantes de noticias historicas, 
mas lamenta que não tivessem o tom exigido pelas cir- 
cumstancias. 

Estranha que o governo progressista n5o houvesse 
recorrido para o artigo 12.' do tratado de Berlim. Bas- 
tava que Portugal divergisse da  opinião da  Inglaterra 
para que o disposto no tratado de Berlim podésse ser 
invocado. O resto era com as potencias signatarias d'a- 
quelle tratado; ellas o fariam respeitar e observar. 

F'ctlla da  alliansa ingleaa, e lamenta que Portugal 
36 haja feito o que a Inglaterra lhe tem mandado fazer. 

Acha que 6 cliegado o momento de estabelecer uma 
liga offensiva e defensiva com a Hespanha, cujos inte- 
resses são communs com os nossos. Ao passo que se faz 
sentir á EIespanha que eIla poderá ser facilmente inva- 
dida, entrando o exercito invasor pelo porto de Lisboa 
3 pela raia sêcca, diz-se a Portugal que deve olhar cheio 



de desconfiança para a Hespanha; esta doutrina tem por 
fim obstar á allianpa entre os dous paizes,. que as poten- 
cias estrangeiras reputam perigosa para SI. 

Mas B possivel que a Respanha não acceite, como 
ji urna vez fizera, a nossa allianga. 

N'este caso, tem pensado at6 em que deveriamos 
offereeer aos Estados-Unidos da America do Norte mais 
um Estado unido, embora na Europa. 

Votará tudo o que tenda a oppur-se ás pretensões 
da Inglaterra, e com mais prazer votaria ainda o que 
se dii.igisse a rehaver o que acjueile paiz nos tem arre- 
batado. 

O nzr. Vuz P ~ e t o : - O  adiantado da  hora faz com 
que eu limite as declara~ões que tencionava fazer. 

Para sustentar a honra. o brio e a d i ~ n i d a d e  de 
D 

Portugal e manter a integridade do seu territorio, tudo 
o que se fizer 6 pouco. O dover e o patriotismo aconse- 
Ihain os maiores e mais decididos eaforcos. 

Pela minha parte estou resolvido a todos os sacri- 
ficios, ainda os mais penosos, para dar ao governo do 
meu paiz a força e os elementos de que elle carecer a 
fim de lavar a affronta que o governo inglez, brutal e 
incorrectamente. nos acaba de fazer. 

Esta questão é uma questão naciohal; é uma ques- 
tão de todos, sem excepsão. E' uma questão da nação 
portugueza, melindrosa e grave em si, porque nos fere 
no que temos de mais caro na honra e no brio nacional. 

A affronta foi grande, 8 nccessario não a esquecer 
e laval-a por qualquer modo, por qualquer fórrna que 
seja, tendo em visia sempre as tradipões gloriosas do 
nosso passado e o orgulho do nome portuguez. 

Ao governo cumpre o dever de não deixar enxova- 
Ihar a bandeira das quinas e de zelar os interesses do 
paiz. 

Se, pois, os governos da poderosa Inglaterra, que, á 
custa dos nossos esforços e do nosso sangue, se tem tor- 
nado grande e rica; se esses governos, depois de nos es- 
poliarem a titulo de amigos e de fieis alliados, das nos- 
sas mais bellas e ferteis possessões, sb se lembram de 
n6s quando lhe podemos ser uteis ou quando nos que- 
rem arrancar mais algum pedaso de territorio, d'esse 
resto que nos ficou das antigas glorias, tratemos de fa- 
zer allianças proficuas com outras nações que correspon- 
dam aos nossos sacrificios e tenham por nós considera- 
@O verdadeira e amisade sincera. 



Se não fora a estreiteza do tempo, o adiantado da  
hora e a fadiga da camara pela prorogapão da  sessãu, 
eu desdobraria o longo sudario das vergonhosas espo- 
linsões que a Inglaterra nos tem feito. Analysaria desde 
o comêço, um por um, todos os tratados de amisade e 
de alliariça que d6ram em resultado o engrandecimento 
da Inglaterra e a decadencia de Portugal. 

Corre impresso um livro com esses tratados. Ao 
121-0, nem um sú portuguez deixarb de sentir ferver-lhe 
o sangue nas veias contra a rapacidade e deslealdade 
dos nossos alliados. 

Eramos n'outro tempo uma peqiiena extensKo de 
terra da peninsula, banhada pelo Oceano, que á custa 
de heroicos eacrificios conquistou a siia autonomia e sou- 
be maiitel-a. 

Portugal, entCio, era peqiieno em territorio, mas 
grande pela energia, coragem e audacia de seus filhos, 
e pelo valor dos homens que estavam ft frente dos des- 
tinos da  naçgo. 

N'essa epocha, quando a orgiilhosa Albion não via, 
nem enxergava, através dos seus espessos nevoeiros, os 
mares que conduzem ás longinquas paragens, qiie ella 
agora nos disputa, era então qiie os ousados inarinhei- 
ros de  Portugal sulcavam as ondas de mares nunca d'an- 
tes navegados, dobravam o cabo das Tormentas, e abriam 
as portas do Oriente ao cornmercio e á civilisaslo. As 
quinas, qiic levavam a luz, a f6 e o imperio ás terras 
viciosas da Africa e da Asia, tremulavam altivas e ti. 
midas n'urn e n'outro hemispherio. 

Então eramos respeitados em toda a Eirropa; e 
eramos respeitados, bajulados e afagados pelos governos 
da mercantil Inglaterra, que ji via esses mares e os per- 
corria na esteira dos nossos navegadores, para Ioctiple- 
tas se B nossa custa e enriquecer com O nosso trabalho! 

Os governos britannicos importam-se pouco com a 
gloria; preferem o proveito. A sua divisa foi sempre o 
interesse. Entendem que é melhor que outros fasam sa- 
criticios e esforsos, comtanto que as vantagens sejam 
suas. Preferiram que nós fizessemos as descobertas, que 
regassernos com o nosso sangue essas paragens t5o co- 
bicadas, que lhes déssemos valor e importancia; e qiian- 
do ellas pódem servir e satisfazer a sua cobiga, querem 
que de mão beijada lh'as entreguemos como quinhão do 
mais forte!. . . 



O heroismo, o valor épico dos nossos descobrido- 
res, a posse, o direito e a justipa que nos assistem, são 
cousas v%, titulos de somenos valia ante o despotismo 
britannico, t%o facil de converter se em abjecto servilis- 
mo, sempre que a Inglaterra tem àe luctar com uma na- 
$%o poderosa! Conhecemos de Iia muito o systema. 

Esta  tem sido sempre a politica dos governos da 
Gran-Bretanba. 

O attentado do governo inglez contra nús é inau- 
dito, é briital, b indigno. E' uma injuria que nuiica se 
esquece, é uma offensa que jánlais se perdoa. N'esta 
conjunctura entendo que se deve dar toda a força ao 
governo para elle manter a. honra, a dignidade e a in- 
tegridade do territorio portugiiez. 

N'estas circumstancias é mister mildar de politica 
internaciorial, é necessario abandonar allian~aa que nos 
são nocivas e prgudiciaes, e realisitr quanto antes ou- 
tras nos devidos termos com potcncias que sejam ami- 
gas, mas amigas no verdadeiro seritido da palavra. 

Nós precisamos de fazer allianças coin qucm nos 
estima e considera e não cqin quem rios rouba e espo- 
lia. Snr. presidente, deixo este assuinpto, que é triste e 
doloroso para todo o paiz; nRo o deaenvolvo mais para 
não fatigar a camara n'unia prorogaç80 que vai já bas- 
twnte adiantada, e vou definir a iniiiha s i tna~30 politica 
em frente do rninisterio que hoje se apresenta A carnara 
dos dignos pares. 

Combati, em todo o decurso da passada legislatura, 
ao lado do actrral srir. ministro dos negocios estrangei- 
ros, sustentando as doutririas que me pareceram mais 
condiicentcs ao bem do uaiz. 

S. exc." sustentou, eonj~inctamente coinmigo, os 
mesmos principios de moralidade e econoiuia na boa ad- 
ministragão da  fazenda publica; por consequencia, se o 
governo iião renegar as doutrinas que S. exc." ent5io t2o 
vehementemente proclamava, se niio se contentar com 
programmas e palavras, mas traduzir em factos essas 
doiitrinas, pódem contar com o meu decidido apoio. 

Obras e não palavras é o que eu desejo. 
Feita esta declaração, acrescentarei ainda que me 

surprehendeu desagradnvelmente a resposta do srlr. 13int- 
ze Ribeiro a uma pergunta do digno par O snr. Cama- 
r a  Leme, &cerca do projecto de inco~patibilidades. 

6 nobre ministro, em lugar de responder que ain- 



da  n'esta sessão se tratará do assuinoto. disse aue ia. 
I ' 

tratar de confeccionar um projecto de incompatibilida- 
des! Isto significa e importa o adiamento do projecto 
d'aquelle digno par. S. e ~ c . ~  esqueceu-se que um dos 
primeiros actos d'este governo deveria ser a discussão e 
approvação d'aquelle projecto, para d'esta fdrma d a r  
uma safisfasão á moralidade offendida. A necessidade 
d'este projecto torna se ainda mais urgente. 

Sobre o projecto do snr. D. Luiz da Camara Le- 
me ha urn parecer em que as opiniões do snr. Hintze e 
as dos beus correligionarios políticos estão expressas e 
definidas, Que ha, pois, a fazer por emquanto? Nomear 
de novo uma commissão especial e esperar pelo seu pa- 
recer. - - 

Para que esta questão de alta ruoralidade não seja 
votada ao esqueciineiito, o snr. Cailiara Letne e eu j R  ti- 
vemos o cuidttdo de reiiovar a iniciativa do respectivo pro- 
jecto, visto coinesar legislatiira nova. 

Attcnderido aos ai~tecedentes, parece que o snr. 
Hintze devia ser pressuroso em pcdir que se elegesse, 
desde jA, uma commissb para trxtar imiiiediatamente do 
aesunioto. 

S. exc." sabe, tao berii conio eu, quanto tem desci- 
do o nivel moral dos nossos tiomeris publicas, por anda- 
rem entremettidos etii especulações pouco licitas e nada 
cotisentaneas coin os iiiteresries do paia. S. exc." sabe, 
tão bem como eu, auanto estes factoù são desmoraIisado- ' I 

res, e os enormes males que acarretiirn; por isso é ur- 
gente cortar o cancro pela raiz e dar j a  um exemplo de  
moralidade. 

Portanto, espero ainda que o snr. ministro doa ne- 
gocio~ estrangeiros, pensando mais niadura e detidamen- 
te sobre este ponto, fará com que ila actual sessgo seja 
discutido o pro.jecto das incotnpatibilidades. 

O sw?.. Bnvros Gomes:-Tinha pedido a palavra 
simplesmerite para dirigir um pedido aos snrs. ministros 
da marinha e dos negocioa estrangeiros. 

O governo transacto,' procurando por todas as fór- 
mas defender os direitos de lJortugal e demonstrar pe- 
rarite a Europa em que argumentos os basearamos, es- 
~ a l h a n d o  oor toda a warte o conheciiuento das nossas 
antigas tradisões historicas e dos esforços que esta na- 
9% tem empregado recentemente para se desempenhar 
do seu dever como potencia africana, fez publicar, obe- 



decendo a um pensamento e a um plano definido, uma 
s6rie de menioriau pelos ministerios da marinha e dos 
negocios estrangeiros. 

A primeira das mernorias a que ine refiro trata da 
aboliçüo da. escrauutura nas nossas colonias. 

Todos sabein que 6 esse O principal capitulo de ac- 
c u s a ~ ã o  que diariamente se 110s lansa em rosto, sobietit- 
do na imprerisa ingleza, para mostrar qiie não somos 
dignos riem capazes d e  manter o nosso dorninio na  
Africa. 

Convinlia, pois, ein uma exposi$o luminosa c bein 
deduzida, concateriar os facto5 e deliionstrar os esforyos 
d a  nagão portugueza para abolir a escravidiio, lançando 
fóra d e  si esse estygma e provando que uso merece a s  
censuras que lhe diiigern por ignorancia e 111s fB. 

Pedia, pois, ao siir. niirii~tio da  marinha que fizes- 
se distribuir pelos mernbios do parlaniento exemplares 
d'este traballro, qiie está pi~blic~ido nas lingiias fi-ariceza 
e portugueza, e que foi escripto pelo Bnr. conse:lieii~ 
Augusto de  Catitill~o. 

Uuia outra das irieinorias a que rne refiro tein pois 
titulo Alyun~as ~iotas  sobre o estcilielecln~e~ito e t~ubc!lhvs 
dos p o ~ t u y z ~ ~ e w i o  J f o ~ ~ o ~ ) ~ u t c ~ p a .  

Desejava igiialrrieritc qilc este trabalho fosse di.1ti.i- 
buido pelos :neiiibros das diias caniaras. Aperias hoje se 
concluiu a a i ia .  iiiipressito. 

E' devido d collabora$io dos srirs. Cape110 c Ivcns 
e resume os tr:lluallios liistoricoa que allegariios para n 
posse d'ayuellus regiões. 

Pclo miriisterio dos negocios ustrangeirus nií1:iduii- 
se  publicar o seguirite ti-aballio: i1 politica povttlgl~ezct 
na Afi.ica. 

Esta tnernoria, que foi traditzitla em francea e iin- 
pressa no iYiinzoriuZ Diplo7,~uti~ue,  P devida á penria 
erudita e litteraria do snr. Soiiza. Monteiio; resuirie e 
condensa o pensarueato funtiaiirental director da  politi- 
ca que téeiu seguido através de seculos todos os riossos 
goverrios, ein reierencia á s  regiões que hoje nos szo dis- 
putadas pela Inglaterra. 

Refiro-rue á. cliarriada ligação da  contra costa, á 
posse do Zarnbeze, e á sober,itiia iio Nynssa. 

Pinalrnente, outra niernorici impoi.tante inti t~da-se 
0 8  porttcgrtezes wa reyiüo do ~Qasscc. 

Foi eseripta pelo nosao coiisul em New-Castle, o 
7 



snr. Batalha Reis, e é uma demonstrasão completa dos 
direitos de Portugal no Nyassa. 

Ainda pelo ministerio da marinha se tCem publi- 
cado dous trabalhos cartographicos importantissimos, que 
tambem são elemento essencial para o estudo da  q u e s t b  
que se ventila actualmente. 

Uin é a Nova cctrta de Mopanzóipue cona u sua di- 
visão admilaist ration. 

Ahi veem cautelosamente referidos os resultados de 
todas as explora~5es portugue~as e todas as indica~ões 
que comprovain a nossa ocçupasão e os resultados da 
nossa acpão seciilar n'aquellas regiões. 

Uma outra carta nLo menos imuortante se fez ha 
pouco: é a do Zainbeze, ein larga escala, n'urnas pou- 
cas de folhas. 

Qualquer d'estes elementos C, a meu vêr, indispen- 
aavel para o estudo das questões africanas e parecia-me 
da  niaior conveniencia ave todos os membros das ca- 

A 

maras tivessem d'elles conhecimento. 
Chamarei ainda em especial a attenpão do snr. mi- 

nistro dos negocios esttaangeiros sobre uma memoria im- 
poitante que um coriselheiro de Estado, a quem está 
confiada n'este inomento uma missão no estrangeiro, 
entendeu, como patriota, que sabe inspirar-se nas gran- 
dezas da nossa historia, enviar ao ministro dos negocios 
estrangeiros, represeritando o voto que elle daria rio 
conselho de Estado em re1ac;ão a esta questso, caso alli 
fosse chamado a uroferil O. àIandei itriuritiiir essa rne- 
moria com authorisaçlo do seu autlrioi.; nXo pedirei, 
comtudo, ao governo que a fapa priblicar e diutribuir 
sem que préviamente resolva, até que haja conveniencia 
ou oyportunidade n'essa publicação, em vista da dire- 
c ~ ã o  que o governo entenda dever irnpriiliir ás negocia- 
çOes. 

O snl*. ?>ailzistro da marinha (Jogo hrroyo):--Pedi 
a palavra para declarar ao digno par o snr. Barros 
Gomes que serKo satisfeitos os seus desejos. 

O snr. Viscoilde de 8~riaga:-NZo direi agora, em 
vista do adiantado da sessão, o que tinha a dizer; mas 
coino esta questão envolve assutnptos relativos a oam- 
bezia, ao Nyassa e a outros pontos que n'este momento, 
mais do que nunca, attrahein a attenqào geral, eu, que 
desde muitos annos tenho acompanhado estes assumptos, 
desejo que v. e ~ c . ~  designe em breve uma outra sessão 



para os tratarmos, e então usarei detidamente da pala- 
vra. 

ARTIGO V 

Dissolução das camaras 

Na sess8o de 20 de janeiro foi lido o seguinte de. 
creto: 

((Usando da faculdade que me conferem o artigo 74.0 
.tj 4.0 da Carta Constitucional da Monarchia e o artigo 
7." 5 2." da carta de lei de 2 4  de julho de 1885: hei 
por bem, tendo ouvido O conselho de Estado, nos termos 
do artigo 110.'' da referidd carta, dissolver a actual ca- 
mara dos snrs. deputados da  n a @ ~  portugueza e a, 
parte electiva da caniara dos dignos pares do reino, 
mandar proceder a novas eleições nos termos das leis 
vigentes e convocar as cortes para o dia 19 do proxi- 
rrto mez de abril. O presidente do conselho de ministros, 
ziiinistro e secretario de Estado dos ~iegocios do reino as- 
sim o tenha entendido e faça executar. Paço em 20 de 
janeiro de 1890. -1l~1. -An ton io  d e  Sel-pct Pimente l .  

Está conforme.-Secretaria de Estado dos negocios 
do reino, ein 20 de janeiro de 1590.-0 conselheiro di- 
rector geral, d ~ t h u ~  f i u e r e i ~ o . ~  

A primeira scs3ão legislativa da referida legisla- 
tura de  1890 a 1892 principiou a 2 de janeiro de 1890, 
inas foi iriterrompids iio dia 20 d'este inesmo anno, pe- 
la dissoluç%o da camara dos deputados e da parte ele- 
ctiva da camara dos pares, como consta do decreto abai- 
xo transcripto. 

ARTIGO VI 

Eleições geraes de deputados e pares 

Por deci*etos de 20 de fevereiro de 1890 mandou- 
se proceder ás eleiçzes geraes de deputados da  nasão e 
pares do reino, sendo a dos deputados no dia 30 de 
rnarpo e a da parte electiva dos pares do reino no dia 
14 de abiil-tendo sido previamente modificada, por 
decreto de 20 de  fevereiro, a lei de 24 de julho de 1885, 

* 



que trata d a  organisaçIo eleitoral da  camara dos dignos 
pares do reino, como tudo consta do docuniento que 
em seguida vai referido. 

ARTIGO VI1 

Alterações a lei de 24 de julho de 1885: que regula a 
organisação eleitoral da  camara dos pares 

Artigo 1.' A parte electiva da  caniara dos digiios. 
pares do reino continuar8 a ser eleita nos tcrinos da  le- 
g i s l a @ ~  actualiuente em vigor, com as seguintes inodi- 
ficap8es: 

Art. 2.' O nuinero de  sessões legislativas ordina- 
rias, fixado como coridi~no de  cathegoria nas catlirgorias 
3." e 4.a do artigo 4." da lei de  3 d e  maio de  1878 fi- 
ca  reduzido a tres sessões legislativas oidina~iac,  de tres 
mezes pelo menos cada uma, r~ la t i r a in rn tc  :1 3." cathe- 
goria, e a seis sessões nos tcrnios j B  referidos, pelo que 
respeita i 4." catbegoria. A iinportnricia d o  reridirnento, 
fixada no artigo 1.0 da  lei de 31 de jiillio de  1885, G 
reduzida d e  4:000$000 réis n 2:0004j000 I&::, e a im- 
portancia do rendimento, fixada no artigo 5.0 5 unico d a  
lei de 3 de maio de 1878, 8 reduzida de 2:000b000 a 
1:000(9030 iéis. 

Art. 3." Os pares dos districtos ~dministrativos se- 
rão eleitos por collegios eleitoiaea reunidos nas capitaes 
dos districtos e compostos: 

1.0 Dos deputados eleitos nos circi~los, cujas sédes 
se comprehenderem na drea d'esses districtos; 

2.O Dos delegados eleitos em cada concelho. 
$ 1 .* Nos concelhos de  menos de 3:000 fogos serão 

eleitos dous delegados; nos de 3:000 fogos 011 mais e 
noa bairros d e  Lisboa e Porto s e r h  eleito* tres delega- 
dos. 

9 2." A e1eic;ão dos delegados ser8 feita pelos mes- 
mos cidadãos, que t4em o direito de eleger os deputa- 
dos, e nas mesmas assembleias eleitoraes, ainda que al- 
guma d'ellas pertenpa administrativameiite a oiitro dis- 
tricto 011 concelho. 

5 3." Para  os effeitos do paragrapho antecedente 
a s  diversas freguezias consideram se cobo  fazendo par- 
te do concelho a que pertencer a sede das respectiva8 
assembleias eleitoraes. 



5 4." AIBm dos delegados effectivoa ser80 eleitoa 
outros tantos supplentes que substituam os primeiros no 
caao de falta ou impedimento. 

5 5." O direito de votar nos estabelecimentos scien- 
tificos, de qiie trata o artigo 8." da lei de 24 de julho 
de 1885, prefere ao direito de votar nas assembleias 
eleitoraes, a que se refere o 8 2 . O  do presente artigo. 

Art .  4." Nenhum cidadão poder& votar cm mais de 
um collegio para a eleipão de pares. 

9 1." O direito de votar como deputado prefere ao 
direito de votar como delegado. 

§ 2." A eleipno de delegado de um estabelecimen- 
to scientifico prefere h eleição de delegado municipal. 

5 3." O delegado eleito por dous ou mais concelhos 
rcpre~entarA: primeiro o da sua naturalidade, segundo 
o da siia residencia, terceiro aquelle em que tiver sido 
mais votado. 

Art. 5." Além dos individuos designados no artigo 
7." da lei de 24 de julho de 1883, tambem não pode- 
rão scr cleitos pares, nos districtos etn quc exercerem as 
rcspectivas funcpGes, os administradores de concelho, 
os jiiizes de direito da 1." instancia, os directores de 
obras publicas c os inspectores da fazenda. 

Art. 6.0 Ko caso da elei~ão conjuncta da camara 
dos deputados e da parte electiva da camara dos pares, 
a eleipzo de pares sb poder4 realisar-se passados qua- 
torze dias depois da eleipIo de deputados. 

Art 7.0 No caso previsto no artigo antecedente a 
eleiçno dos delegados podcrá verificar-se no mesmo dia, 
designado para a eleipão de deputados e conjunctamen- 
te com esta. - -  - 

5 1." Para este fim haver8 sobre a meza em cada 
assembleia eleitoral duas urnas, tendo cada uma d'ellas 
um distico, por fdrrna que a todos seja bem visivel, in- 
dicativo da eleipIo a que é destinada. 

5 2." Oa eleitores apresentarão uma lista para ca- 
,da uma das indicadas urnas, sem o que não serão admit. 
tidos a votar, salvo o disposto no 5 5." do artigo 3,' 
d'este decreto. 

§ 3." As mencionadas listas devem, sob pena de 
nullidade, designar na parte interna e no alto d'ella O 

cargo para que se vota, contendo tambem as que se 
referírem aos delegados, n2ío s6 os nomes d'estes, mae 
tambem os dos escolhidos para os substituirem. 



Art. 8 . O  Quando a eleipão dos delegados munici- 
paes se fizer conjunctamente com a de deputados, pro- 
ceder-se-ha dous dias depois d'ella á, eleipão dos delo- 
gados dos estabelecimentos scientificos. 

Art. 9." Na eleipao e apuramento dos delegados 
municipaes observar-se-hão as disposipões legaes appli- 
caveis d a  eleição e apuramento dos deputados. 

§ 1 .O Do resultado da eleipão será lavrada acta em 
duplicado, sendo um dos exemplares immediatamente 
remettido ao presidente da  camara municipal para O 

guardar no respectivo archivo, e o outro entregue aoa 
secretarios da meza elcitoral ou seus substitutos, para 
o apresentarem na assembleia do apuramento, a cujo 
preaidente serão enviados os mais papeis da eleição. 

2 . O  O apuramento será feito na aéde do concelho 
no quinto dia posterior ao fixado para a eleipâo dos de- 
legados, presidindo á assembleia do apuramcnto, com- 
posta dos referidos secretarios ou seus substitutos, o pre- 
sidente d a  commissão de recenseamento. 

5 3 . O  Do apuramento se r i  tambem lavrada acta 
em duplicado, guardando se um dos excmplarea no ar-  
chivo municipal e enviando se desde logo ao presidente 
do collegio districtal o outro pelo seguro do correio com 
todos os mais papeis da  eleição. 

5 4." As actas das eleições das assembleixs prima- 
rias e da assembleia de apuramento consignarao a decla- 
ração exigida no 5 6 . O  do artigo 20.O da lei de 24 da  
julho de 1885. 

$ 5.0 A cada um dos delegados eleitos se entrega- 
r& cópia authentica da acta do apurainento, que lhe ser. 
vir& de diploma, e, se algum não estiver presente, ser- 
lhe-ha enviada com carta de aviso da meza. 

Art. 10." S6 poderão ser eleitos delegados os ci- 
dadãos elegiveis para deputados e que estejam recen- 
seados no districto em que tiveiem de funccionar. 

Art. 11." Os collegios districtaes reunir-se hâo dous 
dias antes do designado para a eleição dos pares, a fim 
de procederem i constituipZo da  meza e verificapão dou 
poderes dos delegados eleitos, pdas  dez horas da ma- 
nhg, no edificio da camara munrcipal da  séde do distri- 
C ~ O ,  ou; quando este n3o tenha a precisa capacidade, no 
edificio que para esse fim f f r  designado pelo competen- 
te governador civil. 

Art. 12.0 Reunidos os delegados e constituida a 



meza provisoria, que será composta de  uin presidente e 
dous secretarios, sendo aquelle o mais velho e estes os 
dous mais novos dos delegados presentes, pmceder-se ha 
por maioria e por escrutinio sccreto i eleição d a  meza 
definitiva, que serri tambem composta de  um presidente 
e dous secretarios. 

Art. 1 3 . O  Constituida a mcza definitiva, o presi- 
dente apresentará fechadas e lacradas a s  actas e mais 
papeis, que nos termos do 8 3." do artigo 9." lhe tive- 
rem remettido as assembleias d e  apuramento. Os de- 
legados eleitos apresentar50 igualmente os seus diplo- 
mas. 

5 unico. D a  constituic;Eo da  meza e da  verificapão 
dos poderes, nos ternios applicaveis dos artigos 29.O a 
36," d a  lei de  24 de  julho d e  1885, ser& lavrada acta 
em duplicado para ser guardado um exemplar no archi- 
vo do governo civil do districto, ficando o outro em mão 
de  um dos secretarios do collegio districtal. 

Art. 14.' Fica revogada a legislação em contrario, 
O presidente do conselho de ministros, ministro e 

secretario de Estado dos ncgocios do reino, e interino dos  
da guerra, e os ministros e secretarios d e  Estado das ou.. 
tras repartip0es, assim o tenham entendido e fapam exe- 
cutar. Papo, em 20 d e  fevereiro de  IY9O.-REI.-An- 
tonio de Serpu Piv~e?ztel-Lopo Vaz de Sumpaio e Mel- 
lo- JuBo Fe~reira Fra~zco Pinto Custe110 Branco- J a ü u  
Marcelli~zo il~.royo - Ernesto RcdolPho Hintze Ribeiro 
-Freclerico de Bztsnjiio Correia A~oucu. 

Fundado n'este decreto foi publicado o seguinte: 
Tendo de proceder-se á eleipão d a  parte electiva 

d a  camara dos dignos pares do reino; hei por bem de- 
cretar o seguinte: 

Artigo 1.' As commiss8es d e  recenseamento elei- 
toral, convocadas por decreto d'esta data para o d ia  
2 3  dc marpo proxiino, darão cumprimento aos prcceitos 
dos artigos 44." e 45." do decreto de  30 de setembro 
dc  1852 tambem pelo que toca á eleipâo dos delegados 
dos concelhos aos collegios districtaes, que tbem de ele- 
ger os quarenta e cinco pares dos districtos aduiinistra- 
tivos. 

Art. 2 . O  As assembleias eleitoraes, convocadas por 
decreto d'esta data  para o dia 30 de março proximo 
para a eleição geral d e  deputados, procederão tambem 



no mesmo dia e hora á eleição dos delegados effectivos, 
e seu3 supplentes, aos colIepios drstrictaes que tCcm de 
eleger os pares do reino. 

Art. 3 . O  E' fixado o dia 1." do vraxirno mez d e  
abril, pelas dez horas da  rnantin, para a elciçlo dos de- 
legados do collegio especial dos estabelecimentos desi- 
gnados rio artigo 8.0 da  lei de 24 de  jr~lfio de 1583, 
( l i~eelegerão os respectivos delegados effectivos e outros 
tantos supplentes nos termos d )s 9s 1 .O õ .3.'! podendo 
tornar parte ri'esta cleiç2o os individoos niericionados no 
9 2." d o  citado artigo 8." 

Art. 4.O E' designado o dia 14 do proximo mez de  
a l~r i l ,  pclas dez lioras da inaritiR, para a eleição dos pa- 
res, deve~ido os collegios district,aes, coml,ostos pela fór- 
ma  (~itabelecicta no artigo 3." do decreto de  20 do cor- 
rente iuez, rerinir se rio edifcio da  cariiara municipal 
da. s6iIe d o  respectivo distrsicto, ou no que para esse fim 
f6r tiestiriado pelo competente governador civil, tendo 
Iilrar doris dias antes d'i~niielie a reiini4o dos mesmos 
collegios, a 6iri de proccdarern á constituic;:lo das mezas 
e verifica$o dou poderes dos de1r:gados eleitos. 

9 unico. No Inerme dia e hora ter8 111gar a eleição 
dos cinco pares pelos eatabelccimentos scientificos, de- 
rerido o compstente col!agio especial reunir-se na  sala 
d a  Academia. Real das Seiencias, ~ o b  a presidencia do 
prcqiderite d'esta, nos termos dos artigos 48.") 52.0 e 5 3 . O  
da  lei de 24  de iiillio de 1885. 

U 

Art. 5.0 N o  processo dn composiç%o dos collegios 
districtaes e do especial, eleiçao dos delegados, poderes 
q11c Ihes sei*?io conferidos, e1eiçã.o dos pares e todos os 
mais actos eleitoraes ge observarZo as disposições da lei 
dc 24 de julho de 1885 coin as modificapões do decreto 
de 20 do corrente mez, e as applicaveis da  legislação 
eleitoral, a que se referem a mesma lei e o citado de- 
creto. 

Art. 6." 0 3  governadores civis dos dist..ictos das 
ilhas adjacentes, quando deixarem de receber a commu- 
nicaçzo do presente decreto a tempo de poderem ser 
praticados os actos eleitoraes nas epochas n'elle marca- 
das, designarão novos prmos, que sejam compativeie 
com as distancias e meios de  commiinicacão. 

t - 

O presidente do conseliio d e  ministros, ministro e 
secretario de Estado dos ncgocios do reino, assim o te- 



nha entendido e faça executar. Paço, em 20 de feverei- 
ro de  180O.-R~1.-A~ztonio de Setyn Pimentel. 

Effectivamente as eleições verificaram-se nas  epo- 
chas o do modo acima referido, e as cortes geraes reu- 
niram se no dia 10 d e  abril, dia em que teve lugar a 
sesslo real da  abertilra, & qual presidiu EI-Rei D. Car- 
10s I, recitando, perante os mandatarios da  nação, o 
respectivo discurso da  coroa. 



TITULO I11 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

ARTIGO I 

Constituição da camara-Renuncia-Subscripção 
Nacional 

No dia 3 de janeiro reuniu-se a camara em junta  
preparatoria, sob a presidencia do deputado eleito EB- 
tevão Antonio d e  Oliveira Junior. 

Constituiu se a junta no dia 4, em que foram apre- 
sentados os diplomas e enviados depois As respectivas 
commissões de verificação de poderes, que deram op- 
portunamente os seus pareceres, os quaes foram poste- 
riormente discutidos e approvados. 

Deu-se conta de um officio do ministerio do reino. 
participando que os restos mortaes de Sua AIagestade a 
Iinperatriz do Brazil deviam ser conduzidos da  estação 
principal dos caminhos de ferro do norte e léste para  a 
igreja de S. Vicente de Fóra no dia e hora que oppor- 
tunamente seria aublicado no Diario do Gove?.~zo. 

O snr. preiidente convidou os deputados eleitos 
que quizessem comparecer no acto indicado pelo referi- 
d o  officio, a apresentarem-se no local competente no dia 
e hora que fôr publicado no Dia r i o  do Governo. 

Na sessão de 14 houve a eleição da  lista quintupla 
para presidente e vice-presidente da  camara, em que 
foram eleitos, e posteriormente nomeados por Sua Na- 
gestade EI,Rei, os deputados Manoe! Affonso Espre- 
gueira e Francisco de Castro Blattoso da  Silva Côrte 
Real, que prestaram juramento no dia 15. 

E m  sessão de 20 deu se conta do decreto que  no- 
meava os deputados Estevâo d e  Oliveira Junior e José 
Maria de  Aridrade para aupprirem o eventual e aecun- 
dario iinpedimerito d o  presidente e vice-presidente da  
camara. 



N a  sessão de 17 d e  janeiro deu-se conhecimento 
de  um officio do deputado eleito Emygdio Julio Navar- 
ro, participando que, para os effeitos do artigo 17." g 3 . O  
do decreto corii força de lei de 30 de setembro de  1852, 
e mais legislação applicavel, renunciava ao seu Iiigar 
de  deputado, do qual ainda não havia prestado jura- 
mento, por ter acceitado a nomeação de vogal do Tr i -  
bunal de Contas, de  que  tomára posse no dia 16, e 
para o qiial fGra nomeado por decreto de 11 de janeiro. 
O referido officio foi enviado h commissão de  poderes. 
Tinha sido eleito deputado pelo circulo n." i0 (Coimbra). 

Ka  sesslo de  18 foi acceita a renuncia do lugar ao 
deputado eleito Emygdio Jlilio Navarro. 

Ainda ri'esta mesma sessão o deputado Ignacio 
Eniauz do Casal Ilibeiro apresentou a s ~ g u i n t e  propo~ta:  
((Proponho que a camara subscreva com um o11 mais 
dias do seu subsidio a favor da  grande subscripção na- 
cional para a defeza do paiz.u 

Esta proposta foi logo approvada por acclamação 
unanime da  camara. 

O snr. presidente:-Em conformidade do disposto 
na  Carta Constitucional da  Monarchia, eet8 definitivamen- 
te constituida a camara dos snrs. deputados da  naçzo 
portugueza. 

Antes de dar comêfo aos trabalhos d'esta sessão 
parlamentar, peço licença ii camara para lhe agradecer, 
~rofundamente  reconhecido. o ter-me habilitado a ser 
Lomeado por Sua  Magestadé El-Rei para a Iionrosa po- 
siç5o de presidente d'esta camara. Se  em todas as occa- 
si5es é dificiI este cargo, na  conjunctura presente, cuja 
gravidade todos reconhecem, mais melindroso e mais 
difficil é o cumprimento dou deveres do lugar que vou 
occupar. P a r a  isso solicito o apoio e os esforços d e  to- 
dos os snrs. deputados, sem o que n%o me seria huma- 
namente possivel satisfazer a todos os deveres que me 
impõe este elevado cargo. 

Nas circumstancias actuaes, mais do que em quaes- 
quer outras, eu  devo dizer á caniara que C meu desejo 
formal e absoluto dirigir os trabalhos parlamentares do 
modo mais imparcial que couber em minhas forças; e 
posso affiançar a camara que procurarei cumprir sempre 
este dtsver. Pela minha parte empregarei todos os meios 
ao meu alcance para manter nas discussões o decoro e 
dignidade e a elevação, que são proprios do parlamento 



portuguez e contribuir quanto seja possivel para elevar 
e manter O prestigio da  camara popular, verdadeira re- 
presentante das legitimas aspirasões e da  vontade do 
paiz. 

Espero que os snrs. deputados rne auxiliarão n'este 
proposito e que contribuirZo pela sua parte para que os 
debates parlamentares tenham sempre a elevação e altu- 
ra que devein ter. Em todas as occasiões é isto neces- 
sario: hoje, porém, na  conjiirictura que atravessa o nos- 
so paiz, é um dever que o patriotismo nos irnp0e. 

Depois do encerrarilento da  sessão legislativa pas- 
sada deu se uin acontecimento que todos laiuentamos e 
aue ~rofnndaniente entristeceu o mia .  A morte do se- 
1 I 

nhor D. Luiz I veio causar n a  familia real portugiieza 
e n a  naçLo toda grande pezar; e jiilgo ser interprete 
dos sentimeritos da  camara, propondo que a pririieira 
deliberação d'esta assembteia seja consigriar na sua acta 
um voto do profundo sentimento que tEo triste aconte- 
cimento causõu no paiz, e que s e  nomeie uma grande 
commiss20, que seja incumbida pela camara de apre- 
sentar a Sna AIagestade El-Rci, a Siin hlagestade a 
Rainha e a Sua Magestade a Rainha a senhora D- Ma- 
ria P ia  o sentimento de pezar d'esta camara e de todo 
o paiz por t%o triste aconkcimento. (Apoiados geraes.) 

Igualmente todos sabein qiie a riioite do senhor 
Infante D. Augusto, priilcipe que totlos estimavam por 
sua extrema bondade, precedeu aquelle acontecimento. 
Creio que a camara tambem descja que a mesma com- 
missão manifeste 4 familia real o seu ~ e z a r  por este 
acontecimento. (Apoiados ge~aes.)  

Deu-se igiialmente no Porto, como v. e x ~ . " ~  aa- 
bem, a tristissima morte da  Imperatriz do Brazil, prin- 
ceza que por muitos laços estava ligada a familia real 
portugiieza, e julgo que a c,amara desejará tanibem por 
este motivo que a mesma coinmissão manifeste á h m i -  
lia real portugueza o pezar d'esta camara por tão triste 
acontecimento. (Apoiados ge~nes . )  

E m  vista da  manifestação que a canlara acaba de 
dar, considero estas propostas como votadas por unani- 
midade e opportrinamente será nomeada a grande oom- 
missEo que deverá apresentar a Suas Nagestades OS 

sentimentos da  camara. 
E m  conformidade do regimento, devia proceder-se 

immediatamente á eleição da  lista para a escolha dos 



supplentes d presidencia, mas nas circumstancias actuaes, 
julgo que a carnara deseja que conceda primeiro a pa- 
lavra ao  snr. presidente do conselho, que me consta se 
acha já no recinto da  camara com os inembros do novo 
governo. 

Antes, porém, de o fazer, proponho á camara que 
se consigne na acta um voto de  agradecimento á meza 
provisoria pelo modo distincto por que foram dirigidos 
os trabalhos da  junta preparatoria. (Apoiados.) 

Foi approvado. 

ARTIGO TI 

A questão ingleza-Demissão do ministerio 

Havia questões diplomaticas pendentes entre o go-  
verno portuguez e o ingiea, respeitantes a assumptos 
africanos. 

As  negociações entaboladas parece que estavam em 
bom pé e que continuavam regulares, quando, inespera- 
damente, ao ministro dos negocios estrangeiros portuguez, 
Henrique de Barros Gomes, foi dirigido, pelo ministro 
inglcz junto á corte de Lisboa, urii z~ltinzcltum com data 
de  11 de janeiro, em que lhe repetia e renovava as exigen- 
cias do seu governo a respeito das quaes intimava o go- 
verno poitugi~ez a dar lima resposta prompta e satisfa- 
ctoria, e que elle, mr. 13etre, vêr-se-hia obrigado, á vis- 
t a  das suas instruccões, a deixar irnmediatainente Lis- 
boa com todos os membros da sua  legapào, se uma res- 
posta satisfactoria á precedente intimação nâo fosse por 
elle recebida na tarde d'nquelle mesmo dia 11, acres- 
centando que o navio d e  Sua Magestade Britannica 
cE7zchantress» estava ein Vigo esperando as  suas or- 
deris. 

Foi immediatamente convocado o conselho de Esta- 
do para ser ouvido sobre tEo grave exigenein, que opi- 
nou r se  devia acceitar a in t ima~Lo do governo inglez, 
na0 fieando, comtudo, resalvada qualquer responsabili. 
dade do ministerio, o qual declarou que a tomava intei- 
r a  e completa do seu procedimento anterior, no acto ou 
posteriormente ao  referido ultirnatum.» 

N a  sessão do dia 13 e na camara dos dignos pares, 
visto que a dos deputados ainda não estava defiriitiva- 
mente constituida, o ministro dos negocios estrangeiros 



deu explicapões sobre o que se havia passado. 
Estes acontecimentos provocaram excitapEes e pro- 

testos, nomearam se commiss0es e abriram-se subscri- 
pgões no intuito de manter a honra e a integridade da  
patria e protestar contra o procedimento da Ingiaterra. 

Na mesma sessão de  13 foi lido um officio de An-  
tonio de Oliveira Monteiro, eleito depiltado pelo circulo 
plurinominal n." 24 (Porto), declarando que, em virtude 
do direito que lhe conferia o 8 unico do artigo 1." d a l e i  
de 21 de abril de  1886, optava pelo lugar de  par do 
reino, para que tambem havia sido eleito. 

E m  seguida, visto que o ministerio havia pedido a 
sua demissão, e esta lhe f h a  acceita, o presidente, na  
fórma do costume, e segundo a prática seguida, levan- 
tou a sessão. 

Com data de 14 de  janeiro foi exonerado o minis- 
terio presidido pelo conselheiro JosC Luciano de Castro 
e nomeado outro presidido pelo conselheiro Antonio de  
Serpa Pimentel. 

D'este faeto se deu conhecii~icnto por oiYieio á ca- 
mara dos deputados no dia 13, no qual o presidente do 
conseiho expoz ao  parlainento o prograinina que o ini- 
nisterio teriaioriava seguir d u ~ a n t e  a sua gereneia, nos 
negocios publieos; notando que o governo entrava n'es- 
sa gerencia n'uma oecasião grave e difieil, pelou rnoti, 
vos que o parlamento conhecia. 

Que, n'estas cireuiiistanciss, a primeira neeeùsida- 
de era encarar a situação coni toda a serenidade; que 
n6s, um paiz pequeno, tiriharnos um conflicto com uma  
napão grande e forte; tinhamos, portanto, contra nós a 
forpa; mas era  certo que tinhamos a nosso favor o di-  
reito, que sempre valia alguma couoa. 

Que, finalmetite, os eùforpos do governo haviam de 
tender para a defeza da  rnaior possivel dos 
nossos interesses no ultraniar e para a defeza completa 
da  nossa integridade. 

ARTIGO I11 

Apresentação do novo ministerio 

O snr. presidente do  conselho de  n z i ? ~ i s t ~ o s  (Serpa 
Pimente1):-~isse que Sua  Magestade IC1 Rei lhe fizera 
a honra de o encarregar da  formação de um novo ga- 

8 



binete, visto ter  o snr. conselheiro José Luciano de 
Castro pedido a demissEo do ministerio a que presidia. 

E s t a v a r ~  presentes os membros do gabinete, dous 
dos qixaes, o snr. Lopo Vaz e o snr. Hintze Ribeiro, 
eram antigos ministros, bem conhecidos pelos seus ta- 
lentos, pelos seus serviyos e pela sua experiencia e pr8- 
tica dos negocios publicos. 

Os outi-os quatro membros do gabinete eram mi- 
nistros novos, e d'estes tres eram novos como ministros 
e novos na idade, o que n3o julgava indifferente, por- 
que As vczes cra necessario injectar sangue iiovo nos 
organismos politieos. 

Estes tres ministros eram conhecidos da  camarit e 
d o  paiz; da  camara, porque applaiidíra por mais d e  uma 
vez  os seus brilhantes dotes oratorios, e do paiz, porque 
os elr:gera deputados. 

O 01xti.o niinistro, se era IIOVO n'este cargo, não 
e ra  novo na idade. Referia-se ao  snr. general Vaseo 
Qiiedes, que est8 governando o Estado da India e que 
j d  governou outras possessiies ultramarinas. Isto não 
era indifferente, porqiie as colonias estno chamando es. 
pecialniente a attenç8o dos poderes publicos, e é con- 
veniente que ha.ja no eonaeltio de ministros alguem que 
a s  conheça, 1150 pelo que lê e estiida nos livros, mas 
por te1 ar  vidto e por ter palpado as suas necessidades. 

O governo entrava n'iima occasião grave e difficil, 
pelos motivos que a camara conliecia. 

X'estas circiimstilneiai, a primeira necessidade era  
encarar a situayão com toda a serenidade. 

Tinhamos nds, paiz pequeno, um ~onflieto com uma 
nas% forte e grande. 

Tiriliainos, portanto, contra n6s a forqa; mas tinlia- 
mos a nosso favor o direito, qiie sempre vale alguma 
cousa. Os esforços do governo Iinvism de  tender para a 
defeza da  maior quantidade possivel dos nossos interes- 
ses no ultramar cr para a defeza completa da  nossa di- 
gnidade. 

Alem d'estit questão havia outras quest0es momen- 
tosas, de que a causa publica exigia que o governo s e  
occupasse. 

Uma d'estas questões era  a da administra$io das 
províncias ultramarinas. 

E o  continente havia a qiiestão do exercito. Não 
queria dizer que não tivessemos offieiaes briosos, va- 



lentes e n'uma grande parte iIIustradissimos, mas isto 
não bastava para formar um exercito. 

Se  cotn o exercito se gastavam 5.000:000~000 r&, 
e ra  nccessario que elle produzisse os resultados que 
téein direito a esperar os que pagam esta quantia. 

Não vinlia dizer que o governo havia de  resolver 
esta qi~cstão; o que vinha dizer era que o governo ha- 
via de  comepar a resolvei-a. 

Outra questão e ra  a de fazenda. D e  certo ninguern 
aupporia que a ideia do goverrio era fazer a economia 
de meia duzia de empregos. A ideia do governo e ra  
adrninirtrai. de  tpodo que se não augmeritassem todos os 
annos as despeaas ordinarias em milhares de contos, co- 
mo sc tein visto militas vezes. 

$!ia verdade qiie o paiz tem progredido muito e 
que  os recursos c10 thesouro tinham augmentado em re -  
sultado d'esse progresso; mas era necessario que este 
augiiiento não fosse absorvido constantemente pelas des- 
pezas ordinarias. E r a  necessario que nos aproximasse- 
mos de  iirna epoeliii. em que as receitas ordinarias do 
thesouro sejam igiiaes bs despezas obrigatorias, ou não 
fiquem rnuito distantes d'ellas. 

Corn esta c(nest%o financeira ligava se a questso 
eeononiica, qirer  dize^, a do desenvolvimento da  produ- 
cç30, tanto iridustrial como agricola. 

E ra  verdade que, a este respeito, o paiz tinha pro- 
gredido, em virtude dos rnelhorarnentos rnateriaes que  
coniepiram lia perto de  qixarenta annos, mas tornava-se 
iiccesserio a proinixlgapXo d e  um? legislapão que attenda 
ao estado actual da industria e da  agricultura, e espe- 
cialmerits da agricu!tura, que rios ultimos annos não 
tem progredido, em grande parte por causas indepen- 
dentes da vontade humana. 

Havia airida outra questlo momentosa: era a ques- 
tão c10 recrutamento. 

Apesar dos esforços que se téem empregado para 
se obter iiiiia boa lei de recrutamento, a lei actual dei. 
xava rnuito a desejar. Estava prejudicaiido em parte a 
egricultiira e a verdadeira organisaçgo do modo d e  ser  
do exercito. 

Uma das medidas que deviam ser tomadas por 
este ou outro governo era uma reforma da  lei do re- 
crutamento. 

Outras questões se impunham i attenpzo do go- 
* 



verno, questões muito especiaes, embora toqiiem tambem 
com a generalidade da  administrapão. 

Uma d'ellas era  a questDo da  organisapão judicial, 
da magistratura, e outra era a da  instrucpão. 

Assim como tinha dito que no paiz havia augmen- 
tado a riqueza publica, tambem devia dizer, embora o. 
sentisse muito, que somos um dos paizeu d a  Europa 
mais atrazados em instrucção, apesar da grande impor- 
tancia economica que ella ha de ter no futuro. 

Pelos resultados das ultimas eleis0es e pelas vota- 
ções que hontem tinham tido lugar na camara, eonhe- 
cia-se que a maioria era addicta ao governo demissio- 
nario, a quem o partido regenerador tinha. feito u m a  
opposipâo longa, constante e 2s vezes intransigente. 
Seria, portanto, uma injustiça dizer que o governo con- 
tava com o seu apoio politico, sobretudo a respeito d a  
alguinas das questões a que se referira, questões em 
que se manifestára funda divergvncia entre os dous par- 
tidos. 

Devia fazer esta declaração, porque não desejava 
que se suppozesse que vinha captar a bencvolencia da  
maioria e offender a sua lealdade. 

O azv. F~uncisco Beivüo:-A camara acaba de as- 
sistir h apresentação do novo ministerio, feita pelo seu, 
presidente o snr. conselheiro Serpa Pimentel, betn como 
acaba de ouvir o programma da  futura administrapão. 

Havendo tido a honra de fazer parte do ministerio 
transacto, corre me n'essa qualidade o dever de expôr ii 
camara pela ?&ma mais breve, rnad ao mesino tempo 
mais clara e precisa que possivel rne for, as razões q u e  
levaram esse gabinete a apresentar a sua exonerapão 0 

qual a attitude do partido progressista perante o novo 
ministerio. 

Estas declarapões ser-me-hiam impostas pela situa- 
ç l o  especial em que me encontro, e que a camarn bem 
comprehende, quando não tivessem sido provocadas pe- 
las ultimas palavras do discurso do snr. presidente d o  
conselho. 

Quanto i primeira parte da  minha missão, podia 
dispensar-me de a cumprir, por isso que, cm reuniao 
publica da  camara dos dignos pares, o illustre chefe d o  
partido progressista já teve ensejo de expôr as rszõea 
que levaram o governo transacto a dar a sua demissão, 
A minha consideração, porém, por esta cainara, de que  



tenho a honra de fazer parte, a muita deferencia que 
ella me merece obrigam-me a reproduzir aqui as decla- 
rapões feitas pelo snr. conseiheiro José Luciano de Cas- 
tro na ontra casa do parlamento. 

A camara conhece,. porque s2lo do dominio publico, 
as difficuldades que ultimainente se levantaram entre o 
governo portuguez e o da  Gran.Bretanha. Essas d i a -  
ciildades, que ainda ha poueo tempo não eram taes que 
exeliiissem para o governo a esperanpa de se poderem 
resolver por um accordo digno dos dous paizes, e de que 
ha poiieos dias o ex ~ninistro da marinha deu testemu- 
nho erll sessão da camara dos dignos pares, aggrava- 
ram se nos ultimos dias, e, sobretudo, precipitaram-se 
de tai modo yrie o governo nem sequer pode procurar 
nos corpos legislativos, e designadamente na camara, 
que já estava fi~nceionando, aquelle apoio dos repre- 
sentantes da nas20 com que contava, e a que se refe- 
rira em docutnento publico, e s6 lhe permittiu ouvir o 
conselho de Estado. De accordo com a opiriião d'esta 
elevada corporapão politica, o governo entendeu, em 
norne do bern publico, que devia ceder Qs imperiosas 
exigenoias da  Gran-Hretanha. 

E u  não invoco a opinião do conselho de Estado para 
por fórma alguma diniiniiir ou declinar as responsabili- 
dades do governo (Apoiados), porque elle assumiu-as 
inteiras. fildtcitos avoiados.) E demais o voto d'aauella 
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corporapão politica é apenas consultivo. Invoco-a, ape- 
nas, para mostrar que o gabinete procurou ouvir o pa- 
recer da corporapão politica a que a lei fundamental dá 
essa attribuipão, a unica que a angustia das circums- 
tancias perinittiu consultar. O governo entendeu dever- 
se sujritar a um sacrificio, dolorosissimo para a napão e 
para elle; mas em presença dos grandes interesses publi- 
60s. como os com~rehendia. não hesitou, ainda á custa 
de uma popularidade de occasião, e com risco, n7esse 
momento, do proprio prestigio do seu partido, em cum- 
prir o que entendia ser dever civico, dever verdadeira- 
%ente naeional. (Jlicitos apoiados.) 

A discussão d7este assumpto ha de vir ao parlamen- 
to, e terá de ser larga, pois assim é de interesse publi- 
co; os homens que fizeram parte do gabinete transacto 
tbem voz nas duas casas do parlamento, e ahi se hão-de 
apresentar franca e lealmenk perante 9 paiz, esperando 
que então, serenadas as paixões, apreciados os documen- 



tos e examinados os factos, justiga inteira Ihes ha de 
ser feita. (Apoiados.) 

Depois de  ter satisfeito As imperiosas exigencias de  
uma tão poderosa nação, em virt ide,  repito, dos deveres 
que lhe incumbia, o governo jillgou terminada a sua 
m i s s k  e entendeu dever apresentar a sua dernissbo. De 
facto ficava elle sendo o menos eompetente para empre- 
hender as negociações qiie se havitim de  segiiir Aquelle 
aconteeirnento. Julgou que, pelo bem pubiico, devia 
carregar elle com o odioso, do  acta que praticara, e 
deixar livre e desassomb~.ada a adriiiriisti aqão fiitiri.:~ pa- 
r a  que podésse empregar efficaznierite os mcios riecessa- 
rios a fiin de se poder obter o que for  digno e justo para 
o paiz. (Apoiados.) Entendeu o governo de que tive a 
honra de  formar parte, que, procedendo coilio procedej~, 
e pondo depois termo á sua cavei ra  ministerial, presta- 
v a  um serviso ao paix. 

Está, pois, desafiontada a acção do actiial gabine- 
te; os nieus votos são para que possa satisfazer As aspi- 
rapões do paiz. 

Tal  foi a razzo porque o governo entendeu dever 
apresentar a sua demiss3o. E com respeito a este as- 
sumpto s6 poucas palavras mais. A politica que o go- 
verno transacto procurou seguir nas relaçnes exteriores 
lia-de, como é de esperar, ser apreciada largarriente e 
discutida politicamente. 

Desde j5, porAin, posso dizer i. camara que o gover- 
no, procurando sempre manter o nosso dorniiiio colonial, 
tratou ao mesmo tempo sempre de  chegar a um accor- 
do com n Gran-Bretanha Acerca das questões penden- 
tes. O dia ein que tal ?e  podésse realiuar coiluideial-o-liia 
o governo como de verdadeira satisfação para si e para 
o paiz. Existem dociimentos que provam bem quanto s e  
tratou d e  qiie esse accordo se pod&sse fazer por rriodo 
honroso e digno para os dous paizes. N ~ o  o conseguiu. 
A responsabilidade ngo foi rioysa. (Apoic~dos.) 

E r a  isto o que eu tinha a dizer ri'este momento 
com respeito A primeira parte das declarasões que me 
propuz expor h camara. 

Respondendo, ou antes, referindo-me agora h ulti- 
iDa parte do discurso do snr. presidente do consellio, co- 
mesarei por dizer que sb tenho a confirmar as palavras 
de  S. e ~ c . ~  O ministerio actual representa alli o partida 
regeneradur, 116s d'aqui somos progressistas. 



Tanto basta para se concliiir que o gabinete não  
póde contar coin o nosso apoio politico. 

A atritude do partido progressista Q formal e de- 
claradamente opposipão ao actual gabinete. (Ayoz'ados.) 
Não podia ser outra a nossa posi~bo. Mas essa opposi- 
çuo, que h,z de ser r;%o energiea e vigorosa quatrto o 
permittirern os nossos recursos, ngo ha de ser i.irefl cti- 
cia nem precipitada. 

Não havemos de  estar a imaginar continuamente 
pretextos para combater dia a dia o governo; liaveluos 
de esperar pelos seus actos, apiecial-os hemos inipar. 
cialmente, .para em vista d'elles proeedertnos conforiiie 
o nosso criterio politico e o s  iiiteresses publicos nol-o 
aconselhareiri. (I,'ozes: - llliiito bem.) 

NJeste presiipposto pdde o iriiriisterio contar que 
não lhe recusareiros os meios indispensaveis para go- 
vernar. 

Deixámos o poder seiii saudades e vimos para a 
opposipão sem impaci~nciaa qiie 5 0  prqji~dieurn aquelles 
que as téeiri. (Apoiados.)  Seremos opposiç8o declarada 
e formal ao riovo gabinete, repito, nias deiitro dos ver- 
dadeiros limites, isto é, respeitando as instituigões, man- 
tendo o prcstigio cia authoridade conio a todos interes- 
sa, e observando, conio é nosso dever, o decoro nas dis- 
cussões parlamentares. (Almiados.) 

Se conlieuenios de perto as responsab;lidades d o  
goverrio, tambem nos nno s5o já, desconhecidas as res- 
ponsabilidades da opposi~ão,  que, com serem cliversas, 
nem são menores, nem menos graves. Não ficaremos 
abaixo d'ollas e por isso temos de regular n nosso pro- 
cedirnento pelo que devemos ao paia, nos limites que 
acabei de indicar. (ilpoincios.) 

Duas  orderis de  qiiestGes, porém, lia, em que, p6- 
de  o governo ficar seguro, não procuraremos erear-lhe a 
rninima difficuldade, e nau quaes, então, o haveruos de 
acompanhar emqiinnto ciitenderinos que elle s;it;sfaz aos 
interesses da  naçzo. 

Essas questões sEo as que se levantarem nas nossas 
relnç0es com as potsneias estrangeiras e aquellas em 
que se  tratar  d a  ordem publica. 

Tenha o governo a certeza d e  que o partido pro- 
gressista ha-de empregar todos os esforgos para que, 
perante a Europa, apparepamos hoje, mais que nunca, 
não apartados por dissenções intestinas ou partidarias, 



mas sim firmes e unidos n'um s6 pensamento e no amor 
tt terra natal, na manutenção da  dignidade nacional, no 
interesse pelo bem publico. E' um dever civico, um 
dever de patriotismo. (Muitos upoiados.) 

Nas qiiestões que ínteressam tt ordem piiblica, em- 
quanto o governo no exercicio das suas attribuições não 
exceder os limites do poder e mantiver os direitos in- 
dividuaes e as liberdades pi~blicas, fizer respeitar as 
institiii@es e o principio da  aiithoridade, ha-de encon. 
trai. no partido progressista todo o apoio que clle lhe 
poder dispensar. 

T ~ e s  são, srir. presidente, as declarsçCies que no de- 
ver ainda do cargo que exerci, e não oiitra qualquer 
qualidade que me  pretenda arrogar, me obrigava a fa- 
zer a esta camara. 

O .P~LT*. nainist~o d a  jtcstiga (T i~po  Vaz): -Disse que 
a camara acabira  de ouvir ao i/lixstre deputado o snr. 
Francisco Beirão os motiv~ls porque o ministerio pro- 
gressista, de qiie S. exc." fora t8o distincto ornamento, 
dkra a sua  dernisszo. 

Como membro do governo, nAo lhe competia apre- 
ciar, riem fa2r.r referenciaa a esses motivos, Iimitan- 
do se a dizer que ngo sómente elle, orador, mas tam- 
bem nenhum (10s seus vollegas do gabinete, em ca- 
so algum podiam julgar que, qualquer que fosse o pro- 
ceder do governo transacto, clle procurára inspirar-se 
n'oiitra cousa que nxo fosse o bem d a  patria. 

Dissera o illustre deputado que o gabinete actual 
não podia contar corn o apoio do partido progressista, 
mas uma tal declarapAo parecia-lhe desnecesesria. 

Seria uma loircura da  parte do governo se pensas- 
s e  qire podia contar com o apoio da  camara para serem 
votadas medidas d e  grande importancia por elle apre- 
sentadas. 

O que queria era registrar a declaraç80 do snr. Bei- 
r80, de  que o partido progressista, nas questões inter- 
nacionaes, poria de parte os interesses partidarios para 
se inspirar dos sentirnentos de patriotismo. 

Registrando a declaração do illustre deputado, tinha 
a declarar qiie ella nBo lhe fizera aurpreza, porque con- 
tava com ella, não s6 da parte de S. exc." e do seu par- 
tido, mas tambem da parte do povo portuguez. 

O snr. Dias Ferreira:-Nsio pude ouvir do meu 
Pugar o discurso do snr. presidente do conselho, que foi 



d e  certo á altura da sua il1ustrap"a e da sua longa car. 
reira politica. 

0 s  programmas, porbm, nzo afugentam ninguem. 
A questgo n l o  é de promessas, é de factos. Do pro- 

g r a m n ~ a ,  mesmo sem o ouvir, todos pódem ser ministe- 
riaes. 

Ponho, porbm, de  parte n'esta occasião o program- 
m a  e a constituição do governo, porque acima de  tudo 
rns prenccirpam n'este rtiomento os factos que provoca- 
ram a destituigão do ministerio deiriissionario, tão gra- 
ves e l l ~ s  se me affigilran~. 

Por falta de  esc1 arecimentos necessarios nao vou 
agora apreciar a responsabilidade do governo nas ne- 
gociaçUeu pendentes com a Inglaterra, cujo desenlace 
!evantoii t%o viva inquietaçã.0 no paiz; nem a occasião 
seria azada, i-io meio da exaltação que reina por toda a 
parte, para julgar fria e serenamente O procedimento dos 
kiomens publicas, que n'este assumpto represmtavam e 
defendiam os interesses d e  Portugal. 

Mas não quero sahir hoje d'esta casa sern dizer a 
minha opinião sobre a ultima nota do ministro ing1;lez 
Acerca das mallogradas negociações, e sem apreciar as 
declarqões do ministerio demissionario de  que jillgára 
prestar iim serviso ao paiz cedendo As exigencias do mi- 
nistro inglez, e de q u e  largára depois os conselhos da  
coroa por entender que outro gabinete mais desembara- 
çadamente poderia segair as negocia~ries diplomaticas. 

Começo por declarar a v. exc.", snr. presidente, 
que a resoiup%o do governo demissionario em presenga 
d a  ultima nota do ministro inglez, e as explicapões da  
demis~ão, dadas pelos respectrvos ministros demissiona 
rios, não pódem satisfazer o espirito liberal e indepen- 
dente da  nação portugueza. 

Fapo esta declara~Xo bem alto, perante v. exc.", 
perante a camara e perante O paiz, não para fazer cen- 
sura a ninguem, nem para aggravar responsabilidades, 
mas simples e unicamente para exprimir a minha opi- 
niLo, que é esse o meu direito e o meu dever. 

As explicagões dos ministros deixam gravemente 
compromettida a sua repponsabilidade. 

Se  entendiam que a sua permanencia nos conselhos 
da  coroa podia, por quaesquer circumstancias, embara- 
çar o seguimento regular das negociações, e que outros 
não encontrariam os attrictos com que elles Iuctavam, 



deixassem ao novo gabinete a missEo de concluir tão 
grave pendencia, e sahissem do governo em vez de  
obtemperarein its exigencias do ministro inglez. 

N'esse caso devia o ministerio demittir se para dei- 
x a r  que outro fizesse o que elle nEo podia fazer. 

Xão estoil agora a censurar os ministros demissio- 
narios pelo seu procedimento. Liniito-nie a exprimir a 
meu petisairierito individual, que não era o pensariiento 
do ministerio transacto, que pode não ser O do riiinis- 
terio aetu;il, nem o da  asseiiibleia, nem talvez o d o  paiz. 

Mas o iiieu dever B significar a rninha opinizo, e 
ngo lisongear pareceres alheios. 

Desde que no animo do governo eritrasse a ideia de 
que a constituição de outro gabinete podia facilitar a re- 
solução de  um confiicto grave c0111 uma nação poderosa, 
não devia deixar aggravar a situação, e devia em tem- 
po sacrificar-se a si para não sacrificar a napão! (Apoia- 
dos.) 

E m  todo o caso não devia ter recebido, seni um 
protesto vehernente e iiuinediato, a ultima riota do mi-  
nistro iriglez n'esta corte, porque essa riota, 110s termos 
em que vinha formulada, representava uma iritiinapão 
humilhante liara o nosso paiz, e offendia de modo cruel 
os mais elementares priiicipios do direito das gentes. 

E m  caso nenhum, e muito menos n'uma grave  
questão internacional, que podia pôr em perigo os in- 
teresses mais caros da  naçao pai-tugueza, e ra  Iieito ao 
ministro iriglez por o ministro dos negocios estrangeiros 
d e  Portugal entre a espada e a parede, obrigando o a 
respoiider dentro de  tres ou quatro horas! (Apoiados.) 

O ministro de  Inglaterra, o ministro da  napão que 
passa por ser a mestra. do regimen constitucional, bem 
sabin que o ministro dos negocios estrarigeiros em Por- 
tugal não podia só por si tomar resolupão sobre assum- 
pto tão grave, sem se accordar com todos os seus col- 
legas, com os qunes era solidario, e sem consultar a s  
estações competentes! 

O officio do ministro d e  Inglaterra, escripto, não 
sob a fórma de nota diplomatica, mas nos terrnos de in- 
timaplo violenta, exigindo resposta dentro de  poucas 
horas, parece ter sido redigido no intuito de  humilhar 
a n a $ o  portugueza, que não acceita humilliap0es, por- 
que se  8 uma nação pequena, é uma nação briosa. (&luz- 
tos apoiados.) 



NAo temos grandes exercitos neiii nume1,osas es- 
quadras para nos batertnos com as grandes nagões do 
tuiir~do. Mas a Inglaterra devia lembrar-se de  que se o 
sangue do soldaclo portugiiez se conJ'i~lzdia coni o do sol- 
dado inglez n'essas pugnas cruentas, ein rlue tantas ve- 
zes nos f.ncontrarnos, n s  coragem civiea e no valor guer- 
reiro r l i s t i l ~gu ia  oe sempre o soldado portuguez do sol- 
dado inglez! (lilicitos apoiados.), 

Ponlra a Inglaterra de parte a s  suas esquaaras, lu-  
ctc coniiioseo em terreno iglial, o nXo ha-de encontrar 
nas suas forpns belligerantes riinguem cola a 
precisa para dirigir ao soldado portuguez no campo de  
ùatalhn iritiroa~âo tão affrontosa como a que d i ~ i g i u  o 
seti iuinistro n'esta côrte ao riosso ministro dos negocios 
estrangeiros! (Jfz~itos apoiados.) 

Ameaçava-tios o ministro de Inglaterra em Lisboa 
com o roiripimento das relações diplomaticas? 

Pois rompesse. Não era inotivo essa arneaca para 
um:& napão altiva obtemperar Lts exigeneias do governo 
inglen. 

Iria o governo inglez occilpar S. Vicente, Louren- 
ço AIarqaes, ou desfeitear nos dentro do Te,jo? E u  não 
acreditaria, sem v&,. que o governo inglez praticasse 
similtiante acto d e  pirataria internacional! (Apoiados.) 

O rompimetito de relacões está muito longe de ser 
uma declaragAo de  guerra; e as nap0es briosas cedem á 
forca. rnus não cedem ao medo. 

2 ,  

Snr. presidente. se eu fosse membro c10 governo, 
s6 depois da esquadra ingleza entrar d e  morrões accê- 
sos nas aguas do Tejo, e intimar o bomùardeamento d e  
Lisboa, ou depois de occupar violentarnente S. Vicente, 
Lourerigo Marques oii qualqiier oiitra regi50 portugiie- 
za,  6 que cederia, porque cedia Lt forga, contra a qual 
n2o ha resistencia. 

A naçkio portugueza tem que ceder & força; mas 
não ppúde nerii deve ceder ao niedo. (Muitos apoiados.) 

K&o melhorava a posig%o do governo ir~glez peran- 
te a Europa inteira que nos apoia, e perante todo o rnun- 
docivilisado, se o deixassemos praticar um acto de violen- 
cia material, que provocasse a intervenpão das poten- 
cias europeias, signatarias dos tratados, que não permit- 
tem dirimir pelas armas conflictos d'esta natureza. 

A nação portugueza reputa.se ferida nos seus brios 



pela offensa que lhe fez a authoridade britannica e pela 
fraqueza do governo. 

Quando o homem poderoso, que teve durante tan- 
tos annos.algemadas a s  liberdades poiiticas e individuaes 
da nação franceza, que nos 6 tão profundamente sym- 
pathica, mandou arrancar violentamente dentro das aguas 
do Tejo uma barca negreira que tinhamos apprehendi- 
do, não se levantou no paiz o movimento patriotico, .que 
agora rompe por toda a parte, porque, n'essa occasiao, 
cedemos A forpa e não ao medo. 

A demissão do governo, em vez da  obediencia i 
ameaya do rompimento de  relapoes, seria o toque a re- 
bate ein todo o paiz contra a violencia que nos prepa- 
ravam, e havia de  despertar imniediatamente a vitalida- 
de e a energia da  napão. 

Pois o que valeu a; Hespxnha para não perder a 
a ~ i e s t k  das Carolinas? Foi o levantar-se o  ovo de Ma- 
drid, como um só tiomem, protestando defeza da  
patria e pela honra da  bandeira nacional, e o propagar- 
se esse iuovimento patriotico por todas as provincias 
d'aquelle nobre paiz. 

Foi assim que a naçâo hespanliola triumphou da  
nação mais poderosa do mundo, da  nação governada 
por um homem, que, escudado nos seus tres milhões de 
soldados, faz gala em dizer que não teme senão a Deus 
na  terra! Foi assim que a I-Iespanha unida obrigou a 
Allernanha a recuar! 

S e  o ministerio transacto tivesse dado a sua demis- 
são, ern vez de ceder A nota aff~+ontosa do ministro in -  
glez, não se faria esperar um pronunciamento popular, 
ipual ao que houve em Hespanha na questão das Caro- b 
linas, que muito auxiliaria o novo governo na resolução 
do conflicto. 

As manifestações populares viriam logo, porque o 
cidadão portuguez, o mais tolerante com a m á  adminis- 
trapão interna, 6 o mais altivo d o  mundo diante das 
ameapas do estrangeiro. 

Mas os ministros demissionarios, ao receberem o 
r~iti~naturn do ministro inglez, nKo tiveram o sangue-frio 
e a serenidade precisa para procederem como procedeu 
em 1839 o barão da Ribeira d e  Sabrosa, corn a Ingla- 
terra, ou antes com o governo inglez. E' sempre ao mi- 
nisterio inglez e 93 authoridades inglezas que me refiro 
nas minhas considerações sobre esta triste pendencia, e 



nunca á naqão ingleza, porque salvo sempre as relações 
de povo a povo. 

Em novembro de 1539 dirigia o ministro inglez 
duas notas ao bar20 da Ribeira de Sabrosa, exigindo s 
immadinto pugnmsnto de despezas feitas pelo commissa- 
riado do governo britannico com a vinda a este reino, 
em 1826, das tropas inglezas por conta do governo por- 
tugiiez, e de outras verbas reclamadas por subditos in- 
glezes. 

O barão da Ribeira de Sabrosa, em vez de se af- 
frontar com a singular exigencia do ministro inglez, res- 
pondeu-lhe que já havia pedido aos outros ministros to- 
dos os esclarecimentos pelas repartiç0es a seu cargo 
ácerea da legalidade das reelamaçOes, e seus juros, bem 
como a sua opitlião sobre o modo mais prompto de ve- 
rificar o pagamento d'aqiiellas cuja validade fosse reco- 
nhecida; e que logo que estivesse habiliiado com os es- 
clarecimetitos e votos de seus collegas, de que não po- 
dia prescindir, attenta a solidariedade do ministerio, se 
apressaria a responder com toda a brevidade a t2ío ex- 
traord inar iu exiue?zcia. 

0 

Mas aproveitou a occasião para dirigir ao iiiitlistro 
inglez uma reclaniação fundada em solemnes estipula- 
gões a cujo cumprimento estava ligada a honra do go- 
verno britatinico. 

Era o caso que pelo artigo 1 4 . q o  tratado entre 
Portugal e a Gran-Bretanha, de 23 de jutiho de 1G61, 
confirmado pelo artigo 3.0 do tratado de Vienila de 22 
de janeiro de 1815, se tiaha ajustado expressa e sole- 
mnemente, q_ue no caso eventual de vir alguma vez a 
ilha de Ceylao ao doniinio da Gran-Bretanha, esta se 
obrigava a restituir a Portugal a cidade e porto de Co- 
lumbo, e que pelo artigo 5.0 do tratado defiiiitivo de 
paz assignado em Amiens a 27 de marpo de 1802, e 
pela ulterior conquista do reino de Candi, feita pelas ar- 
mas britannicas, a Inglaterra adquiríra a propriedade e 
soberania de toda a ilha de Ceylão, achando se assim 
collocada na obrigaçlo de restituir a Portugal a cidade 
e o porto de Columbo com os seus rendimentos desde 
1802. O barão da Ribeira de Sabrosa, pois, ao passo 
que estava prompto a pagar 4 Inglaterra as dividas, 
que se liquidassem, queria que pela sua parte a Ingla- 
terra cumprisse sem deinora a obrigação de nos entre- 
gar a cidade e porto de Columbo. 



Não respondeu o ministro inglez direetamente a esta 
nota, que tem a data de 25 de  novembro; mas respondia- 
lhe no dia immediato a folha official do governo portu- 
guez, piiblicando a demissão do barão da  Ribeira de 
Sabrosa, e de todos os seus collegas, sem a declaração 
de qiie a d e m i s s s  do cargo de  ministro dos negoeios 
estrangeiros Ilie fôra dada a pedido! 

Santa  foi a consideragEo publica pela attitiide ener- 
gica e resoluta do barão da  Ribeira de Sabroia, qiie 
airida hoje B apontado o seu procedimento como exern- 
pio a seguir pelos homens de governo, qiie si: consubs- 
tanciaiii com os interesses do paiz e coni a dignidade 
da  naçzo. 

Não .?longo mais as minhas con~idera~õeu.  Ctrncluo, 
pedindo ao governo que, com as reservas reclamadite 
pela gravidade do assumpto, e sem prejjliizo de  quaes- 
quer negociaçges, explique A camara a nossa sitilação no 
estado actual da pendencia. 

O paiz deve estar em grande desas~oeego, porque 
uma parte da  imprensa, para jristificar a resolução do 
ministerio deinissionario, teni propalado que a nossa iecu- 
sa  6s exigencias britannicas levaria o governo inglez a 
occupar-nos os portos de S. Vicente e de Louretiço Aiar- 
ques, e qiie os ri50 l a r g a ~ i a  mais depois de oecilpados, 
coii~o j A  fizera no Egypta e n70ntro3 pontos; pois se 
estes receios tivessem fnndarnento, poucae o11 nerihuinas 
esperanças poderiamos ter de  havermos cle novo a pos- 
se dos terrenos e mais eatabelecinientos, que agora lhes 
deixamos. 

Inquieto, como está o paiz, com n preoccupaçno d e  
que ngo reciiperemos jamais o que agora abanclon~uios, 
e ferido nos seus sentimentos de ria<;ão briosa com a 
offensa feita aos nossos direitos, deseja de  certo que c 
governo lhe diga se vai seguir as negociações petiden- 
te?, ou eiicetar novas negociações, e se  tem justo moti- 
vo para esperar a reivindicação dos nossos direitos e a 
desaffiorita da  bandeira naciorial. 

Sobre este assunipto por hoje tenho concluido. 
O snr .  nz inis tro  dos negocios estra?zgeir.os (I-Iintze 

Ribeiro):-As palavras proferidas pelo illustre paria- 
mentar o snr. Dias Ferreira 320 a completa manit'esta- 
plo de  adheslo pessoal ao  gabinete qiie aqui se acha 
presente. 

S. ~ x c . ~ ,  sem mesmo ouvir o programma traçado 



pelo nobre presidente do conselho, dá  como boas as suas 
doutrinas e como excellentes os seus principios, tal é a 
confiança pessoal que S. excaa tem nos conhecimentos e 
aptidões do snr. presidente do conselho. 

Portanto, emquarito nós rios mantivermos fieis a o  
nosso programma, devemos contar com o apoio mais 
formal, sem distinguir se  6 de politica ou de governo, 
que  S. excea pcide prestar a uma situagko qualquer. 
(Apoiados .) 

Sd quando nos desviarnlos d'esse programma, e es- 
pero que isso nno acontrcerli, é que nós jncoikreremos no 
desagrado do illustre deputado, e passaremos pelo des- 
gosto de o vâr afastado. AtB então poderemos contar 
com o apoio de  S. exc.", que netn sequer indagou quaes 
os  nossos principios, quaes as nossas ideias, qual o nos- 
so sydtema de  governo, e qire sem procurar sequer co- 
nliecer qual o programma do actual governo, desde jtt 
Ihe d á  o sen apoio. 

E' uma grande prova, que milito dcve honrar o go- 
verno presidido pelo snr. conselheiro Antonio d e  Serpa 
Piinentel. 

S. exc." dirigiu se ao  governo depois de considera- 
pões segilramente inspiradas por um sentimento nobre, 
patriotico e generoso; mas v. e ~ c . ~ ,  compreiiende que 
na posi$o em que me acho collocado, não posso 
aconipanbar S. exc." nem na ardencia das suas aprecia- 
çcjes, nem na paixzo e colorido do seu discurso. O que 
posso dizer ao illiistre deprrtado é que S. exc." nEo é 
mais patriotico do que qualquer dos mitiistros; que mui- 
to embora a nossa Iinguagern seja mais serena e as nos- 
sas palavras menos vehementes, o coração de S. exc." 
ngo pulsa mais por amor pelo seu paiz do qite o de  qual- 
quer de nds. (Apoiaclos.) 

Ngo discuto se foi um sacrificio o que fez o governo 
passado, respondendo coino rejpondeu ao ultinzatunz d a  
Inglaterra. No meu entender o governo passado inspi- 
rou-se no que julgou ser o cumprimento do seu dever. 

O governo tinha a responsabilidade pelas instru- 
cções dadas e acceitou nobreinente toda a responsabili- 
dade dos acontecimentos occorridos, e foi exactamente 
em virtude d'essas responsabilidades contrahidas que o 
governo anterior entendeu que, não ~ o d e n d o  cuinprir ae 
affirmapões que fizera e os compromissos que tomára pa- 



r a  com o paiz, outro dever lhe não corria senão entre- 
gar o poder nas mãos do ehefe d o  Estado. 

Tambem não perguntarei ee seria sacrificio p a r a  
nós o assumir a responsabilidade da situação nas cir- 
cumstancias em que nos foi dada. Deixemos os saerifi- 
cios de uarte. ~ - 

L ~~ 

Creiam os illustres ex ministros que esse sacrificio 
tt popularidade não foi outra cousa mais do que a scien- 
cia rigorosa da  responsabilidade de  que se achavam pos- 
suidos, e ncís tambein ri%o ollegamos sacrificio d a  nossa 
parte, porque entendemos que os partidos regularmente 
organisados, que por urna aspicação j ~ i s t a  combatem pa- 
r a  derrubar e succeder no poder, desde o momento em 
que sóbem ao poder, desde o niomento em que são cha- 
mados para o exercer, nZo pdderri recusar-se absoluta- 
mente ás responsabilidades que encontram. 

Não apreciarei o zcltimatzc~? do governo inglez di- 
rigido ao governo anterior. Não p o ~ s o  nem devo apre- 
cial-o nos termos em que o illustre deputado o fez; não 
posso fazer censuras a-uma nação estrãngeira. 

Não vou, pois, discutir o que vale o esforço do sol- 
dado portuguez. Acredito piaiiiente no esforço valoroso 
de todos os portuguezes qiie defende111 a sua patria, lar- 
gamente attestado nos annaes e ria historia do nosso - 
paiz, porque as nossas t r ad i~ões  são gloriosas em todos 
os tempos. (i4poiccdos.) 

A' pergunta do illustre deputado snr. Dias Ferrei- 
ra, responderei que o governo nno póde ter outro inten- 
to que nno seja o de cumprir leal e dedicadainente o 
seu dever; e o dever do governo portuguea, seja qual 
elle for, é o de sustentar os direitos de Portrigal por 
todos os meios ao seu alcance, que a prudencia e o bom 
ensinamento lhe pódem aconselhar. 

N'estas circumstancias, e emquanto estiver senta- 
do n'esta cadeira, não posso dizer ao illustre deputado 
senão que o governo ha-de procurar salvar e manter os 
direitos adqiiiridos, tanto quanto em si couber, porque 
é essa a sua obrigaçzo, porque í! esse o seu dever. 

O illustre deputado d e  certo não espera que eu  lhe 
possa dizer outra cousa. 

N'este momento. aDenas entrado no uoder. receian- 
I I 

do responsabilidades pesadas, e estando 'a braços com 
uma questão que todos reconhecem como diffioil, mo- 
mentosa e o gabinete não póde dar  ao parlamen- 



to outra segurança que não seja a de que toda a nossa 
desvelada attenpão e toda a nossa decidida dedicapão 
terão por fim empregar todos os meios ao nosso alcance 
para que o problema colonial se resolva de  uma inanei- 
r a  util, de certo, para Portugal; mas sobretudo de uma 
maneira honrada e digna, porque acima de tudo estão 
a dignidade e a honra do paiz. (Apoi~&dos,) 

O s~zt?.  Carlos  Lobo cle Avila:-Snr. presidente, duas  
palavras apenas. 

A camsra sabe que eu nto  tenho por costume abusar 
da  sua paciencia, e hoje mesmo serei tEo Iaccnico quari- 
to me for possivel. 

Cornpreheride a carnara que cii não tenho nada que 
acrescentar ás tão cordatas como firmes declarações que  
em nome do partido que representou no governo, fez o il- 
lustre ex-ministro da  justipa. Milito, militei sempre n o  
partido progressista e acornpaniio o sem rnágua para a 
opposipão. 

O governo transacto, resignando o poder, nas cir- 
cumstancias em que o fez, praticou um acto de dedi- 
cação patriotica, que ha-de ser devidamente reconhecido, 
quando tivei o periùdo da  paixzci, ali83 riobi- 
lissima, que nos dornii~a agora. (Apoiados.)  

O snr. Francisco B e i d o  declarou qire a maioria 
progressista nào dava, como niio podia dar, como riso 
seria decoroso que desse, nem para OS homens que cons- 
tituem a mesma maioria neni para O actual governo, a 
sua confiança l~olitica no gabinete, mas que a maioria 
progressista n2o ha de Yecusar ao iiliniutaric>, na3 cir- 
eumstancias infelizmente tão criticas qiie estainos atra-  
vessando, os meios indisperisaveis para elle governar e 
para zelar e defender dignamente os interesses e a di- 
gnidade de Portugal. (Alioiaclos.) 

I'orventrira a crise que acabamos de  atravessar foi 
normal, e póde apreciar-se   elos rigorosos principias d o  
direito constitucional theorico, ou pelos inesquirilios iri- 
teresses das facc;Ees poIiticas? 

Porventara o &inisterio progressista caliiu por Ilie 
faltar a confiança do paiz, representada rias maiorias 
parlamentares, ou porque houvesse uiii acto qualquer 
que significasse falta de confiança por parte da coroa? 

Não houve nem uma nern outra cousa, (8poiadt~s.) 
e o snr. Dias Ferreira, cuja autliiiridade e talentos aii8a 
reconhepo, foi profiindamente injusto tratando de  u c -  

9 



thaphysicas e subtilezas a distincção tão sensata e pa-  
triotica alie o snr. Francisco Heirão tinha feito entre o 
apoio e a confianpa politica concedidos pelos partidarios 
a cruem os representa no poder e na  adhesão desinteres- 
sada e leal que uma oppos;~ãù dá a rim governo em 
homenagem a altos interesses nacionaes. (Mzcitos apoia- 
dos.', 

Qual era a logica da  situa@o creacla pelo partido 
progressista ao abandonar o poder? 

O ministerio cahiu, nNo porque lhe faltasse a força 
para curiiprir o seu dever, nem porque lhe faltasse a 
energia para arrostar com quaesquer embates injustos 
e apaixonados. O governo cahiu porque, em presenpa de 
urna grave peridencia internacional, as circumstancias 
o coliocaram na s i t a a ~ ã o  da sua conservapão no poder 
tornar talvez a soll i~ão d'esse conflicto mais dlfficil e 
arriscada para o paiz. 

E r a  de  certo mais commodo aa ra  o xoverno tran- 
<, 

sacatn, quando viu entrar n'iim terreno mais escabroso 
e difricil as negociasões com a Qran Rretanha, o seguir  
o caminho que lhe foi ha  pouco indicado pelo erir. Dias  
Perreira. E ra  mais cominodo para os progressistas 
abandonar entXo o eoverncl e deixar subir Aai~elles lu -  - 
gares os seiis advnrsarioq, legando-lhes o poder n 'um 
momento difficil, sujeitando os a elles a receberem essa 
intirnapgo, que nso quero qualificar n'este lugar, inas 
que me magfia tanto como ma?& a todos n b .  (Jficitos '. 
czpoiados.) Era commodo, egoista, siinilhante procedi- 
iriento; mas nem era decoroso, nem era leal, nem e ra  
patriotico. (Illtcitos upoiados.) O governo transacto, po- 
rém. não reciiou perante os seus deveres e as suas res- 
ponsabilidades; entendeu que devia levar a qiiestão até 
ao i ~ l t i n ~ o  ponto, que devia ciimprir at8 á ultima o seu 
dever. e aue devia mesmo sacrificar os seus interesses 
partidarios e até os interesses pessoaes. e politicos dos 
homens, que o con~punlirtm, aos interesses capitaes do 
paiz. ( Vozes: -1Iiiito bem, muito bem.) 

Diacrn aqora qiie o goverrio devia prevêr o que 
siiccedeu e cvital o. E' uma ii~justiya. 

Pois na0 estzo ~ubl icados  todos os documentos 
Acerca do conflicto com o governo inglez? Pois não se 
sabe que já em 8 de janeiro o snr. Barros Gomes fazia 
todas ae concess(ies alie ria sua nota cte 3 de ianeiro 

fl 

Ilie pedia o governo biitannieo, o que nâo mostrava se- 



não os melhorea desejos de se chegar a uma conciliaçHo 
razoavel, desejos que se  inspiravam nos interesses d a  
na$% e nos sentimentos amigaveis, que dominaram 
sempre o governo portuguez, a par da  justa pretensão 
de matiter os nossos direitos? Pois os dous ultimos do-  
cumentos publicados n30 mostram abertamente que a 
questzo se complicou por urna provocaplo, que nXo po- 
dia ser prevista pelo governo portuguez, nos termos em 
que estava a negocia~ão? (Vozes: -1Iuito bem.) 

Snr. presidente, não tinha pedido a palavra pa ra  
f 'n~ei  uma declaração politica, nem qiiero discutir agora  
este assunipto. A seu tempo o discutiremos e liquidare- 
~i ios  as responsabilidades respectivas. O partido pro- 
gressista n8o reeiia diante d'ellas. {Mtcitos apoilzdos.) 
Mas 1120 C esta a hora para similhante debate. 

N'estc momento, si> temos a dizer, e B preciso que 
todos o saibam na Europa, qiie n'uma questio, como 
esta, de brio e decoro nacional, este gc-verno, ou qual- 
quer outro, tem em volta de si todos os portiiguezes. 
(Ji't~itos apoiados.) Ngo ha aqui partidos, deuapparecem 
a8 personalidades, apagam-se as divergencias: ha um 
povo lionrado e nobre ferido na sua dignidade, s dis- 
posto a repellir a aEronta por todos os meios ao seu a l -  
oance. (~2126itos apoiados- Voze~:-BI~ito bem, muito 
bem.) 

RIas no nosso fundado e profundo resentimento não 
devemos ser irijustos para com aqrielles que melhor e 
mais dedicatnente defenderam os interesses do nosso 
pai,, E' por isso que eu niio podia deixar de aproveitbr o 
priirieiro eiisejo que tinha de  usar da palavra ri'esta casa 
para lavrar um protesto de sincera e commovida mzigua 
coritr:~ as injiistiyas, que as pa ixks ,  louvaveis no fun- 
do, 111as profiindamerite irreflectidas, fizeram a um ho- 
ilierii como o snr. Barros Gomes, (Muitos apoiados.) 
( . i : ~ u d ~ r " i ~ t e  quatro ailnos, com um esforso, com uma 
pc:riiiiacia, com uina intclligencia, com uma dedicação, 
que só podeili comprelierider aquelles que seguiram a 
par e passo os seus traballios, (Apoiados.) procurou 
U I ) P ~ I -  6 ambigZo e cubiça ingleza todas as resisten- 
ciaa, de que pi>de dispUr tima nação pequena: a de- 
moristraçZo clara e evidente dos nossos direitos histori- 
tos e o deseiivolvirriento de todas as nossas miss6es 
svientificns e civilisadoras em Africa, tornando real e 
effativa a nossa occupaçEo nos territorios que legitima- 



mente nos pertencem, e tratando por todos os modos 
d e  manter a integridade do nosso patrimonio colonial. 
Foram muitos, foram importantissimos esses trabalhos, 
e todos elles foram planeados, dirigidos, encaminhados 
aelo snr. Barros Gomes com unia solicitude, com um 
L 

patriotismo, com um cuidado e desinteresse, que bem 
merecia que o paiz lirestasse a devida -homenagem aos 
relevantes serviços do eminente e honrado estadista. 
(1Ihitos apoiados.) 

A ninguem doeti mais, a ninguem custou amargu- 
ras mais crneis do que ao illustre ex-ministro dos nego- 
cios estrangeiros o icltinzatum inglez. Mas o seu cargo 
impunlia-lhe deveres que, por serem ingratos, nZo eram 
menos iniperiosos. E a proposito direi ao illiistre depu- 
tado o snr. Dias Ferreira que as suas considerações ca- 
lorosas e patriotica?, que irresistivelmente applaudiinos, 
porque sxo como que um lenitivo h nossa profiinda mri- 
gua,  nâo eram de certo as unicas que tinharii de atten- 
der os homens que sentiam sobre os seus hombros a 
responsabilidade do poder em tão graves circumstancias, 
(Apoiados.) 

De certo era niuito mais grato ao snr. Barros Go- 
mes responder em tom altivo ao t ~ l t i w ~ a t ~ ~ ~ ~ z  do governo 
britannico: «n%o mando retirar as forgas e o governo 
inglez faça O que quizer)), do  que ter d e  ceder perante 
uma arrogante e brutal intimaçzo que nenhum prece- 
dente jiistificava e que a nossa dignidade r epe l l i~ .  

&Ias se o snr. Barros Gomes tivesse seguido ape- 
nas o i m ~ u l s o  dos seus sentiiuentos e se cahisse no dia 
seguinte, 'como acaba d e  dizer o snr. Dias Fcrreira, de- 
pois de  ter dado esta resposta altiva, teria conquistado 
uma ruidosa e fallaz popularidade de monionto, mas ti- 
nha  sacrificado talvez a essa popularidade algumas das 
joias mais importantes da  coroa portugiieza! (Apoiados.) 

A historia ha de fazer justiça a estes actos que in- 
felizmente hão-de figurar na  nossa historia t l o  cheia d e  
paginas gloriosas. 

A historia ha-de fazer justiça aos homens que n'um 
momento tão critico tiveram sobre si responsabilidades 
tão graves. 

E m  niinha consciencia entendo que o governo pro- 
gressista, abandonando o poder, como fez, e o snr. 
Barros Gomes nomeadamente. sacrificando-se n'uma 
questão d'esta ordem, dèram prova de acri'olado pa- 



triotismo, do patriotismo que é mais raro e mais diffi. 
cil, porque n%o conquista applausos immediatos e custa 
crueis amarguras. [Vozes:-fiIuito bem, muito bem.) 

A justiga que peço para os meus amigos fal-a-hei 
sempre aos meus adversarios. E não só por subordina- 
9% partidaria, mas por uma inspiração da  minha con- 
sciencia, entendo que nds devemos reservar para mais 
tarde, depois de aguardarmos os actos do governo, a 
apreciaçzo d'elies, debaixo do ponto de  vista politico, 
e não devernos ter em mira agora senão prestar-lhe todo 
o apoio de que carecer para resolver a s  difficuldades 
de uina questão d'esta ordem. (Apoiados.) 

Es ta  minha attitude é me tanto mais facil, quanto 
por temperamento sou absolutamente opposto ao faccio- 
sismo apaixonado, e não me sinto tentado n'este mo- 
mento a corncpar desde já a tirar dos illustres minis- 
tros, qne vejo com muito prazer sentados n'aquellas ca- 
deiras, a desforra que elles bem merecem. (Riso.) 

Acresce que, apesar d'este natural desejo, tenho 
viva satisfaçfio de  vêr elevados áquelles lugares, a o  lado 
de homens de  reconhecido talento e que jd foram mi- 
nistros da corôa, alguris dos homens d a  minha geração, 
com os quaes desde a eschola até estes lugares tenho 
mantido sempre uma camaradagem affectuosa, que nem 
as  divergencias partidarias nunca podéram toldar. 

Espero dos antigos ministros, agora de novo n o  
poder, que n%o tornem a commetter os erros que prati- 
caram, quando lá estiveram, e mostrem que aprenderam 
com a lição da experiencia; e espero tambem que os 
novos, aquelles para cjuem vão todas as minhas sym- 
psthias, saibam corresponder á confiança que OS seus 
amigos n'elles depositam e á esperança que os seus me- 
ritos inspiram aos seus proprios adversarios. 

Pelas razões que acabo de expor, ngo é esta a hora 
de  apreciar o modo como foi constitiiido o ministerio, 
nem as  explicapões que  deu o snr. presidente do con- 
selho. 

Não acredito no programma do snr. presidente do 
conselho, sem o ter  ouvido, como fez o snr. Dias Fer-  
reira; felizmente algumas palavras que ouvi, deram-me 
O sentido geral das suas declarapões; mas não acredito 
em programmas, porque d e  programmas estamos n6s 
fartos: do que precisamos B de actos. (Apoiados.) Exa- 
minarei sempre as medidas do governo com absoluta 



desprendimento de  paixão partidaria, mas nso creio que 
correspondam ao seu programma; não acredito, por 
exemplo, nas economias do partido regenerador, em- 
bora ellas queiram agora figurar como o seu Iêmma. A 
experiencia do passado é que me faz duvidar do futuro. 
(Apoiados.) 

S e  pretendesse apreciar a organisação da  situação, 
que ali& me é grata por se cornpôr de elementos que 
me são sympathicos, direi que ine parece que o snr. 
Serpa Pirnentel, j B  desejando fornrar o gabinete, reuniu 
aquelles dos seus amigos que lhe pareceram mais aptos 
para o compôr, e n'essa escolha não o censurarei, mas  
niio foi o snr. Serpa Pimentel que Ihes distribuiu a s  
pastas, tirou as á sorte. (Apoiados.) 

Francamente, que esperava vêr o sni'. Serpa Pi- 
mente!, que nos represeniou no congresso de ~ i r l i m ,  
que 4 um estadista experimentado, que já foi ministro 
dos nrgocios estrangeiros, que tem um nome conhecido 
na  Europa, que B o chefe do seu partido, tomar n'este 
momento conta da  pasta dos negocios estrangeiros e 
encarregar-se d e  liquidar uma questão d'esta importan- 
cia, com surpreza vi que S. e x ~ . ~  preferira nomear go- 
vernadores civis e talvez dirigir a campanha eleitoral! 
(Riso .  Apoiados.) 

Quando esperava encontrar o snr. Lopo Vaz na  
pasta do reino, porque tenho ouvido dizer sempre q u e  
S. é muito competerite eni questões de adminis- 
traça0 publica, que é um politico fino e activo, muito 
perito tambem em assurnptos eieitoraes, vejo-o reco- 
lher-se pacatamente á semi-aposentadoria do ministerio 
da  justiça! (Riso.) - - 

~ u a n d o  esperava que o snr. Arroyo, que é um 
moço d e  muito talento, trabalhador, que estudava aqui 
as qiiestões financeiras e economicas, occupasse uma 
das pastas da  fazenda ou de  obras publicas, S. exc.", 
que nunca ye dedicou a questões coloniaes, vai gerir a 
pasta da  marinha e dos negocios do ultramar, ri'utn 
momento cuja gravidade escuso de  referir! E o snr. J u -  
lio de Vilhena, que j á  tem um plano colonial, é que fica, 
fóra do ~ o v e r n o !  

0 

Estimo immenso que o snr. Arroyo fosse chamada 
a fazer parte do ministerio; se me dessem a escolher, 
iria por elle, ainda que não fosse senão em atterição Lí 
solidariedade que entre nós estabelece a certidão d e  



idade (Riso); mas estimava que S. e ~ c . ~  fosse para ou- 
tra pasta, nZo s6 por elle, sobre quem pesam n'este 
momento gravissimas responsabilidades, mas pelo paiz, 
que teria talvez mais garantias, embora eu ainda erpere 
que o snr. Arroyo virá a desmentir corn os seus actos 
os justos rttceias que n'este instante acommettem a opi- 
nião publica. 

Tudo isto, porém, são consideraçiies eminentemen- 
te secundarias, n'este momento. O que ha de grave, 6 
uma situaçzo difficil nBo só perante a Europa, não s ó  
nas nossas rdasiies internacionaes, mas iriterriameiite, 
em present;a do abalo profundo que a n a ~ ã o  acaba d e  
soffrer. (A~oiudos.) 

Um paiz com sentimentos briosos e tradiçces 1,011- 

radas corno Portugal, não passa por uma provação corno 
aquella que atravessamos, sem conservar ern si o ger- 
men de uma agitação profunda, que n2o só se nianifes- 
ta em clamores pelas ruas, mas sobreualta vivaincnte a 
consciencia publica, e póde de  uin instante para n ou- 
tro desentranhar se em seriissimas consequencias. (Apoia- 
dos.) 

Faço votos para que o gabinete saiba compene- 
trar se dos melindres de uma conjunctura d'esta ordern 
e corresponder confiança que a coroa n'clle depouitola 
e á lealdade com que n h ,  seus adversarios politicos, 
lhe fornecemos os rileios indispensaveis para ellc go- 
vernar. 

Tenho dito. 
T70zes:-aluito bem, muito bem. 
O snr. Jtdio de ViEhena:-Declarou dar o seu apoio 

completo e cabal ao fictiial governo, e tão completo co- 
mo se  elle proprio fizesse parte do gabinete. 

O ministerio representava o partido regenerador e 
esse partido folgava coiri a presença de tal governo, 
porque e r a  a victoria de urna grande batalha dada du- 
rante quatro annos n'esta e na  outra casa do parla- 
mento. 

Passou em seguida a fazer algumas considera~0es 
Acerca do estado das nossas colonias, e disse que, se 0 

governo passado tinha responsabilidades, tambem o paiz 
as tinha; e se o governo estivesse divorciado da  opinião 
do paiz, o governo não resolvia a questão e antes a com- 

icava. pl' 
O snr. Pinheiro Chagas declarou que elle, orador, 



e todos os seus collegas que anteriormente pertenciam S 
opposição, tinham completa e absoluta confiança no ga-  
binete, o quaí era composto de homcns escolliidos entre 
os talentos mais brilhantes do partido regenerador. Não 
podia estar corifiadn a melhores mãos a bandeira do 
partido regenerador, e tainbem n'este momento não po- 
dia estar confiada a melhores mãos a bandeira na- 
cional. 

Fez algumas considerações ácerca do nosso domi- 
nio colonial e sobre o rnodo por qixe O governo passado 
procedera qiianto a este a ~ s ~ r n p t o .  

O nzr. ild~triunno de Curval1~o:-Eu não pedi a pa- 
lavra para criticar nem mesino para apreciar o program- 
ma do sni.. presidente do conselho ao apresentar ás côr- 
tes os novcis ministros. Tempo vir4 em que possamos 
discutir largamente nza só esse prograrnrna, mas a ma- 
neira como tiver sido execiitado. 

Menos pedi a palavra para apreciar a escolha dos 
ministros. Eu podia tambem queixar-me de alguns dos 
ministros: mas assim como n'este momento entendo aue  
a occas ih  não B para discursos, entendo tambem que 
nEo é occasiEo de  qiieixunies. 

Niio aei se alguem me ofyendeu; o que sei n'este 
momento é que estno alli portuguezes, e que eu tambem 
o sou. (11ilteitos apoiados.) 

Tambcm não preciso responder ao discilrso do snr. 
Dias Ferreira no que tetn de ir~juuto para o ministerio 
que já, não existe, porque lhe respondeu eloquentemen- 
t e  o snr. Lobo dlAvila; pedi apenas a palavra trazido á 
disciissão contra minha vontade, porque, repito, a occa- 
sião não E para discursos, por urna phrase do snr. Pi- 
nheiro Chagas e por outra do snr. Julio de Vilhena. 

A phrase do snr. Pinheiro Chagas é que não ac- 
ceita a responsabilidade dos actos do ministerio progres- 
sista e do snr. Barros Gomes. 

Nós n%o precisamos que ninguem tome a responsa- 
bilidade dos actos do snr. Barros Gomes, nem do mi- 
nisterio progressista; tomamol-a nós todos. (Muitos upoia- - .  
dos.) 

Ao snr. Julio d e  Vilhena não preciso dar uma res- 
Dosta assim. 

S. exc." soltou algumas phrases justamente ma- 
guado pelo insuccesso da  sua iniciativa, phrases que  se 



fossem mal interpretadas poderiam causar um penoso 
effeito dentro e f6ra do paiz. 

Conte o governo que o patriotismo d a  nação não 
lhe ha-de faltar. (Muitos apoiados.) 

Conte com isso e lembre se o snr. Julio de Vilhe- 
na  que a situação hoje não é a mesma que no momento 
em que emprehendeu o estabelecimento das missões ci- 
vilisadoras na Africa. S. exc." tinha então um pensa- 
mento que o paiz podia ou não partilhar, podia ser ou 
não util, mas não estava sob o peso de  uma affronta coe 
mo está hoje, e o seu primeiro dever acima de  econo- 
mias, de reformas, de  retaliaçoes partidarias, aciina de 
tudo, o seu primeiro dever é desaffrontar-se como fôr 
possivel no prirrieiro momento, e por todos os meios. 
(Muitos e ~epet idos  apoiados.) Esta é para mim a pri- 
meira qiiestgo, não ha hoje outra. (Muitos apoiados.) 

ARTIGO I V  

Dissolução 

Na sessão de  20 de janeiro foi lido o decreto pelo 
qual Sua hlagestade EI-Hei, usando da  faculdade que 
lhe conferia o artigo 74." S 4." da Carta Constitucional 
e o artigo 7." S 2 . O  da  lei de 24  de julho de 1885, dis- 
solvia a actual camara dos deputados da  napão e a par- 
te electiva da  camara dos dignos pares do reino; mau- 
dava proceder a novas eleições nos termos das leis vi- 
gentes e convocar a s  cortes geraes para o dia 19 de 
abril. 



TITULO I V  

CORTES GERAES 

Reunião das camaras leyislativas 

Sesaüo real de aberturu das côrtes geraes o~clina~ias 
da nagüo po~tugueza 

Aos 19 de abril de 1890, no palacio das côrtes, 
reunidos na sala das sessiies da camsira electiva os di- 
gnos pares do reino e os snrs. deputados da n a ~ ã o  
portugueza, s. exc." o snr. conselheiro Antonio Telles 
Pereira de Vasconcellos Pimentel, presidente da camara 
dos dignos pares do reino, tomou a cadeira da presiden- 
cia, declarou aberta a sessão e mandou 1Cr a seguinte 
carta régia: 

((Antonio Telles Pereira de Vasconcellos Pimentel, 
do meu conselho, par do reino, vogal effectivo do Su. 
premo Tribunal Administrativo. Amigo. E u  El-Rei vos 
envio muito sauda,r, como aquelle que amo. Tomando 
em consideragão o vosso distincto merecimento, expe- 
riencia dos negocios publicos e mais circumstancias at-  
tendiveis, que concorrem na vossa pessoa: hei por bem, 
tendo etn vista o disposto no artigo 1." do decreto de 
27 de janeiro de 1881, nomear-vos para o cargo de pre- 
sidente da camara dos dignos pares do reino, para a 
sessão legislativa ordinaria que ha-de comegar no dia 
19 do corrente mez de abril. 

«Escripta no pago de Belem, em 18  de abril de  
~ ~ ~ O . = E L - R E I  =Antonio de 8erpa Pimelztel. 

Para Antonio Telles Pereira de Vasconcellos Pi- 
mente], do meu conselho, par do reino, vogal effectivo 
do supremo tribunal administrativo.)) 

Depois nomeou a grande deputagão das côrtes ge- 



raes, para, na forma do real programma, ir  ao vestibu- 
10 do palacio receber e acompanhar Sua BIagestade E l -  
Rei, bem como Sua Alteza o Serenissimo Infante D. 
Affonso. 

Tendo Sua Magestade tomado assento na cadeira 
do throno,, e Sua Alteza o respectivo lugar, na qualida- 
d e  de condestavel do reino, Sua Magestade El-Rei, per- 
mittindo que se assentassem os membros das cortes ge- 
raes, do gabinete e do conselho de Estado, lêu o se- 
guinte: 

((Dignos pares do reino e snrs. deputados da na- 
gão portugueza: 

a 3 0  curto periodo de tempo que tem decorrido des- 
de o cornêgo do meu reinado, é a terceira vez que, em 
desempenho dos meus deveres constitucionaes, venho ao 
seio da representagão nacional, e é-me sernpre grato 
vUr.me rodeado dos representantes do pÓvo portuguez, 
a cuja prosperidade e independencia a minha dynastia 
ligou os seus destinos. \ 

uEntre o meu governo e o de Sua Magestade Bri- 
tannica suscitou-se um conflicto, que foi aensivel ao meu 
coragão, como ao de todos os portuguezes, e d'ahi se 
originaram negociag5cs diplomaticas. Tenho fé que el- 
las terminarão honrosamente para as duas nagões. O 
meu governo VOS apresentará em tempo opportuno os 
docunrentos que respeitam a este importante assumpto. 

 com todas as outras nagões estrangeiras continua- 
mos a manter relagões amigaveis, e de muitas d'ellas 
tenho recebido as rnais inequivocas provas de conside- 
ração e de sympathia. 

«No intervallo das sessões legislativas entendeu o 
meu governo que as circumstancias reclamavam provi- 
dencias extraordinarias e urgentes, e no sentido de pre- 
parar sem demora os primeiros elementos da defeza na- 
cional, de manter a ordem publica e o respeito ás ins- 
tituic;ões, e de provêr a outras necessidades instantes da 
administrapão da justipa, da situagzo das classes opera- 
rias e do progresso nacional, decretou essas providen- 
cias, devendo apresentar-vos a proposta de lei que o 
releve da responsabilidade em que incorrera, e que vús 
de  certo examinareis com a circumspecgSio que este as- 
sumpto reclama. 

«Pelos diversos ministerios vos serão apresentadas 
algumas propostas de lei Acerca de assumptos ilrnportan- 



tes: para a aposentagão dos parochos, sobre o proeesso 
commercial e outros negocios d e  justipa; para a organi- 
sacão do nosso dominio colonial e o estabelecimento de 
u i a  linha ferrea que commiinique Mossamedes com o 
interior da  Africa occidental; para beneficiar a agricul- 
tura e animar O desenvolvimento do commercio e indus- 
tria, e para organisar em bases convenientes a nova se- 
cretaria de  Estado da  instrucgno publica e bellas-artes, 
provendo de remedios efficazes As imperfeigoes e lacunas 
da  educagão nacional. 

«Os assumptos relativos á fazenàa publica devem 
merecer a vossa mais especial attengão. As receitas do 
Estado téem continuado a augmentar e o credito publi- 
co a manter-se da  maneira a mais satisfactoria. Os ter- 
mos da  opera~Ho ultimamente contratada pelo governo, 
em desempenho d e  varias authorisag(ies, s%o d'isto uma 
prova irrecusavel. &,Ias a s  necessidades i~npreteriveis da  
defeza nacional e d a  sustentagão e elevação do credito 
publico trazem a necessidade tambem impreterivel de 
augmentar os recursos para as satisfazer. Com este fim 
vos apresentará o meu governo diversas propostas de  
lei, melhorando algumas fontes de  receita de  modo a 
obter d'ellas o maximo producto, sem aggravar sensi- 
velmente a situagão dos contribuintes. Examinal-as-heis 
de  certo, assim como o orgamento rectificado do anno 
corrente e o de previsão do anno futuro com a reflexão 
que este assumpto reclama. A riqueza do paiz tem se 
desenvolvido e com ella as receitas ordinarias do the- 
souro. A resolugão segura do nosso problema financeiro 
consiste em nZo continiiar a augmeritar as despezas re- 
gulares do servigo publico, d e  modo que este augmento 
exceda ou iguale o das receitas regulares e ordinarias 
do thesouro. 

«Dignos pares do reino e snrs. deputados d a  
nag" portugireza: confio no vosso zêlo e no vosso pa- 
triotismo, esperando que haveis d e  examinar todos es- 
tes asstrmptos, em vista da  sua importancia e em pre- 
senga das circumstancias que estão exigindo de todos os 
governos a sua cooperagã; para o bem-estar dos povos. 

«Com o auxilio da  Divina Provideiicia conto que 
O resultado dos vossorr trabalhos ser& util i causa da  pa- 
tria e da  civilisa$io. 

« E s t i  aberta a sessão.,, 
Terminada a leitura, Sua Magestade e Sua Alteza 



~ahi ram da sala acompanhados do mesmo cortejo e com 
a etiqueta que tivera lugar na entrada. 

Pouco depois, tendo voltado ft sala a grande depu- 
tação, s. exc." o snr. presidente encerrou a sessão, pela 
hora e meia. 

As medidas indicadas no a a r a ~ r a ~ h o  4.' do discur- 
I " L  

so do throno, são as que constam dos nove decretos com 
a data de 10, e um de 20 de fevereiro; onze corn a de 
29 de março, e um com a de 5 de abril; ao todo vinte e 
dous, os quaes foram posteriormente approvados pela 
carta de lei de 7 de agosto do referido anno de 1890. 



TITULO V 

CAMARA DOS DIGNOS PARES 

ARTIGO I 

Pares eleitos para a leyislatura de 1890 a 1892, 
cuja primeira sessão legislativa continuou 

em 19 de abril de 1890 

hTonzes e distvictos por onde eleitos 

Conde de Alentem, Porto. 
Conde de Avila, Villa Real. 
Conde de Carnide, Lisboa. 
Conde de Castello de Paiva, Aveiro. 
Conde da Folgosa, Vianna do Castello. 
Conde do Restello, Lisboa. 
Visconde da H o u ~ a ,  B r a g a n ~ a .  
Visconde de Castro e Solla, Braga. 
Visconde de Ferreira do Alemtejo, Beja. 
Visconde de P a ~ o  de Arcos, Faro. 
Visconde de TTilla hIendo, E'unchal. 
Visconde de Souza Fonseca, Horta. 
Barão de Almeida Santos, Villa Iteal. 
Alberto Antonio de &Ioraes Carvalho, Guarda. 
Antonio Augusto de Souza e Silva, Ponta Delgada. 
Antonio Caetano de Oliveira, Brngan~a.  
Antonio Emilio Correia de S6 Bcandão, Castello Branco. 
Antonio José Teixeira, Coimbra. 
Antonio de Oliveira Jlonteiro, estabelecimentos scien- 

tificos. 
Antonio do Rego Botelho Faria, Angra do I-Ieroismo. 
Antonio de Souza Pinto de lIagalhtes, Vizeir. 
Aiignsto Cesar Ferreira de Mesquita, Angra do Heroismo. 
Augusto José da Cunha, estabelecimentos scieiitifico~. 
Augusto Neves dos Santos Carneiro, Braga. 



Bernardino Luiz Machado Guimarfes, estabelecimentos 
scientificos. 

Firmino João Lopes, Leiria. 
Francisco Antonio Rodrigues de Azevedo, estabeleci- 

mentos scientificos. 
Francisco Augusto de Oliveira Fei,jão, Portalegre. 
Francisco Machado Faria e Maia, Ponta Delgada. 
Francisco W a n  Zeller, Santarem. 
Jayme Constantino de Freitas bIoniz, estabelecimentos 

scientificos. 
Jeronymo da Cunlia Pirnentel, Vianna do Castello. 
Jeronymo Pereira da Silva Baima de Bastos, Leiria. 
João Ignacio I'iolbeche, (2oimbra. 
Joaquim Antonio dc Calga e Pina, Horta. 
Joaquim José Coelho de Carvalho, Castello Branco. 
Joaquim Pinto de Carvalho, Faro. 
José Augusto da Gama, Evora. 
José Bandeira Coelho de hlello, Vizeu. 
Josg Ferraz Tavares de Pontes, Guarda. 
José Gregorio da Rosa Araujo, Lisboa. 
Louren~o  Antonio de Carvalho, Porto. 
Luiz Adriano de RIagalhâes e Menezes de Lencastre, 

Funchal. 
Manoe! Firmino de Almeida Maia, Aveiro. 
hlanoel de Souza Avides, Porto. 
Margal de Azevedo Paclieco, Beja. 
JIiguel Riaximo da Cunha JIonteiro, Santarem. 
Pedro Augusto Correia da Silva, Evora. 
Pol carpo Pecquet Ferreira dos Anjos, Lisboa. 
RoBrigo ARonso Pequito, Portalegre. 

E m  29 de abril de 1891, foi eleito, para substituir 
o digno par visconde de P a ~ o  de Arcos, que perdera o 
lugar por acceitar a mercê de ministro plenipotenciario 
no Rio de Janeiro, Ilermenegildo Gomes da  Palma, pe- 
lo districto de Faro. 

ARTIGO II 

Fallecimento de pares do reino-Andrade Corvo 

Na sessão de 21 de abril, o preaidente da  camara, 
Telles de Vasconcellos, disse: 

Durante o interregno parlsmentar teve a camara a 
infelicidade de perder cinco dos seus membros: os snrs. 



,Toao de  Andrade Coi.vo, marquez de Vianna, conde de  
Seisal, Antonio Florencio de Souza Pinto e barâo d e  
Ancede. - 

Sabe toda a camara aue o snr. Andrade Corvo ti-  
nha a nossa estima e a do paiz, nAo sb pelas suas ex- 
cellentes qualidades, mas pelos seus relevantes serviços 
prestados á patria; e a minha voz C pequena, muito pe- 
quena, para poder fazer a apologia d'esto grande homem 
d e  Estado. Foi ~ o r  isso surtiinaiilente dolorosa a uerdn 

1 - I - -  - - -  
,sara o p a i ~  d'este benemerito cidadão. A camara de  ter- 
to quereri  que se lance na  acta de  hoje um voto de pro- 
fundo sentimento pela perda de  tão digno colleça ( ~ l l z ~ i -  
tos ctpoiados) e que se proceda pela mesma f'óriria para 
com os outros digrrns pares que a camara teve a infeli- 
cidade de perder. (Apoiados.) 

E m  vista d'esta manifesta~?io, é inutil fazer qual- 
quer proposta n'este sentido. (Apoiados.) Ser& pois, lan- 
çado na  acta um voto de  profundo sentimento uelo fal- 
lecimento dos referidos dignos pares, e esta resolu<;?io 
s e i i  comm~inicada ás familias dos finados. 

O s7w. presidente do conselho cle ministl-os:-Pedi 
a palavra para declarar que o governo se associa Intei- 
ramente á manifestacão de  sentimento apresentada por 

I I 

v. exc a e pela caniara, pelo fallecimentc, dos dignos pa- 
res a que v. exc." se referiu. 

O slzv. Barros Gonzea:-E' para fazer igiial decla- 
r a ~ &  A do snr. presidente do conselho. Tarnbein rric as- 
socio comdeta e inteiramente k rnanrfestacBo alie a ca 

9 1 

mara acaba de fazer em homenagem B meinoria do3 di- 
gnos pares fallecidos e especialmerite do snr. dndrade  
Corvo, que foi respeitado pela Europa, conhecido por 
uma das intelligencias mais robustas do nosso paiz e 
considerado como uma das nossas glorias. No desenipe- 
nho dos mais elevados cargos do Eytado, Anclrade Cor- 
vo revelou sempre a s  maiores e melIiores a p t i d h .  

O s  seus trabalhos, para que fosse aeatada a impor- 
tancia do nosso dominio colonial ein Africa, sobrelevam 
pela sua importancia a quasi tudo o qire ri'este genero 
se tem feito e são e x e m ~ l o s  aue todos os seus successo- 
res téem d e  seguir, interessando a qunritos se occupam 
dos nossos negocios e interesses coloniaes. Póde se ter 
divergido mais de uma vez das opini8eu e dos actos do 
snr. Corvo. Póde-se ter cons~derado o problema colonial 
8 a sua resolugão d e  um criterio diverso do seu, mas 8 

10 



de j n s t i p  dizer qire ningiiem ainda n'este paiz levantou 
mais alto o nome portugiiez no nosso dominio africano 
do qrre o snr. Andrade Corvo. N%o esqilego quanto ou- 
tros vultos tambem eminentes se distinguiram no mes- 
mo empenho, porém é certo que  Andrade Corvo ficar8 
assigniilado entre elles. 

E' por isso e pela elevagzo do seir patriotismo, que 
S. exca deixa a todos nós e ao paiz urnit vivissima sau- 
dade. 

N'estas circixinstancias não podia nem devia deixar 
d e  levaritar a minha voz em meu riome, e creio poder 
dizrl-o, em nome de  todos os que partilham n'esta casa  
a s  minhas convicções politioas, para me associar d ma- 
nifestiir,%o da  camara. 

O snv. Tlzoma~ 12ibeivo: -V. fez a apologia 
do nosso fallecido c o l l e ~ a  o snr. Andrade Corvo. Pedi 

L, 

logo a palavra para me associar a essa apologia. 
Presto venera920 e respeito :i ineinoria do nosso 

f:~ll<i.cido collega o snr. Ancli.de Corvo. 
Foi iini grande vulto d'este seciilo, j i  como politi. 

co, j R  conio homem de sciencia e de  letjras, j' como es. 
tadista. SZo grandes e importantes os seus servisos fei- 
tos 5 patria. 

F e s t a  occaqião iiiio podia deixar de prmtar o meu 
trstemiinho a este bcneirrerito crctatl,io, levantando a 
minlia voz para fazer justiga no grande merecimento e 
virtiides ciricas de S. exc.", tanto in:~is quanto f ~ ~ i  seu 
cnllega. no ininisterio e tive occasi5o de avaliar 06 seus 
altos ilotes e o g3-ande ainor qiie tinli:~ a este paiz. 

Assor:io-ine, pois, de todo o corar;%o ás palavras 
rrtiiíto digrias proferida3 por v. esc.",  elo snr. presi- 
dente do eonsrlho e pelo snr. Barros Gomes, o qiial, 
n?o tcsndo niinca sido seii partidario na3 Iiictas politicas 
e parlamentares, se ergiieu para sobre n sepi11tiii.a fazer 
o ologii-, de qiie eram dignas as altas qualidades do fi-  
nado. 

Aiidrade Corvo não foi só rim grande vulto poli- 
tico, iim parlamentar distincto, foi tawbem um grande 
mcstre, urn grande, professor. (Apuiar lo~ . )  

Ainda ha poiico ouvi a coinpanheiros seus na escho. 
la exalçar o conzeito que d'elle faziwrn (Apoiadvs) e 
dos seiis elevados talentos. 

Prestemos, pois, B sua mernoria esta saudaqão de  
rrspt?ito, respeito funebre, que a merece, e eu pedia que 



nFio ticasse simplesmente lavrado na  acta este voto una- 
nimemente dado pela camara dos dignos pares; pedia 
tamlem que fosse communicado á sua familia, que as-  
sim é costume e praxe d'esta camara, para que a sua 
Gmilia saiba que nós toman~os parte sincera na sua dor. 

O sn7.. pi.eside?zte: -Creio qiie não serti necessario 
consultar a camara, porque é praxe seguida mandar 
parte li, familia dos finados. 

ARTIGO I11 

Verificação dos poderes dos pares eleitos 

N a  sess'io de  2 d e  maio resolveii-se o incidente le- 
vantado na camara sobre se esta poderia discutir e ap. 
provar qualquer processo relativo aos pares eleitos sem 
se tor prdviarnente pronunciado sobre o bill que teria de 
ser concedido ao  governo dceica dos decretos da  dicta- 
dura,  entre os qiiaes havia o de 2 0  de fcverciro, que al- 
tertira a lei de 24 de julho d e  1885, qire reguldva a 
respectiva eleigão, approvarido a camara a proposta do 
digno par Costa Lobo, concebida nos termos seguintes: 

((Proponho que se proceda á verificagzo dos pode- 
res dos pares eleitos, sem pryiiizo de  qiialqrier deciszo 
da  caraara, quando conrtituida, sobre o decreto do po- 
der  er;c?ciltivo de 20 de fevereiro de 1890, que revogou 
e substitiiiti a lei eleitoral da  ca!nara dos pares d e  24 
de  juliio de 1885.)) 

E rejeitou nominalmente, por 39 votos contra 15,  
a proposta apresentada pelo digno par Thoinaz Ribeiro, 
retligida do inodo segiiitite: 

vista do disposto no artigo 56.O da  carta de  
lei de  24 de jallio de 1885, e dos preceitos da lei fun- 
damental da  ~nonarchia, muito especialmente do que dis- 
pOeni os artigos 12.0 e l5.", 55 6 . O  e 7 . O ,  capitulo IV, 
que se escreve: Dnp~oposi$io, rliscz~ssüo, sn7zcpão e pro- 
~ ~ ~ ~ T g c i c l i o  das leis; artigos 74." 8 3 . O ,  e 75.0 5 8.0 (ac- 
~ro7ceritado pelo artigo 10.0 do p~irneiro Acto Addicio- 
na!); 76.' e 79.", 110.", 139." e 145.O, 58 1.O, 33.' e 34.': 

«Pi-oponho que s ~ j a  adiado o parecer proposto á 
discussiXo, e qiialyuer outro, relativo a diplomas dos ul- 
tirnos pares eleitos nas rnegmas condi~ões,  a té  que seja 
convertida em lei a ultima medida dictatorial que medi- 

.% 



ficou essencialmente a lei eleitoral d e  24  de  julho d e  
1885.)) 

O parecer a que se referia a mencionada proposta, 
era o n." 3 da commissão de  poderes relativo :i eleiplo, 
para par do reino, de Pedro Augiiato Correia da  Silva, 
eleito pelo collegio districtal de Evora. 

Este parecer foz' approvado, assim como uut,laos sa. 
bre pyocessos eleitovaes, em sess0es seg~cilztes. 

Por  carta régia d e  1 7  d e  abril dc  1800, foi nomea- 
do vice presidente d a  carnara o digno par Antonio José  
de  Barros e Sá. E' certo, porém, que d'esta carta regia 
n80 se deu conhecimento tí mesma camara, nem da de 
29 de dezembro do mesmo anno para a sessão d e  1891. 

ARTIGO 1V 

Nomeação dos supplentes a presidencia 

Na sessãu de 5 de maio deu-se conta da seguinte 
carta r8gia: 

((Antonio Telles de  Vasconcello~ Pimentel, do men 
conselho, presidente da  camara dos dignos pares do rei- 
no. Amigo. Eu ,  El-Rei, vos envio muito waudar, cornu 
aquelle que amo. E m  execugâo da  caita de  lei de  15 d e  
setembro de 1842, houve por bcm. em data de hoje, 
nomear aos dignos pares do reino José  de  Nello Gou- 
veia e Augusto Cesar Cau da  Costa, para presidir A 
mesma camara, no caso previsto pela citada lei do even- 
tual e simultaneo impedimento do presidente e vice-pre- 
sidente respectivos. O que me pareceu participar-vos 
para vossa intelligencia e effeitos devidos. Escripta no 
paço d e  Belem, em 3 de maio de  1890. - EL REI. 1 
Antonio de Serpa Pirnentel. 

ARTIGO V 

Commissão de inquerito 

Na sessão de 7 de junho foi approvada uma pro- 
posta do digno par visconde de  Moreira de  Rey, pa ra  
se nomear uma commissão especial de sete membros, 



encarregada de estudar os effeitos da  lei de 15 de julho 
de 1889, quer em relagão á agricultura, quer em rela- 
ção 0 industria das moagens, e bem assim apreciar a 
actual organisagão do Mercado Central de  Productos Agri- 
colas, creado pelo decreto de  20 de setembro d e  1888, 
devendo propor ao governo tudo o que, em relagão 
Aquelles assumptos, julgasse mais conveniente aos inte- 
resses publicas. 

E m  sessão de  9 propôz o digno par Lencastre que 
esta commissão se compozesse d e  nove membros, e fo- 
ram nomeados para ella os dignos pares do reino: Bar- 
ros Gomes, conde de  Ficalho, visconde d e  Moreira d e  
Rey, viscoride da  Azarujinha, Costa Lobo, Coelho de  Car- 
valho, Luiz de  Leiicastre, Pinto de  Magalhães e Moraes 
Carvalho. 

Sendo-lhe aggregados, por proposta do digno par 
Pinto de  i\Iagalli?ies: em 4 de agosto, Augusto Ferreira 
de Novaes; ern 9 de agosto, Firmino Jo Io  Lopes; em 9 
de junho de 1891, Miguel Maximo da Cunha Monteiro. 

Nüo  apresentou o ~eszcltaclo dos seus trabalhos. 

ARTIGO VI 

Reconhecimento do Principe Real D. Luiz Filippe 
como successor da corôa 

E m  sessão de  10 de junho, o presidente da  cama- 
ra, Telles de  Vasconcellos, declara que no dia 14 ha- 
veria sessão das côrtes geraes da  nagão portugueza, para 
o reconhecimento de Sua Alteza Eeal o Principe Luiz 
Filippe, como successor do throno d e  Portugal. 

O decreto para a s  demonstragões de  regozijo pelo 
reconhecimento do Principe Real é assim concebido: 

uHavendo as cortes geraes d a  nação portugueza, 
em conformidade do artigo 1.' da carta de  lei de  2 8  de  
janeiro de 1864, resolvido que no dia 14 do corrente 
mez, pela lioi.a do meio dia, se effectue o acto do reco- 
nhecimento, pelas mesmas côrtes, do Principe Real, L). 
Luiz Filippe, meu muito amado e  rezado filho, como 
successor do throno d'este reino, e estando disposto no 
artigo 8.O da  citada carta de lei que aquelle dia seja 
de  grande gala: hei por bem determinar, que n'elle se 
euspenda o despacho nos tribunaes e em todas as re- 
partisoes publicas do continente do reino, e haja as de- 



monstrações festivas do estylo, e bem assim que a sus- 
pensão do despacho nos tribunaes e repartições publicas 
das ilhas adjacentes e possessões ultramarinas se effe- 
ctue no dia immediato ao da  recepção da  noticia official 
de  se liaver realisado o referido acta solemne. O presi- 
dente do conselho de ministros, cinistro e secretario d o  
Estado dos negocios do reino, assini o tenha critendido 
e fapa executar. Pac;o d e  Helem, eni 9 de jiinho d e  
1 890.-REI.-Antortio de Xerpu Pin~entel.)) 

Na sessão de 12 de jilnlio, o digno par Tlioniaz 
Ribeiro fez a reflexão seguinte: 

Que ultimamente apparecera no B iu r io  do Gover?to 
um decreto declai.ando que as cortes geraes delibera- 
ram qiie se reuniriam em sessi*o real no slibbado 14, 
para o reconhecitilento do Principe Real D. Luiz Filippc 
como successor da  coroa. 

Que elle, oradoi., pelo menos, não de1iberAi.a; qiie 
quem deliberára foi.arn os presidentes das duas camaras 
legislativas. Estranhou o facto. 

A isto respondeu o premidente do modo scgiiinte: 
Peso licenfa ao digno par para lhe observar que 

são menos jiistos os reparos que S. exc." fez em relacão 
ao procedimento dos presidentes das duas casas do par- 
lamento, por terem estes designado o dia 14 do corrente 
para a reunião das cortes geraes da  napão. 

Tudo poderia esperar, rnerios que um digno pai" 
com as qualificasões do snr. Tiiornaz Ribeiro, viesse le- 
vantar n'esta casa similhante questão, e tenho como 
certo que, se o digno par  tivesse tido o cuidado, de 
examinar o que se fez em 1864 e a maneira como foi 
interpretada a lei de  23 de  janeiro, não faria as obser- 
sações que fez, e que se me n2o maguaram a nlirn, 
cumpre-me desviar as insinuaçZes, mal cabidas, do di- 
gno par, em attenção ao digno presidente da  camara 
dos snr8. deputados, que todos conhecem que tem 
um pdssado honroso e distincto e que nEo ir homeni 
pouco reflectido, quanda se trata da  applica$o ou in- 
terpretação das leis. (Apoiados.) 

Ainda poderia pensar de  leve-na maneira de  exe- 
cutar a lei, mas o snr. presidente da  camara dos snrs,. 
deputados? Esse não, porque P um dos mais distin- 
ctos funccionarios que na actualidade tem este paiz. Es -  
tamos em boa companhia, porque a lei B de 1864, e 



nós seguiinos a opiniao dos que fizeram a lei, que 520 

os que melhor a podiam interpretar. 
A lei uão diz approvaçzo das cainaras, diz acc.ordo 

das carnaras e esse accordo r150 podia dar-se seii5.o en- 
tre os presidentes, a qucni a lei incuitibe o marcarcm 
os dias de sesszo, e corno as  duas camaras se 1150 d e  
reutiir é a razzo porque é neccssario o accordo doa dous 
presi<lentes. 

Além d'isto, corno é q i i e  o digno par cornprelienrlia 
quehouvesse  uma seus20 de cortes geraeu, ou reunião 
das duas cairiaras, paia marcar o dia d a  sesszo?! 

Corno é que se podia erecirtar a lei? 
N a s  desde que cncoritra~iios o precedente praticado 

pelou rnesitios hornenu que fizeram a lei, nós n%o t inha- 
mos que hesitar r i i i i  inomerito nn siia intei-preta+, 
porque estava interpretada authcnticamente. 

Creia o digno par que lhe agradepo o ter-me pro- 
porcionado esta occtlaião de dizer aqui, conio disse, cb 

que penso e o que pensa toda a gerite com respeito acp 
snr. presidente cla outra c:imar;i. ( i l lr~i tos apoiatlos.) 

O digno par bíendoi~ça Cortez perguntou ao  pre- 
sidente se eritenclia que, pela lci de 28 de jarieiro d e  
1864, os presidentes das duas caniaras estavam autlio- 
risndos a convocar as cortes para as  sessões de  recorilie- 
cimento do Principe lierdeiro do throno; e p~rgnr i to  co- 
mo é qiie S. exc." entcude que alguiila dispos;c;iio d'es- 
sa lei constitue authorisaggo perrnancnte para, sem em- 
bargu de I I O T ~  iesolu$So das cninariks, os seus respecti- 
vos presidentes poderein convocar as  cortes quando as-  
sim o entendam? 

O S I W .  í'/~ovaaz B12ibai~o: -E' obrigado a dizer duas  
palavras, principalmente em consequencia da  resposta 
do snr. presiderite a varias reflexces que fcz ao seu pri- 
meiro discurso. 

Nào póde crêr que o snr. presidente visse uma 
censura na  sua lerribrança. 

Quanto ao caracter do snr. presidente da camara 
dos deputados, dá-se o mesmo que  com relação ao cara-  
cter do snr. presidente d'esta camara. N a s  d'ahi a ha-  
ver interpretado bem a lei, vai uma grande distancia. 

E, na sua opinião, nem S. exc.", nem o snr. presi- 
dente da  camara dos deputados tinha authorisação p a i a  
se arvorar em cortes. 



E' bom não se ser tão feminino, que  por qualquer 
coiisa se julgue melindrado. 

O snr. presidente da  camara  jiilgou que, á falta d e  
authorisay.30 da lei, podia ir buscar precedentcs. Ora ,  OS 

precedentes, quando sào maus, sZo maus sempre. P o r  
se cumprir nnnca a lei é que se cliegou ao estado 

d e  abatimento em que estamos. A lei não se cumpriu. 
O snr. presidente tem outra opinião, inas em boa  

consciencia houve aLuso d a  parte dos que assumiram O 

direito d e  se chamarem cortes, sem o serem. 
Este é uni facto puramente dictatorial, feito pelas 

presidencias das  camaras, que assumiram poderes que  
n5o tinbain. 

Dizendo, porém, isto, o orador protesta novamente 
aite r150 teve intenuão neriliu'nla absolutamente d e  me- 
lindrar o caracter neni a pessoa dos mrs .  presidentes 
das  carnaras; mas conhece que  El-Rei  referendou um de- 
creto que não podia referendar, porque não e ra  um de- 
creto das cortes. 

O snr. l i~ .eside~t te: -A~I -adeco ao digno par  as phra- 
ses aiiiaveis que dirigiix, nAo sú a mim, mas ao snr. pre- 
sidente da  camara dos snrs. deputados. 

11:u rião posso discutir com o digno par d'este lu- 
gar;  teriho que limitar-me o dizer ao digno par, que se 
S. ~ x c . ~  nao oonliece ou precedentcs, estes se encontram 
nos Diarios do Governo de 30 d e  janeiro de  1864 a 16 
de fevereiro do mesmo anno, e ainda nos Diarios d a  
Canzura de lima e outra casa do parlamento, que se re-  
ferem As sessces em que se tratou do assumpto, e du -  
rante o mesmo periodo de 30 de  janeiro a 16 d e  feve- 
reiro de  1564. 

Quanto á pergunta do digno par Pilendonga Cortez, 
digo que v. e ~ c . ~  sabe que eu d'aqui não posso discu- 
t i r ,  apenas poseo dizer que eu e o snr. presidente da  ca-  
mara dos snrs, deputados iriterpretatnos aquella lei 
pelos pi.ecedentes estabelecidos. Esses precedentes cons- 
tam dos Diavios c10 Governo a que j B  rne referi. 

Se  procedemos mal, fizemol-o na  companhia d'a- 
quelles que fizeram a lei e foram logo em segnida exe- 
cutores d'olla. 

E' o que posso dizer d'este lugar; se, porém, o digno 
par ou outro qualquer exigir mais esclarecimentos, e u  
chamarei  quem me substitua na  presidencia, e irei dis- 
cutir com os dignos pares, 



Pelo meio dia de 14 de junho de 1890, reunidoe 
no palacio das cortes os dignos pares do reino e os snrs. 
depiitados da nação portugueza, segundo o disposto no 
artigo 1." da carta de lei de 28 de janeiro de 1364, to- 
mou a cadeira da presidencia o conselheiro Antonio Tel- 
les Pereira de Vasconcellos Pirnentel, presidente da ca- 
mara dos dignos pares do reino, e em observancia do 
artigo 2.' da mencionada carta de lei, designou para 
1." secretario o digno par do reino conde de Avila, e 
para 2.[' secretario o deputado José Joaquim de Souza 
Cavalheiro, e tendo estes oecupado 05 seus i-espeet;vos 
lugares, declarou constitirida a meza das cortes geraes, 
e aberta a sessão. 

Feita a chari~ada pelo digno par secretario, verifi- 
cou-se existirem na saia 123 dignos pares e snrs. depu- 
tados. 

O digno par secretario fez a leitura dos autos do 
nascimento e baptismo do Serenissimo Principe Real o 
senhor D. Luiz Filippe; terminada a dita leitura, o pre- 
sidente, em voz clara e intelligivel, disse: 

«As cortes geraes da nação portugueza reconhecem 
por successor do throno d'este reino, na conformidade 
do arti00 l 5 . O  S da Carta Constitucional da Monar- 
chia, a\un Alteza Real o Principe D. Luiz Filippe I a -  
ria Carlos Amelio Fernando Victor bIanoel Antonio 
Lourenço 1Iiguel Itaphael Gabriel Gonzaga Xavier 
Francisco de Assis Bento de Bragança Orleans Saboya 
e Saxe Coburgo Gotha, filho legitimo de Suas Mages- 
tades o Rei de Portugal e Algarves, o senhor D. Car- 
10s I e a Eainha a senhora D. Amelia de Orleans, sua 
augusta esposa. 

E sendo chamados nominalmente pelo deputado se- 
cretario os dignos pares do reino e os snrs. deputados 
da  nasão, responderam successivamente uns e outros: 
alieconheço. u 

Em seguida a cste acto, paasou o digno par secre- 
tario a lavrar o respectivo auto, que concluido entregou 
ao deputado secretario, que d'elle fez leitura em voz 
alta. 

Concluida a dita Izitura, o presidente interrogou a 
assembleia sobre a sua conformidade; e, sendo confir- 



mada unanimemente, foi entregue o auto ao digno par 
secretario, para lhe fazer as devidas declarações e en- 
cerramento, Tendo termiriado O referido trabalho, foi o 
mencionado auto assignado pelos membros da  meza, e 
foram chamados seguidamente para O mesmo fim os 
dignos pares e snrs. depintados. Acabada a assignntnra, 
o snr. presidente, levantando-se, disse: [[EstB reconlie- 
cido pelas cortes geraes da  naylo portiigueza, como siic- 
cessor do throno d'este reino, o Principe Real, o senhor 
D. Luiz E'ilippe Maria Carlos Amelio Fernando TTictor 
hIa11uel Antonio Lourenço PlIiguel Itaphael Gabriel, 
Gonzaga Xavier Francieco de  Assis Bento de Rragan- 
$a Orleans Saboya e Saxe Cobiirgo Gotha.)) E m  segui- 
da, o presidente designou os dignos pares: Barros e SA, 
duque de  Palmella, marquex da  Praia e de lionforte, 
conde de  Valbom, conde de  S. Januario, conde de Gou- 
veia, conde de Carnide, bispo da  Guarda, visconde d e  
Moreira de  Rey, viscoride da  Azarujinlia, visconde de 
P a ~ o  de Arcos, Josi? Luciano de  Castro? José de Me110 
Gouveia, A[~gusto Ceear Cau da  Costa, Thomaz Ribei- 
ro, Barros Gomes, Antonio Etnilio Correia de Sá Rran- 
dão, 0rnell:is TTasconcellos, SimGes Margiochi, Joyé Ba- 
ptista de Andrade, Costa Lobo, L o u r e n ~ o  Antonio d e  
Carvalho, Hernardo de  Serpa Pimentel, Peito de Car- 
valho, Jeronymo Pimentel, e os deputados: Pedro Augus- 
to de  C'arvallio, Antonio d e  Azevedo Castello Branco, 
E. Julio Navarro, Joaquim Germano de  Seqixeira, An- 
tonio dos Santos Viegas, Luciano Cordeiro, Carlos Lo-  
bo de  Avila, João de  Barros 31imos0, Serpa Pinto, An- 
tonio Augusto Correia da  Silva Cardoso, Amandio Motta 
Veiga, Aiberto Pitnentel, Julio Cesar Caii da  Costa, 
Antonio Teixeira de Souza, Carlos Roma dri Rocage, 
Julio Antonio Luna  d e  Moura, Coliimbano Pinto Ribeiro 
de Castro e José Dias Ferreira, que, com a meza das 
cortes geraes, devem formar a grande deputag%o encar- 
regada de apresentar a Sua Magestade E[-Rei uma cú- 
pia authentica do sobredito auto; e convidou a reuni- 
rem-se A deputapão todos os outros membros da  assem- 
bleia; e declarou finalmente fechada a sessão, senda 
duas horas da  tarde. O auto que referido fica é do theor 
seguinte: 

«Auto de  reuniao solemne das cortes geraes para a 
reconhecimento do Principe Real o senhor D. Luiz Fi- 



lippe hlaria Carlos Amc!lio Fernando Victor Manoel An- 
tonio Loiirengo Rligiiel Raphael Gabriel Gonzaga Xa-  
vier Francisco de Assis Bento de Braganqa Orleans 
Saboya e Saxe Cfoburgo Gotlia, celebrado ri'eate palacio 
das cortes aos 14 dias do mez de junho de  1830, 

No anno do nascimento d e  Nos80 Senhor Jesus Chris- 
to de  1890, aos 14 dias do mez dejirnho, pelas doze ho- 
ras do dia, n'csta mtxito nobre e sempre leal cidade d e  
Lisboa, rio palacio das cortes, aonde se retiniram as 
duas carnnras de  que se comp5em as cortes gexies da  
naqzo portugiieza, estando presentes cento vinte e ti4es 
pares do reino e snrs. depritados da  nar;ão, sob a 
prasidencia do e ~ c . ~ '  snr. conselheiro Antonib Selles Pe- 
reira de Vasconcellos Pirnentel, presidente da  camara 
dos dignos pares do reino, para se reconhecer o Princi- 
pe K ~ a l  coiiio siiccessor do tlirorio d'estes reinos, na  con- 
fol.midade do artigo lá." 8 3." da Carta Constitucional 
d a  RIonarchia, se procedeu ao acto solemne do inesino 
reconheciiiiento; e o senhor D. Luiz Ei'ilippe Dlaria Car- 
los Amelio Fernando Vietor i\Ianoel Antonio Lourenço 
Miguel Raphael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco d e  
Assis Bento de Braganpa Orleans Saboya e Saxc Cobur- 
go Gotlia, Principe Real, filho legitimo de Suas RIages- 
tades o senhor D. Carlos I, Rei de Portugal e dos Ale 
garves, e a senhora D. Maria Arnelia de Orleans, Kai- 
nhii, sira augusta esposa, nascido aos 21 dias do mea 
de innrço dc  1857, baptisado n a  capella do real papo da  
Ajiida n'està cidade de  Lisboa pelo eminentissimo car- 
deal patriarcha de Lisboa, D. José 111, capellâo m6r d a  
casa real, foi reconhecido pelas cortes geraes como suc- 
cessor de  seu augusto pai ao throno d'estes reinos de  
Portugal e Algarves, segundo a ordein estabelecida nos 
artigos 5 . O ,  86.' e 87.' da  Carta Constitucional, coin to- 
dos os direitos e prerogativas, que pelo mestno codigo 
competeni ao Priucipe Real, successor do throno. 

E para perpetua memoriu se lavrou este nuto, na 
cont;,rm;dadt: da carta de lei de 28  de janeiro de 1864, 
O qual foi lido por José Joaquim de Soiiza Cavalheiro, 
deputado da  napão, segundo secretario, em voz intelli- 
givel, .perante as côrtcs geraes, cujos merribros v20 abai- 
x o  assignados. 

E eu, conde de Avila, par do reino, primeiro secre- 
tario, o escrevi e subscrevi-Antonio Talles Pereira d e  



Vasconcellos Pimentel, presidente -conde de  Avila, par 
do  eua ao, primeiro secreta~io-José Joaquim de  Souza 
Cavalheiro, deputado, ssgzmdo secretario-Antonio Joa6 
d e  Barros e Sá-duque de  Loulé-duque de Palniella 
-marquez da Praia e de  RIonforte- conde de Alentem 
-conde de Alte-conde de Arriaga-conde de  Cabra1 
-conde de  Carnide-conde de Gouveia-conde de S. 
Januario - conde de  Lagoapa-conde do Restello -Tho- 
maz, bispo d a  Guarda-visconde da  Azarujlnlia-vis. 
conde de  Condeixa-visconde d e  Moreira de  Rey-vis- 
conde de Paço de Arcos-visconde de  Soares Franco- 
bar20 de Almeida Santos-Agostinho de Ornellas e 
VasconcelIos Esmeralda Rolim dc Moura -Antonio Au- 
gusto de Souza e Silva-Antonio Caetano de Oliveira 
-Antonio Emilio Correia de Sá Brandão-Antonio Pe- 
quito Seixas de Andrade-Antonio de Serpa Pimentel 
-Antonio de Souza Silva Costa Lobo-Augusto Cesar 
Cau da Costa-Augusto Cesar Ferreira de Mesquita- 
Bernardo de Serpa Pimentel-Ernesto Rodolplio Hintze 
Ribeiro-Francisco Simões l\Iargiochi-Francisco Van- 
Zeller-Henrique de  Barros Gomes- Jeronymo da  Cu- 
nha Pimentel-João Ignacio Holbeche-Joaquim José 
Coelho d e  Carvalho- Joaquim Peito de  Carvalho-Jose 
Augusto da  Gama-Jose Baptista de  Andrade-Jose de  
Castro Guimarães -José E'erraz Tavares de Pontes- José 
Liiciano de  Castro-José de Rlello Gouveia-José d e  
Sande Magalhães Mexia Salema-Julio Marques de  Vi- 
lhena-Lopo T'az de Satnpaio e Mello-Lourenço An- 
tonio d e  Carvallio--Manoel Vaz Preto Geraldes-Ma. 
rino João Franzini-$ligue1 Maximo da  Cunha Nontci- 
PO-Pedro Augusto Correia da Silva-Rodrigo Affonso 
IJequito-Thomaz Antonio Ribeiro F1erreira-Adolpho 
d a  Cunlia Pimentcl-Alberto Augusto de Almeida Pi- 
mente]-Albino de  Abranches Freire de Figueiredo- 
Alexandre Alberto da  Rocha Serpa Pinto-Amandio 
Eduardo da  Motta Veiga-Antonio Augusto Correia da  
Silva Cardoso-Antonio de Azevedo Castello Branco- 
Antonio Elduardo Villaça-Antonio Jardim de  Oliveira 
Junior-Antonio Manoei da  Costa Lereno-Antonio Ma- 
ria Cardoso-Antonio Maria Jalles -Antonio Mendes 
Pedroso-Antonio Ribeiro dc,s santos Vicgas-Antonio 
Sergio da  Silva d e  Castro-Antonio Teixeira de Souza 
-Arthur I-Iintze Ribeiro-Augusto Poppe-Augusto da  
Cunha Pimentel-Augusto José Pereira Leite-Augus- 



to Ribeiro-Barão de Paqô Vieira (A1fredo)-Carlos Ro- 
m a  du  Bocage-CoIiimbano de Castro-Conde de Villa 
Real-Custodio Joaquim da  Cunha e Almeida-Eduar- 
do de Jesus Teixeira-Eduardo José Coelho - Elvino 
Jose de  Souza e Hrito -Emygdio Julio Navarro-Fide- 
lio de  Freitas Branco-Francisco de Castro blattoso da 
Stlva Côrte Real - Francisco Felisberto Dias Costa 
-Francisco Joaquim Ferreira do Amara1 - Frede- 
rico de Gusmão Correia Arouca-Ignacio José Franco 
- Joho Alves Bebiano- João de Barros &limoso- João  
Ferreiia Franco Pinto Castello Branco-João Marcelli- 
no Arroyo-Jogo Maria Gont;nlves da Silveira Figuei- 
redo-João de Paiva--JoZo Sirnões Pedroso de Lima- 
Joaquim Germano de Sequeira-Joaquim Tgnacio Car- 
doso Pinientel-Joaquim Teixeira de  Sampaio-José 
Augusto Soares Ribeiro de Castro-José Clirystov%o 
Patrocinio de S. Francisco Sav ie r  Pinto - José Dias 
Ferreira-José Domingos Riiivo Godinho-José Julio 
Rodrigiies-JosC Maria Charters Henriques de  Azevedo 
-José Maria Pestana de Vasconcellos-Jos6 Monteiro 
Soares de  Albergaria- Julio Antonio Luna de  &loura 
--Julio Cesar Cau da Costa-Luciano Cordeiro-Luin 
Virgilio Teixeira-Manoel da  Ass\mpção--&lanoel Cons- 
tantino Theophilo Augusto Ferrcira-RIanoel Francisco 
Vargas--Manoel Thomaz Pereira Pimenta de Castro- 
Rlanoel Vieira de Andrade-Narquez de  Fontes Pereira 
de  &Iello-Pedro Augusto de Carvalho-Roberto Alves 
de Souza Ferroira. 

Palacio das côrtes, em 14 de  junho de 1890. -0 
conselheiro secretario geral, Joapuinz Hentetevzo Luzz 
de Sepuei.i*a. )) 

Eis a allocupão dirigída pela deputag50 das côrtes 
a Sua hlagestade Nl-Rci, pelo fausto motivo do reco- 
nhecimento do Serenissimo Principe Real, como succes- 
sor ao throno d'este reino: 

4Senhor: -12euniram-se as côrtes geraes d a  nação, 
e em cumprimento do artigo 1 5 . O  $ 3." da  Carta Cons- 
titucional da Monarchia, acabam d e  reconhecer O Prin- 
cipe Real o senhor D. Luiz Filippe como successor do 
throno. 

A lei de  28 de janeiro de 1564 marca as formali- 
dades, que para o acto do reconhecitnento se devem 
observar, e essas formalidades foram fielmente cum- 
pridas. 



Esta deputasão dos dou3 corpos legislativos vem 
não s0 depositar nas augilatas m%os de  Vossa Mages- 
tade a cSpia authentica do auto do reconheciinento, ma8 
em nome das cortes geraes, como interprete dos senti- 
mentos da  napão, congratular se com Vossa AIagestade, 
pela realisapao de  iim acto que, sendo justo, é ao mes- 
mo tempo uma esperanGa auspiciosa inspirada pelo au-  
gusto Yi~incipe, a quem diz respeito. 

Senhor. Os dous corpos legislativos, pedindo a Vos- 
sa  Magestade se digne acceitar n'esta occasião as mais 
aftectuosss felicitações, não pbdem occiiltar a satisfayão 
que os dornina, por vêrern assegurada a success?io do 
throno em uma dynastia t.50 querida como respeitada. 

O augusto Principe que as cjrtes geraes acabam 
de reconhecer saccessor d a  coroa, herdeiro das virtudes 
d e  seus paes e avós, 6 uin penhor firme para a patria, 
não s6 da  scguranga da  moriarchia, tiias dar liberdades 
e franquias populares. 

O acto do reconhecimento demonstra a observancia 
do principio constitutivo da  monareliia, e os lagos de 
reciproco amor entre o povo e o soberano, que assim 
s2o attestados por iim modo solemnc, perante a nas50 
e as potencias estrangeiras. 

l l iene-se TToòsn Nasestade azceitar as nossas ho- 
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menageris cio mais profirndo respeito, e os protestos da 
nossa rnuita considei.a$io e affecto, fazendo todos nóa 
votos pelas venturas e f licidades tle Vossa Jlageatacle, 
de Sua Riagestade a Itziiiiha a senhora D. Atilrlia, de 
Sua Jlagestade a Rainha a senhora D. Maria Pia, do  
Principe Eeal,  que a c a l ; ~ n ~ o s  de reconhecer, e de  toda 
a familia real.)) 

Res13osta d e  Sua Blncestade EI-Rei: 
L " 

aColii a mais viva i.atisfa@o recebo a cornmuni- 
cagão rlo reconliecítnerito do Principe lEeal, meu muito 
amado e prezado filho, peios representantes do paia, 
como srrccessor do throno d'este reino; e não rnciios tile 
penlioram as affectuosas expressões que por este motivo 
me dirige, e a toda a farnil~a real, a deputapão d.is cor- 
tes geraes d a  n a ç k  portugueza. 

Corno Rei constituciotial, sinceramente devotado ás 
prospei idades do reino, ~ e i  aquilatar a elevada signifi- 
cação e subido valor d'este acto, que importa mais uma 
solemne affirmagão da intima allianga do throno e da  



nação, e mais uma solida garantia d e  pax e tranquilli- 
dade publica e da  firmeza da  nossa constituipão politica. 

E m  segura guarda porei esta cdpia aiitEientica de 
tão preciosa soleninidade, e da  mesma sorte se conser- 
vdr5o iridelevei~ em niinha ineiiioria e gratidão as jubi- 
losas felicitliçZes e votos que tâo cxpressivamente a 
acompanharam. 

A' deputapão das cortes geraes peço, que do alto 
aprêço em que tenho a sua missão, se,ja interprete para 
com a cainara dos dignos pares do reino e a dos snrs. 
deputados cla naqão, e que, assegurando Ihes os meus 
cordeaes agradecimentos, Ihes certifique tairibem que o 
Yrincipv Real jáinais deixar8 dc ter em mim a 11cão e 
exenlpln do 1rie11 coiistaute e fervoroso eniperiho eiu pro- 
mover a prosperidade da  patria e a rnanuteriyào das 
nossas instituições liberaeu.» 

0 3  reparos feitos rias duas camaras a respeito do 
auto que precedeu o do reconhecimento, déram lugar Bs 
observaçGeu abaixo transciiptas. 

aSigundo consta do Dia?-io do Goce~no  de 16  d e  
junho de 1890, teve efl~ctivamente lugar no dia 14 O 

acto de reconhecimento do P r i n c i ~ e  Real 13. Luiz Filip- 
pe coiiio irninediato siiccessor dh corOa portugueza. 

Seguiram se as formalidades prescriptas na lei de 
2 8  de janeiro de 1864 e do inoílo que se praticou a 11 
de fevereiro d'este inesiiio anno por occasiho do reconhe- 
cimento do Princi!~e lieal D. Carlos, Bctual rei de Por tu- 
gal. 

O projecto, que a final deti origem $ referida lei, 
teve a iriicik~tiva Iin catiiara dos ciignos pares, e foi ap -  
provado na ueasgo d e  1 9  de janeiro, e n a  catnara dos 
deputados da riaqAo a 26. 

Subindo á hanc$io régia o decreto das côrtes ge- 
raes, foi eyte saricoioriado, e pro~iiiilgada, publicada no 
Diavi0 clú. Lisóou, n." %3, de 30 de janeiro, a lei respe- 
ctiva, coni data de  23. 

%a sessso de 4 de fevereiro de  1864, o presidente 
da cainara dos depiitados, (Icçz~rio Augusto de  Azevedo 
Pereira, declai-o11 á carnara que, em vista da lei de 28 
de ianei1.o ultimo, e de azcordo com o  residente da ca- 
rnara dos dignos pares do reino, a sessão soleinine para 
o recorilieciiuento do Principe Real (D. Carlos) seria ne  
quinta feira, 11 (fevereiro), á. uma hora da  tarde. 

Na sessão d e  5 de fevereiro, o presidente da  cama- 



r a  dos dignos pares, o conde de Castro, declarou L ca- 
mara qué a sessão' solemne das cortes geraes para o. 
reconhecitnento do Principe Real (I). Carlos) teria lugar 
no dia 11. etc. 

E o ministerio, presidido pelo duque de Loulé, pu- 
blicou os respectivos decretos respeitantes ás demons- 
trações de regozijo, recepyzo no paSo, etc. 

Foi, pois, em virtude do dito accordo dos presiden- 
tes das duas camaras legislativas,. ,que ficou designado 
o dia 11 de fevereiro para se verificar o acto do reco- 
nhecimento do Principe Real. 

Nà;o houve, portanto, resoliiçko prévia ou especial, 
conjuncta ou sepaiaddrnent~, das duas camaraa para 
aquelle fim; mas sim uriica e exclusivamente dos seus 
res~ect ivos  ~residentes.  

E o facto é que a este respeito, isto é, que com res- 
peito ao accordo tomado pelos presidentes não houve nas 
camaras o mais simples reparo, como reparo nno houve 
d a  parte da  imprensa. Tudo foi considerado legal e cor- 
recto. 

Eis, pois, a interpretapão que, n'aquella epocha, quer 
dizer, na epocha da publicação da lei, foi dada Q lei d e  
28 de  janeiro de 1861, tanto pelos presidentes das duas 
camaris, corno pelo ministerio-e miis pessoas ou enti- 
dades que, proxima ou remotamerite, directa ou indire- 
ctamente, tinham que interferir no acto do reconheci- 
mento do Principe Real como herdeiro presumptivo da  
throno de Portugal. 

E m  1890, tendo de se fazer, pelas côrtes geraes d a  
nação portugueza, reunidas ainbas a s  camaras legislati- 
vas, o reconhecimento do Principe Real D. Luiz Filippe, 
os presidentes, para este fim, procedendo do mesmo mo- 
do que os de 1864, accordaram que o acto do reconhe- 
cimento teria lugar no dia 14 de junho. 

N'esta conformidade, em resultado e execução do 
referido accordo, o presidente da  camara dos dignos pa- 
res do reino, Antonio Telles Pereira de Vasconcellos 
Pimentel, declarou L camara que no dia 14 de junho 
havia de ter lugar a sessão das côrtes geraes d a  nação 
portugueza pa r i  o reconhecimento, .pelas mesmas côrtes 
geraes, do Principe Real D. Luiz Filippe como immedia- 
to successor A coroa d'estes reinos. 

E m  sessão da  camara dos deputados do mesnio dia 
10, o presidente, Pedro Augusto d e  Carvalhn, fez igual 



declaraggo, o que tiido fu i  participado ao governo pa ra  
os devidos effeitos. 

E o ministerio, presidido por Antonio d e  Serpa Pi- 
mentel, publicou o decreto que está no Dia$-io do Go- 
vel-no n." 129, de  10 do corrente. 

E' facto que n'este dia 10, tarito n'uma como n'ou- 
t ra  camara, não appareceu reclamapão alguma a tal ies- 
peito. 

Porém, na sessão de 11, o deputado Francisco José  
Machado apresentou a seguirite proposta: 

«A  camara, surprehendida pelo decreto de 9 do cor- 
rente, piiblicado na folha official de honterri, em que se 
declara que as c0rtes geraes da  nação portugueza resol- 
veram que no dia 1 4 d o  correriternez, pela hora do rneio 
dia, se effectue o acto do reconhecimento, pelas mesmas 
cortes, do Principe Real D. Luiz Filippe, e ti50 poden- 
do permittir que essa asseverayão, inteirarnerite ini xacta, 
e absolutarnento contraria á verdade dos fdctos, passe 
sem immediato correctivo, convida o governo a aiiriul- 
lar o referido decreto e a regularisdr t8o iiilpurtante acto 
constituciona1, ein rigorosa observancia do artigo 1.O da  
carta de  lei de 28 de janeiro de 1864.-h', J. iVachodo.)) 

Esta proposta, não tendo sido declarada urgente, 
ficou para segunda leitura. 

Porém, na sesuão de  12, foi retirada pelo sei1 au- 
thor, com npplauso de toda a camara. 

Que este deputado se julgasse surpreheiidido ou a 
camara, pelo decreto de  9 do corrente junho publicado 
no Diar io  do Governo, não é de estranliai., porque pro- 
vavelmente ngo estava ao alcance do que se havin paa- 
sado em 1864 para caso identico. 

Mas que o digno par do reino-Tliomaz Antonio 
Ribeiro Ferreira-viesse na seusào de  1 3  reproduzir a t e  
incidente, sustentando que não erarii os ~ r e ~ i d e n t e s  das 
camaras legislativas, inas sim as ~ r o p r i a s  camaras, que  
deviam'marcar o dia diz sessão solemne para o recontle- 
cimento do Principc Real, 6 quc adiiiira, e iiiliito. 

Pois o digno par do reino Thomaz Ribeiro, que  
era deputado da  ria<;ão ein 1864, que esteve presente á 
referida sessgo de 4 de fevereiro, que era da  opposi$no, 
que ouvira a declara~80 feita pelo presiderite d'aqiieila 
camara, que soube de  outra ideritica do pi.esiclerite dos 
dignos pares, que assistiu ao acto do recoriiieciuieiitc,, 
que assignou o auto de  1864 (coriio assignou o de i890), 
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que nLio fez a menor reclamapão, que não p6z em 
duvida o modo legal e regular por que os presidentes 
entendiam e interpretaram a lei de 2 8  de  janeiro que  
elle havia approvado-vem agora fazer repwos que en- 
tão não fez?! 

Porque é que cm 1890, isto 6 ,  2d anrios depois, o 
digno par Thoniaz Ribeiro, que viu publicado no Dia- 
rio do Governo, de 9, um decreto igual ao  que se puhli- 
cou em 1864, veio dizer agora que não tinha delibera- 
d o  nada? 

Porque C que não fez igual declaraç8o em 1864? 
Porque é que entxo não disse, que E1 Rei referen- 

abra urn decreto que r150 podia referendar, porque não 
era urn decreto das cortes? 

I'drque é que então não achou que o acto da pre- 
sidencia das camaras era um acto de clictadura e o con- 
sidera assiin agora? 

Porque é que entXo n2o disse que a lei n5o se  
cinmpriraL? 

I'orque é que então nao recommendoii que se quei- 
masse a lei'? 

Porque é que entno não disse que tinha havido 
abiiso da  parte dos presidentes das camaras, e que as- 
siiiniram poderes que não titihan~'? 

Porque 4 que entzo n2o protestou solemno e ener- 
gicamente contra o proeedirnento dos presidentes, quan- 
do rnarcaratn o dia para o reconhecirriento? 

Se o precedente é mau, o cillpado foi quem o dei- 
xoii estãbelecer ern 1861, na  epocha immediata B piibli- 
ca9R0 da lei de 23 de  janeiro. 

0 s  precede)ztes tbem salvo muita gente e muitas si- 
t u a + , ~ ,  n~abgre as leis. 

O yroceditiiento dos presidentes das carnaras legis- 
lativas, por clles claramente explicado e pienamente j ~ s -  
tificado, foi correcto, como correcto fora o dos presiden- 
tes das camaras de  1864. 

O acto do rcconheciiilerito do Principe Real D. Luiz 
Filippc, eiii 1890, foi legal, ern todas as suas relayões, 
como legal fora o do Prrricipe Real D. Carlos em 1864. 
-17 cie junho de 1890. -Bar&o cle S. Clemente.» 

(Dinvio ILlt~.sti.acrlo, de 18 de junho de 1890.) 

((Tendo lido urn artigo que diz respeito a opiniões 
minhas e a procedimentos meus como parlamentar, arti- 



go que o Diario Alzcstrado publicou e que era firmado 
pelo meu amigo antigo snr. bar50 de S. Clemente, cor- 
re-me o dever de explicar as minhas opinizeu, não pela 
importancia do objecto de que o snr. barno fez coriten- 
da, mas pela respeitosa deferencia que tão abalisado es. 
tudioso merece a quantos o conhecem. 

Talvez'  devesse recorrer ao D i a v i o  l l lzutrudo.  e. 
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se o fizesse, ia certo da  sua condescendencia; mas, co- 
mo o não ia da  sua complacencia, fugida, ha tempos, de 
mim, prefiro acolher-me á sua primorosa benevolencia. 

dias, referindo-rne, na camara dos pares, ao de- 
creto de 10 de julho corrente, disse que as suas affirma- 
ções n%o eratn verdadeiras, poiy n'elle se dizia: 

t H u v e ? d o  u s  côvtes gerues da  nação portugiieza, em 
conforrniciaàe cotn o artigo 1 . O  da carta de lei de 28 de  
janeiro de 1864, resoluido que no dia 24 houvesse a 
sese80 real do recoriliecimerito do herdeiro do thronon- 
quando us c0rtes ?aada ubsolutan~e~zte  hauia?n ~ e s o l u i d o  a 
similhante respeito. 

C a n p d o  j& do abuso das formulas, lembrei que eu 
pertencia ás cortes e que para nada se pedira o meu 
voto e que dentro em pouco, imitando o bom Rei D. 
João V I  ein 1821 e 182.2, iria Iêr no D i u r i o  o que a s  
cortes tinhatii reuolviclo, sem nada deliberasein. 

Creio que riao fdllei no bom Rei, mas tive o presen- 
te anando l i  no D i a r i o  o cdlebre decreto. 

I 

São metliodos qiie se aperfeiçoam; os governos le- 
gislam por n63, quarido Ities apraz; as presidencias por 
nds decretam, e riào sei se O snr. bar50 de S. Cletnente 
rião tcria exercido alguma dictadurasinha, ao menos qor 
conta alheia. Elle é o inestre do d~rei to  consuetudinario, 
é o depositario das tAbuas da  lei; gitarda da arca, ex- 
piie os factos com uiila exacpão escrupulosa e explana, 
setn ae fizer cargo de  o explicar, o pj-actidente. E!;' jus-  
to; dous grandes juriscoi~sultoe estào nas resprctivas 
presidencias; a elles coriipete a adaptapgo do caso á lei 
e As circumutancias peculiares d e  cada hypotliese. 

((NUS legem h a b e m u s ~ ,  diria um dos triumviros; 
c(Et securi(1utn legem ... n , ponderaria o outro; sDebet 
mori)], concluiria o terceiro. 

O snr. barão de S. Clemente justificou porventura 
D processo parlamentar do dia 14, e principalmente a 
assevera@o adoptada por Sua IIagestade, ou pelo seu 
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governo, de  que a ceremonia real do  dia 14 era resoiu- 
9% das cortes gemes, que nada resolveram? De modo 
nenhum. E' muito corisciencioso e muito honrado para 
negar que fosse falsa aquella asseverapão. Elle bem sa- 
bia que as cortes nada tinham ~esuluido, e sabe tambem 
que as  presidencias não são cortas e não tinham poderes 
para fazerem o que fizeram. Portanto, que disse? Que 
já em 1864 se praticára da  mesma forma abusiva, e 
que o signatario d'estas linhas, e n t b  deputado, n"a pro- 
teutára contra e usurpação de  poderes e contra a infide- 
lidade das mesmas exprese8es officiaes qiie ficaram crys- 
talisadas no respectivo decreto de fevereiro de  1564. 

E depois? Será melhor, porque uma vez se não pro- 
testou contra um abuso, n l o  se protestar riunca? Este B 
o perigo da  doutrina dogmatica dos precedentes que le- 
va como consequencia a crysta1isac;ão universal 6 per- 
petuagão de todos os actos peccaminosos ou criminosos. 

Esqueceu-se o deputado de  reclamar uma vez con- 
tra um abuso? Nunca mais póda reclamar c:oi~tr.a elle. 
Passou-lhe desapercebido no meio da  mul t idk  de nego- 
cios aue dia a dia se oassam: oois nunca mais se dê  
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por aiisado. Isto foi? isto é, isto lia de  ser per O ' ) ~ Z ~ L ~ C C  

seculn! 
E ha quem pense no aperfei~oamento successiva 

como lei d e  evoIuçâo. 
Comtudo a lei de 28 de janeiro de 1884, q2ce eu 

votei, diz assim: 

((Artigo 1.' O acto de  reconhecimento do actiial 
Principe Real ... e dos fiituros Principes Reaes como suc- 
cessores do throno d'este reino ter& lugar no pa.lacio das 
cortes, reunidas ambas a s  clamaras... no dia e hora que 
forenz designados por accordo das mesmas camaras,)) 

Comtudo. affirma o snr. barão de S. Clemente aue 
o accordo que eu então acceitei sem objecções fôra, :o- 
mo agora, não das camaras, corno ordena a lei, inas das 
presidencias. Não sabia que acto continuo B promulga- 
ção da  lei fôra flagrantemente sophisrnada; n3o sabia, 
mas não fico espantado; isto é que esta. nos precedentes. 
Fazemos muitas e sábias leis, mas ninguem as cumpre. 
0 que sinto é que esta revelação, que S. exc." me fez 
em ar  de figa, m'a não fizesse em 1864 como aviso, e 
veria como eu reclamava então como h6je reclamo. 

DirLi, e dia bem, que era minha obrigação estar 



attento; é certo, mas eu era  novato e n8o me passava 
pela mente que havia tanta indigna comedia. 

O caso 6 que o precedente, visivelmente illegal, 
vingou; c como vigoroso parasita matou a lei. 

Deu se o caso que no dia 10 não fui á camara, on- 
de, aliás, não sou dos menos assidtios, e onde só falto 
por motivo justo e justificavel; d e  modo que, não ouvin- 
do a declarapão d a  presidencia, não pude pedir esclare- 
cimentos sobre aquelle commodo e engenhoso processo; 
e como o iilfortiinio tem semore um lado bom. livrei-me 
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d e  ouvir a minha condemnapão-por incoherencia,-vis- 
t o  que em 1564 eu fôra logrado sem d a r  por isso. 

Deixemos aqui este espelho para incautos e esta li- 
$20 de jirrisprudencia parlanientar e governativa, dada 
por uin mestre que arinou os precedentes em salva-vidas 
nas aguas mortas da  nossa politica nacional, e de que é 
(sem lisonja) patrão providencial. 

Direi sómente d ~ i a s  palavras mais para demonstrar 
que as circunistaricias que se d i ram em 1864 não eram 
as mesrnas de  agora-eventualmente-, embora-es~en- 
cialrnente o pareqam. 

E m  1864 a camara dos deputados, pouco antes do 
acto solemne do reconhecimento. votára a lei regulamen- 
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.tar d'esse reconhecimento, que vinha já votada da  ca- 
mara  dos pares. E' a lei de 23 de janeiro. Isto prova 
que as cortes se occupavam, no uso das suas funcções, 
do  reconhecimento do Príncipe Real. Mais ainda: a ca- 
mara dos deputados, antes do reconhecimento solemne 
decretado na lei de 28 de  janeiro, tinha já-el1a por 
si-votado O ~econhecimnento do Izerdeiro da corôu. 

Tinha votado u m  projecto de  lei, que dizia: 
<Artigo unico. E' reconhecido o Principe Real D. 

Carlos ... como successor do throno do reino de Portugal 
e Algarves e seus d0minios.u 

Eis aqui porque o acto solemne, combinado só en- 
t re  as presidencias, podia passar sem reparo pelo8 de- 
putados, para os quaes o reconhecimento do herdeiro d a  
coroa era  já virtualmente e effecti~amente feito. 

Nas combinacões aue  então houve entre as duas 
camaras para subitituirem a proposta de  Silva Cabra1 
pela de A. J. de Avila, combinapòes e accordos a que 
A. J. d e  Avila se referiu na camara dos pares, podia 
lambem accordar-se no que se fez. 



Porém o snr. bar% de S. Clemente diz que foi 
contrabando; seria. 

Sei-o agora; é j.4 um pouco tarde, porque niio tor- 
no a assistir a outro reconheciu~ento e n'elle a mais uin 
triumplio do precedente parasita que rnatou a lei de 25 
de janeiro de  1864.-De v., etc,, Thoviaz Ri1)eiro.u 

( J o ~ n a l  do Comnze~cio~ d e  2 1  de  junho de 1890.) 

ARTIGO VI1 

Discussão do bill de indemnidade 

Nas sessões d e  30 de junho e 1, 2, 3, 4, 5, 7 ,  8, 
9, 10, 11 ,  12, 14 e 15 de julho discutiti-se o parecer 
da  respectiva cominissão snlrre o bill de indemnidade, 
e nas sessões de 30 de junho e 1 de jullio foi proniin- 
ciado o seguinte notavel discurso pelo digno par o snr. 
Barros e ?A: 

((Este facto, que a assernbleia presenteia, de ser eu 
que venho iniciar a presente discussão, Q prova que nem 
hoje B dia de  combate, nem o assumpto, pelo adiantado 
da esta$io, se presta j B  a largas pelejas. 

Pelo que me respeita, não posso ser contado n o  
numero das pragas combatentes. Serei um explorador 
que vai A descoberta para reconhecer o campo e a s  
paixves adversas; serei uma sentinella avançada e per- 
dida, porque vou só e d e ~ a c o m ~ a n h a d o  de auxilio al- 
gum; mas não posso ser mais nada. 

Quebrantadas as forpiis phyaicas e abatidas as mo- 
raes; perdida a fk rios priricipios e a esperanga de vêr 
regenerados os nossos costumes poiiticos, p6de a atmos- 
phera. que nos opprime queiiiiar-me a fronte, mas o co- 
ração estA e fica frio de neve, e erri volta de mim tam- 
bem nEo descubro senão uma indifferenpa que gela. 

Na verdade, a tiido resiste um caracter de  trista 
indifferenga que esparita. 

E' com glscial indifferença que se  recebem os de- 
cretos que convocam as cortes geraes da  nação. E' no 
meio da  maior indifferenpa que se abrem os comicios 
eleitoraes, é com a mesma indiffereriça que se abre o 
parlamento. Frio é o discurso da  coroa, mais fria ainda 
6 nossa mensagem. 

E' com augustiosa indifferensa que ae esperam as 



cornmunicag5es do governo Acerca das nossas 
relagGes diplomaticas. 

E' com resignada indiflerenga que se recebem no- 
ticias das nossas provincias ultramarinas, onde estamos 
sempre em estado de guerra. 

Friamente começain os debates parlamentares, fria- 
mente coritinuam e friamente hão-de terminar. 

São como os fogos de artificio, fatuos e fugazes, 
que, apenas vistos, detiappalecem e morrem. 

Nirtguem acredita que nós estqjamos aqui fazendo 
alguma cousa util ;i patiia!!! Discutimos assumptos que 
j L  n lo  dependem das nossas deliberações. 

Approvamos factos consummados que nâo phdem 
ser rqjeltsdos. 

Alas, pois que 6 inevitavel que continuemos n'este 
systema indecoroso de, ou conceder authorisas(ies a o  
governo para que legisle sobre tudo sem nossa inter- 
venpão, ou de  approvar as authoi.isagGes que eile a s i  
proprio se concedeu, eu, em som de protcsto, e s6 como 
protesto cotitra um similliatite vilipendio do systema 
parlamentar, proporllio-me demonstrar que o presente 
proj.cto, segundo as doutrinas do snr. presidente do 
conselho, importa uma flagrante inconstiti~cionalidade, 
e segundo as ideias do snr. ministro dos negocios es- 
trangeiros, é uma perfeita inutilidade. 

Pelo snr. presidente do consellio foi dito, e consta 
dos annaes parlameiitures, que tanto B verdade que, em 
toda a parte onde vigora o systema constitiicional, os 
governos se vêem na dura necessidade ás vezes de  as-  
V 

sumirem poderes extraordinarios que no paiz onde o 
systenia parlattientar nasceu e onde fi~ncciona mais re- 
gularmertte, onde vigora o principio da omnipotencia 
parlatneritar isso acontece; do que é prova a propria 
expressào ou formula de  biZZ de indemnidade, signifi- 
cando a absolvigâo que O parlamento dá  ao governo 
pelo excesso commettido, pela usurpagão de  poderes 
praticada. 

Por outro lado, o snr. ministro dos estrangeiros 
disse que, tanto era  verdade que estes decretos dicta- 
toriaea já tinham forga d e  Iei, que nós agora, segundo 
a formula recebida, só dizíamos e declaravamos que 
continuavam a ter f o r ~ a  de lei emquanto n%o forem re- 
vogados. 



Ora, se continuam, dizia S. exc.", B porque já an- 
tes  a tinham, aliás não podiarn continuar. 

Se  estas affirmay0es fossem exactas, a consequen- 
cia logica a deduzir seria a quc enunciei, rluc no pri- 
meiro caso estavarnos praticacdi, urna inconstitticionali- 
dade, e no segirndo que praticavamos uiii aeto perfeita- 
mente iniitil c escusado, urna, inutilidade parlamentar. 

Mas estas affirriiac;5es do snr. ministro n3o são exa- 
ctas, nem historica neni doiltrinalniente. 

Nno é verdade qiie a formula parlamentar bill  de 
indernnidade, usada na Inglaterra, signifique a absolvi- 
$50 (iada ao governo pelo parlamento por um excesso 
commettido oii por uma iisurpasLo do poder legislativo 
praticada; nem mesmo qite seja urna amnistia, um per- 
dão ou indillto. A primeira vez que essas palavras fo- 
ram officialmente empregadas ria Inglaterra foi em 1620, 
quarido Carlos 11, voltando do desterro e assiiinindo o 
poder regio, concedeu uma amnistia geral, hill  de in- 
dernnidade, para todos ou crimes politicos commettidos 
emquanto esteve desterrado. 

1)epoiu t6em sido applicadas essas expressões, mais 
ep-pecial e techtiic*amente, ao aeto do parlamento pelo 
qual se julga provada a excepyao de  f o l g a  maior, que 
obrigoli o governo a violar a Constitiiição, praticando 
iim acto de violencia, contra determinadas pessoas, re- 
lativtlniente á. liberdade e á segurança pessoal. 

Mas como aquelle que procede coagido pela força 
niaior n!io pratica crime, não é culpavel, por isso a con- 
cessão de  u m  biL1 de indemriidade não importa, n" ao en- 
volve a ideia de absolviyão, de perdgo, de i n d ~ l t ~ o ,  nem 
mesmo de  amnistia. Pelo contrario, é o reconhecimento, 
é a justificação completa qiie o governo faz de um acto 
especial praticado contra determinada pessoa. 

A' ideia de  absolvição, de amnistia, de perdão ou 
indulto anda annexa a de culpa; e n'este caso, segundo 
a tlieoria ingleza, não ha culpa. Póde a té  haver iirn 
acto meiSitorio. 

A ideia que a concess80 de  um Zill de indemnida- 
d e  importa absoIvição, amnistia, perda0 ou indrilto, 4 
tida pelos jurisconsuitos inglezes como hereticn. 

K2o pdde ser absolvição, dizeni ellea, porque á 
a b s o i v j ~ ~ o  corresponde a necessidade de  uma sentença 
e de um processo judicial e de um tribunal, tribunal 
que, n'este caso, seria a camara dos lords, e do qual 



seriam excluidos a coroa e a camara dos communs; mas 
no 6iZZ dc  indemnidade C costixme e prática ínalteravel 
intervirem sempre os tres ratnos do poder levislativo. 

N2o p6Je scr amnistia, indulto ou perd;io, porque 
ent5o sd potleriii ser dado pela Rainha, com exclusão dos 
lords e dos cornmuns. E tanibem n8o pdde ser consi- 
derado como a simples desistencia cla accusapão que  
contra os riiinistroj podia se i  siidtentada, porque entAo 
sú poderia ser feita essa desistencia pelos communs, 
visto que scí elles púdem sustentar a accusapão, e não 
podei-iam intervir nem a coroa, nem os lords. 

Isto, senhoreu, é c:aro, é de primeira irituiyão, e p6Je  
mesmo ser comprehcndido pei-feitamente por aquellea 
qtie d'estes assurnptos tgem apenas ideias superticiaes. 

E', pois, i~iexacta a primeira afirmação feita pelo 
snr. presidente do conselho de niinistros, scbre a qual  
pretendeu editicar a defeza do governo. 

Emquanto á segunda affirinagão do snr.  residente 
do conuelho, de  qrie na Inglaterra tambem isso acontece 
igualmente, n'essa afErnlapão nem ha verdade historica, 
nem exactidâo doutrinal. 

NAo ha exemplo algum em Inglaterra, nos uitimos 
dous seciilo-, desde a revolu$$o de 1688, e dcsde a pu- 
blicaçZo do tibZ dos direitos, de ter sido pedido e me- 
nos concedido um Bill dc indeninidade ao governo por- 
que legisloii por decretos sem a i i i terven~ão do parla- 
mento. Nzo ha publicista, não ha historiador que indi- 
que facto algum igual ou similliantc. 

Séem sido concediJos alguinas,. poucas vezea, bills 
d e  indeninidade porqrie o governo violc~u o habeas cor -  
P U S ,  p o r q ~ ~  nâo respeitou as garantias individuaes, 
prendendo, conservando presos alguns cidadãos, sem 
ordein ou mandado judicial, porqtie violou o domieilio, 
OU O segredo das cartas; mas porque legislou fúra do 
parlamento, issn nz'sca. Eti digo que nuncs, ousa-se 
bem. Os ultimos billr de que tenho rioticia foram dados 
em 1801 no tempo do p a n d e  Pitt, e cm 1817 no mi- 
nisterio de lord Sidmouth. Depois d'estes não conhego 
outros casos. Poderá talvez o snr. Serpct indical-os. 

Mas, repito, caso de  concessão de bill, porque O 

governu legisloti sem intervenção do parlamento, nunca 
e nunca. 

Os inglezes n5o concebem a possibilidade ate que 
haja um governo tfo audaz que tenha a lembrança de  



legislar fora do parlamento. Tão zelosos são os com- 
muns dos seus privllegios, que até para authorisar a s  
despezas do enterro de lord Wellington fui preciso con- 
vocar o parlamento extraordinariamente. E agora mes- 
mo que a Irlanda estzi. em estado de revolta, onde vigo- 
ra a lei marcial, nunca o governo se lembrou que podia. 
legislar por decretos! Tiveram que siipportar o obstruc-. 
cionismu dos Homes Rullers, mas não usurparani o po- 
der legislativo! 

Anteriormente :i revoludo de 1688, os Reis das duaa 
dynastias dos Tudors e dos Stuarts tiveram essa preten- 
são. Consideraram-se com um d i re i to  sztper legal para 
dispensareiri a e x e c u ~ b  das leis, e eximirem-se elles. 
proprios das suas disposições. IIenrique VI11 chegou s 
obter do parlumento um hill  declaiando que o Rei, por 
uma proclamação dada em seu conselho, p0di.r impUr a 
pena de morte por motivo de heresia. &Ias este 6 i l l  cau- 
sou tal perturbaçãu, que Eduardo lV, logo no prirneiro 
anno do seu reinado, o fez revogar. Os Stiiarts foram 
ainda rnais pertinazes n'isto, e quizeram tornar cumpli- 
ce o poder judicial, qixe então não era inamovivel, e pa- 
ra isto Jacques I1 fez intentar uni processo judicial phan- 
tastico contra o coronel Eduardo IIalls, pflo facto de  
hãver exercido durante tres mezes as funcçoes de coro- 
nel seili haver commungado, conforme os ritos da  Igreja 
anglicana. 

O Rei tinha-lhe anteriormente dado um indulto, s 
se o poder judicial reconhecesse este indulto, a questão 
ficava ganha para a coroa com a authoridade dos doze 
juizes. 

Para isso era forçoso assegurar os doze juizes, en. 
tre os quaes havia quatro com quem o Rei contava já. 

ilIandou chamar um d'elles, Jones, o qual, á inti-. 
mação do Rei, respondeu que Sua Magestade poderia 
achar doze juizes que juIgassem A sua vontade, mas n%o 
doze iurisconsultos. 

< 

Os outros tres disseram cousa similhante, reagiram, 
mas foram demittidos. 

O tribunal foi logo reconstruido á vontade do Rei, 
e onze juizes sentenceararn que a accusapão havia ca- 
ducado pelo indulto anterior. 

O duodecimo juiz, o barão de Street, assignou co- 
mo vencido; e obteve por isso grande popularidade na, 
Inglaterra; mas depois descobriu-se que essa assignatura 



fora phantastica e anteriormente combinada para d a r  
ao julgamento visos de  liberdade e independencia nos 
iuizes. 
.I 

Esse juiz, depois da  revoluçiio, apresedtou se ao no- 
vo rei para receber os beneficias do seu voto, niad, como 
se  tinha descoberto a perfidia, foi desprezado. 

Os nomes dos quatro primeiros juizes que resisti- 
ram são: Jones, Rlontague, Charlton e Neville. 

E tn  vista do que deixo exposto, torna se evidente a 
inexactidzo da  segunda affirtnaqi?~ de  S. e ~ c . ~  

E se  nâo admira qutr na Iriglaterra aconteça o que 
tenho exposto, porque álii é O parlamento que 6 omni- 
potente e não os tninistros, nos outros paizes acontece o 
mesmo. 

A prática de legislar por decretos é só nossa. E m  
parte :tlgiima se faz o que aqui n6s fazemos. 

Poderá. o snr. presidente do conselho, ao qual m e  
dirijo com aquelle respeito que é devido ao seu honra- 
do caracter. indicar-me um facto. uIrt só facto. ein con- 
trario, acontecido na  Belgica, na Franca em circuriistan- 
pias ordinarias, na  Italia, na Prussia?!! ou ainda mesmo 
na  Hespanha?!! 

Procurar facto algum acontecido na  Belgica seria 
infantil puerilidade. Na França,  fóra de caso de  inva- 
são de  inimigo, ou de rebellião, não se apresentar:: 
um só. 

Quando um governo se submerge levantando-se ou- 
tro inuurreccional, ezte exerce a dictadura, por forpa das 
cii.cumstancias, e a divisão dos poderes desapparece. T a l  
foi a dictadura da  convenqão e do primeiro e segiinda 
imperio. Mas em circumstancias ordinarias, estando a 
funccionar regularmente os poderes constitiiidos, não 
houve ainda. 

Luiz XVIII não legislou fura do parlamento. Luiz 
Filippe tambem não. E se houve um governo que, fir- 
mado ri'uiiia interpretaçzo audaz dada ao aitigo 14.' d a  
carta régia, piiblicoii uns decretos dictatoriaes, o bill que  
ilie foi concedido foi o d a  deposição do Rei e d a  dyrias- 
tia, e a condemnaç"a dos ministros. 

O Rei que asuignou esse8 decretos, apesar da  sua  
inviolabilidade, foi d~posto ,  desthronado e declarado 
traidor h patiia. Não houve i~iviolabilidade que o sal- 
vasse da  infracção da  Constituiçlo. 

Na Italia, Cavour dava as suas formidnveis bata- 



lhas no parlamento, não fugia do parlamento, e d'elle 
obtinha a dictadura, isto é, poderes discricionarios. Da- 
pois de  Cavour não me consta que governo algum na  
Italia fosse pedir ao parlamento urri 6111 de indemnidade 
porque legislou por decretos. 

Na Prussia, Bismark desprezava o parlamento, di- 
zia aos deputados que elles eram entidades anonymas 
ante o paiz e a Europa; mas legislar por decretos fiira 
do parlaniento, nunca. Para o exercito providenciava il- 
limitadamente, porque estava para isso authorisado pela 
Constituicão. 

E na Hespanha, na propria Hespanha, tem havido 
muitas dictaduras, muitos pronunciamentos, muitos gol- 
pes de  Estado; mas usurpação do poder legislativo feita 
pelo governo em circumstancias ordinarias, nunca. 

Não me atreveria a fazer esta tso positiva asserção 
se não me podesse autl-iorisar com a declaração fornial 
de um Iiomem notabiliesimo, que P um dos pritneiros 
e dos mais notaveis politicos da  Eirropa moderna, Ca-  
novas de1 Castillo, asseverando que nunca alli aconte- 
cera isso. 

H a  poucos mezes ainda, não podendo o ministerio, 
presidido pelo snr. Sagasta, tirar do parlamento uma or- 
ganisação ccinpleta e systematica do exercito, apresen- 
tada pelo ministro da guerra Cassála, ein razão das ri- 
validades e interesses encontrados das differentes armas, 
o miiristerio, que queria lisongear a classe militar, de- 
clarou em cortes que no intervallo das sessões o gover- 
no publicaria por decretos aq'uella parte do systema que 
não depetidesse de lei. Contra esta declaração levanta- 
ram-se todos os orgãos da  imprensa, todos os grupos 
parlamentares que constituiam a fusiio; o proprio Caste- 
lar, que era um dos mais fortes apoios d o  ministerio, es- 
creveu do estrangeiro ao presidente do conselho dissua- 
dindo-o de similhante attentado contra a Constituição. 
Canovas pronunciou então um discurso tão energico e 
frisante, que obrigou o presidente do conselho a recon- 
siderar e a desistir do seu plano. São notaveis as pala- 
vras do~chefe  dos conservadores. Disse elle: 

((Onde vamos parar, resuscitando aquellas doutrinas? 
Qualquer extra IimitaGo culpavel, se a tivesse huuido, o 
que eu nego, qualquer excesso devia impor a todos nó3 o 
sentimento do arrependimento e d a  expiação, e não pó- 
de servir para levantar um principio de governo iniquo, 



ncm uma doutrina de partido. A minoria conservadora, 
pois, não póde deixar passar esta occasião sem lavrar 
um protesto. A minoria conservadora não acceita, e não 
acceitará jAmais, o principio que, a rião ser em circums- 
tancias extremas da  i n v a d o  do inimigo estrangeiro, ou 
de uma criminosa revolupão que ameace o throno e a 
propria existencia do paiz, se possa legislar sem o con- 
curso das cortes. Legislar sem este concirrso, 8 um at- 
tentado contra a Constituição, e manifestar esse desejo 
como possivel é um enorme escandalo constitucional.». 

E não foram menos notaveiu as palavras de recon- 
sideração proferidas pelo presidente do conselho, o snr. 
Sagasta. 

Disse elle: 
((E' mais expedito o meio de governar por decre- 

tos do que por leis; mas como não é este o syatema que 
nos rege, resulta que os governos liberaes, principal- 
mente, não devein resolver essas questões por decreto, 
ainda que isso seja muito mais commodo. Bem sabe 
S. exc.& que a opinião publica, por unanimidade, indi- 
cou o coiitrario, pois que não houve um só orgão na  
imprensa que não condemnasse como attentatorio á s  
prerogativas do parlamento o precedente dos decretos, a 
os governos parlamentares e constitucionaes não gover- 
nam só com a maioria. Téem muito que attender á opi- 
nião piiblica, e até aos partidos adversarios; e desgra- 
~ a d o s  d'aquelles que forem contra a opinião publica. O 
parlamento offerece inconvenientes, mas não ha remedio 
senão sujeitarmlo-nos a elles. Resolver contra elle, é unta 
rebeldia, para a qual n&o que?-o cowt~ ibu i~ .  B. contra a 
opilziZo do parianzento, seria unza especie de golpe de 
Estado, ou urrla dictadti.ra)j, ctc., etc. 

Aqiii esth como se procede na Hespanha ! ! ! Até na  
Hespanha ! ! ! 

M o  venha, pois, O snr. presidente do conselho di- 
zer que em toda a parte se faz o mesmo. Eu provo-lhe 
que em parte alguma se faz o que S. ~ X C . ~  agora fez. 
S e  fosse verdadeira a affirmação de 3, exc.", deviamos 
dizer, em toda a parte imperava o absoliitismo. Basta- 
ria que um governo dissesse que as circumstancias eram 
difficeis e angustiosas para que elle, por isso, suspen- 
desse a Constituição. 

O que equivaleria a dizer que n?io havia Consti- 
tuipão. 



Passo agora a fazer algumas ligeiras observações 
relativamente ao  que aqui foi dito pelo snr. ministro dos 
negocios estrangeiros. 

Disse e affirmou S. exc.a que tanto esses decretos 
dictatoriaes já tinham força de  lei, tanto elles j á  eram 
leis, que nós agora, seyi~ndo afor'ormzila ~ecobidn,  s0 di- 
eiamos, sG declaravamos que continuavam a ter  forpa 
d e  lei, emquanto não fossetn revogados. 

Mas peririitta S. exc." que eu replique, dizendo que 
se  elles já s?io lei, continuarao sempre a ser lei e a ter 
essa forga, essa virtude, emquanto não forem revoga- 
dos, pois é principio que utna lei continuará sempre a 
ser lei emquanto não f<ir revogada. A nossa discussão, 
portanto, torna se jnutil e escusada. Se  são lei, hão-de 
continuar a sel-O, independentemente d a  nossa actiial 
declaraqão. 

&Ias S. e ~ c . ~  acrescentou que isso era segundo a 
f'orm;ila recebida. Mas ha ahi, em alguma parte, algu- 
ma formrila sacramental, constitucional, legal, invaria- 
vel,. que nOs tenhamos que seguir, ou que estejamos 
obrigados a seguir?! 

Que ha uiiia formula constitucional para a promul- 
gação das leis, sei eu; mas que haja uma forniula para a 
redacção das leis, não sabia. A formula constitucional 
da  promulgação das leis e ~ t á  eaquecida, des_premda 
n'esses decretos que se diz téem força de  lei; como se 
pretende, pois, que haja uma formula legal para os di- 
plomas de  que tratamos?! ! 

N%o p0de ser. 
A formula por que téem sido redigidos estes diplo- 

mas parlamentares não tem sido sempre a mesma. Tem 
variado muitas vezes. 

Na dictadura de 1837 adoptou se a formula de  di- 
zer q i ~ e  colztinz~am a t e ~  f o r ~ a  d e  lei. 

E m  1543 e 1544 adoptou se outra essencialmente 
diversn, dizendo: «S%o a21~~~011udos p a y a  terem f o q a  
de lei, etc.» 

E m  1543, 1853 e 1869 voltou-se á furinula de 
1837. 

E m  1557 voltou se A formula de 1843 e 1844. 
Em 1870 voltou-se li formula de  1837. 
Que firmeza, pois, e invariabilidade de  formulas ! ! 
JIas S. excqa disse que eu  em 1881 cominettera 

um crime igual, e praticára a falta de  não recordar aos 



meus collegas o artigo do Codigo Penal a que me havia 
referido. 

Emquanto á arguição da  falta, confesso que S. exc.& 
tem razão. E u  não recordei aos collegas esse artigo d a  
lei p e n ~ l ,  porque não quiz praticar utu acto incivil e in- 
delicado, lembrando iiin artigo do Codigo l'enal a dous 
eollegas que eram doritores de capello. 

Etnquanto a9 crime que entRo pratiquei, devo di- 
zer que, tendo sido dissolvida a camara dos deputados, 
dissoluçgo que S. e ~ c . ~  não ha-de impugnar eomo illegi- 
tirna, e não podendo reunir-se o parlamento a tempo de 
votar a lei de meios, e ra  forçoso, ou publical-a por de- 
creto, ou deixar perecer a vida do Estado pela impossi- 
bilidade de subsidiar as despezas publicas. 

E acaso terá aquella dictadrii-a analogia alguma 
com a actual? Diga o srir. miriistro! 

Rias para que me lançou S. e ~ c . ~  em ;.osto esse 
crime ? 

Acaso esse meu crime importava a justificação 
actual do snr. ministro? ! ! 

Estaria no meu crime antigo a justificação do cri- 
me actual de  S. excqa?!  ! 

S .  exc." seguramente recordou se d a  passagem do 
12vangelh0, que nos conta como foi que o Divino Sal-  
vador livrou a niulher peccadora da  filria e vingança 
da popii la~a,  indicando aos que a accrisavam que elles 
erarn peccadoras, e que querri era peccador não podia 
accusar. 

Alas S. exc." não está na posição do Justo, esta. no 
r01 dos peccadores renitentes e confitentes ! ! ! 

E occorre-me agora, vem rne S memoria, um facto 
acontecido na antica Itoma, sob a d i c t adu~a  de  Julio 
cesar ,  e que pcíde ter alguma analogia com o actual. 

Havia terminado a guerra civil pela batalha de  
Pharsalia, mas os effeitos e os tristes resultados da  guer-  
ra. civil continuavam ein summo grau. 

As denuncias, as persegui@es. os confiscos, os de- 
gredos, punham a cidade e a Italia toda sob O dorninio 
do sujto e do terror. Mais de metade dos cavalIeiros 
romanos, ou haviam perecido na  Africa, ou estavam no 
desterro. 

Entre  estes havia um certo Quinto Ligurio, que, 
estando ern Africa quando rebentou a guerra civil, com- 
bateu 1B contra Cesar. Este bomem tinha mau caracter 



e a antipathia do proprio Cesar. Mas elle tinha sauda- 
des da  patria e da  fatnilia e implorava a clemencia do 
dictador. Cicero apadrinhava o perdâo. Cesar, porkm, 
hesitava. Foi então que appareceu um certo T~ibero ,  
que, ou para lisongear a má vontade de  Cesar, ou pa ra  
se  vingar de alguma injuria particular, denunciou e 
accusou a Ligurio como traidor. A accusação foi sub- 
mettida a julgamento no Porum, e a elle quiz assistir- 
pessoalxnente o proprio Cesur dic tado~.  

Foi então qiie Cicero proriuncioii aquella forrnosis- 
sima oração que pelas palavras: aA70vum crz"- 
men, C. C'esuv, et ccwte hulae cliem ilzauditi~na.r 

O plano da defeza foi langar sobre o accusador to- 
do o odioso d a  imputação que elle fazia a Ligurio. A 
analogia aproxima-se 

E voltando se para Cesar disse: tE quem Q, C. 
Cesnr, que accusa Ligurio? é O meu parente Tubero?!! 
Elle que, jiititamente com rneu pai, estiveram em Afri- 
ca!! Elle qiie entrou nd batalha!! Elle que desembai- 
nhou a espada!! Elle que derramou O sangue romano?!! 

(<Pois, C. Cesar, para que T~ ibe ro  possa accusar 
Ligurio é preciso que primeiro ellc se  corifesje réu do 
mesmo erro, da  mesma falta que ltie imputau, etc., 
etc., etc. 

A defeza foi tão commovedora e tão elonuente. aue  
I I 

Cesar, não s6 perdoou, mas pediu cópia da  oração. 
Não se persuada niiiguern que, trazendo it inemoria 

este caso, pret ,ndo attribuir ao snr. ministro o papel 
de Tubero, rião, poi,qiie este foi um denunciante viil- 
gar. Nem o papel de  Ligurio, porque foi um ingrato, 
um infame reptil, porque, tendo obtido o perdão d e  
Cesar, foi depois um dos seus assassinos. Não lhe posso. 
attribuir o papel do defensor, de Cicero, porque S. excea 
não intentou defender-me, antes me accusou. &Ias cuido 
não deprimir, nem abater a alta posição oficial, nem a 
dignidade pessoal do snr. ministro, attribuindo-lhe o. 
papel do dictaclor Clemente; e eu arrojado ao centro 
d'esse graride quadrilongo que se chamava o Fwunz, 
estarido entre o ~ o v o  e niisturado com o oovo. serei 

I ' 

sempre o primeiro a saudar o novo Cesa?*, e a implorar 
para mim a sua clemencia. A analogia agora fica com- 
pleta. 

Desbravado o campo d'estas questões íncidentaes, 



cumpre agora que entre rio assumpto principal da pre- 
sente discuss?io. 

N'este projecto envolvem-se duas questões, cada 
uma das quaes p0dc ter resolupão diversa, e deve re- 
ger-se por principias differentes. 

E' a questão do bill e a questão da  approvapão das 
medidas legisladas pelo govei rio. 

Para  a concess2io do õill devem ser tidas em con- 
t a  as circurnstancias extraordiriarias e urgentes em que 
o governo diz se encontrdra. Para  a approvaglo das iiie- 
didaj  deve attender sc á sua judtic;a e utilidade. 

E' certo que o goverrio, no intervallo das sessccs, 
legislou por deci-etos serri authoiisagão do parlamento, 
assumindo, por isso, poderes extraordinarios, e que pela 
Constit~iic;Eo n5o lhe pcrtericiam. Estes factos estão in- 
criminados nas nossas leis. 

E seriam só por isso criminosos'?, 
Nem todos os fartos aue estão incrirniiisdos nas  

1 
- ~- 

leis sno criminosos. Elles pOdein ser acoiupanhados de 
circumstancias exinientes de  responsabilidade, e eritão 
são ~univeis .  E factos da n a t u r ~ z a  d'estes. de  nue azo-  

I " 
ra tiatamos, p0deni ser determinados por circuindtancias 
imperiosas, imprevistas e urge ri te^, que excluaiti qu;il- 
quer responsabilidade. N'este caso não sào criniiiiosos. 

E estarão os actos legislativos, praticatfos pelo go- 
verno. n'este caso? Esta 6 a nuestão. 

A primeira obrigacão de ;rn goverrio é iiianter a 
ordem e a tranquiliidade publica. I'ara isuo as leia t k i n  
estabelecido as attribuigões que Ilic cornpetern, e as h- 
culdadea de que póde usar. Essas attribuições e faculda- 
des, em regra, são suffi~ientes e bastantes, inas p ú d ~ r n  
occorrer circumstancias extiaordiuarias e urgentes em 
face das quaes rião o sejatn. 

Quarido o Estado é aeommettido pelo iiiitnigo ex- 
terno ou pelas fac~ciee internas, pondo eni risco e peri- 
go  a sua existencia O U  a sua iridependencis, todas a s  
consideracões de interesse ~ar t ic i i la r~devem cessar e des- 
apparecer, ficando em pé iitria só lei, a salzcs 2iopt~lI. 
Entâo unia só VOZ se deve ouvir, não lia que discutir, 
que deliberar, nem que pieoccupar coni a observancia 
das fórrnas protectoras. E' preciso oòedeee?~. 

Quanda um navio navega mansanieiite, cortando as  
aguas do mar, e, im~ell ido pela brisa que lhe enche as 
velas, segue a sua derrota, os poderes do capitão 820 
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restrictos e limitados, e estão marcados nas leis e regu- 
lamentos. 

Mas se o navio L. surprehendido pela tempestade ou 
acommettido pelo fogo, então todos, passageiros e p a r -  
niçLo, deveni sacrificar-se para o salvamento commam. 

s ' e s t a  casa unia sd voz se deve ouvir, e essa voz 
é soberana. A uns ordena qiie sacrifiquem a vida, a ou- 
tros cliie lancem ao mar os seus liaveres, a todos que  
guardem silencio. O homem sobre qiiein recahe a o l r i -  
gar,Ão de  salvar o navio e as pessoas é d ic tado~ .  No Es-  
tado deve acontecer outro tanto. Ha casas em que a so- 
r:icdade deve concentrar-se sobre si epersonifiear-se n'um 
só liorneni. 

S e  nos lances siipremos o capitno entrega o com- 
mando do navio ao piloto experimentado para que o 
conduza a porto seguro, o Estado, nas tioras supremas, de- 
v e  entregar-se a iim braço fijite, a mão segura, que lhe 
salve t i  vida e a in(1ependcnc:ia. 1i:r:~ ri'estes casos que  
o senado de  lloma, com aquella suprema conciszo e 
elega!icia coni qiie forrtiulava sempre os seus decretos, 
proniinciava sempre o C ~ ~ u e t i ? l t e  cr1~iszi1e.s. 

E estariainos ntis n'estas circunistancias em feverei- 
ro e maryo preteritos:) Examinemos. 

Ein jantiro passado, uma situaçzo politica, qiie não 
foi vencida pelos triiinipliadoreç, abandonois O poder, 
mas nAcr tão Iiiespei.adariit?rite que  nEo tivesse teinpu 
para vit ao seio da representação nacional dizer os ino- 
tiros por que assirn procedia, c f~zt7r a exposiçEo da  si- 
tila$io geral do paiz. 

EntRo Iiil ltei, iio pleno (: livre exercicio d a  sua  
prerngritiva, incrirnbiri o snr. Serpa Pirnentel de organi-  
sar  novo gabinete, encargo honroso que S. cxc." heroi- 
camente acceitoii, e parece que sem kiesitayXo algiima. 
Alas erarn t2o dificeis as circurnstnnc;as ílo paiz, tBu SU- 

preri~as e t#o ang~sstiouas; eram t%o grandes, t#o enor- 
rnes as diffici~ldades dd g o v e r n a ~ ã , ~  do Estado, e tão in- 
feriores a clias se considerararii todos ou liomens politi- 
cos que estavam erii eircninstaiiciiia de poderem ser cha- 
mados ao novo rniriisterio, qric, de todos os convidados, 
só  iini se esciisou!!! El: tào diffici! coiisa era tambein son- 
dar  a profiindidade das chagas que corroiam e devora- 
vam as  entranhas da  sociedade, t?io cliffieultoso era es- 
colher os reniedios que era urgente, urgentissimo, appli- 



@ar enfermidade, que em vinte e quatro horas estava 
tudo combinado e o rninisterio organisado!!! 

Bem podia o snr. Serpa Pimentel dizer que, nos 
quarenta annos da  sua vida politica, nunca tiiiha visto 
caso igual ou sirnilliante!!l 

v 

A isto acrescia aincla que o governo se encontrava 
com duas maiorias parlamentares na sua frente, que con- 
siderava adversas e hostis, as quaes, porkm, tendo sido 
eleitas s6 poucas sernanas antes, e não tendo c o m e ~ a d o  
ainda a fiinccionar, neni tendo, por isso, contrahido res- 
ponsalilidade alguina parlainentar, affirmavani ao go- 
verno incondicionalmente toda a c o a d j u ~ a ~ ã o  e auxilio 
patriotico que necessario lhe fosse para vencer as diffi- 
ciildades de momento, clificuldades que, na opinigo do 
governo, eram angustiosas. 

3tas o goverrio, depois de madura reflexão e de 
consciericiosa resoliiç%o, entendeu que, em vista da  al-  
tura cla gravicladc das circu~nstaiicias, aqui[lo de que 
primeiro era preciso tratar era dc regnlarisar a sua s i .  
tuagEo pa~.tida~ia! 

E prestarido assim justa e leal homenagem ao prin- 
cipio arriericano, de que os despojos são para os vindou- 
ros, aconselkioii :i coroa a dissolupão immediata das cGr- 
ter! 

E para rnostrar tarnbem quão profundo era o de- 
sejo de se vêr dc riovo ccrcado dos representantes da 
ria@o, dos seus aniigos novarrtente eleitos e auxiliados 
pelo conselho dos repi.escntantes da  nação, alongoix a 
corii~ocaph diis cortes para cl'uhi a tres mezes coinple- 
tos! S ~ r m o  ultimo a qiie podia soccorrer se! 

E; n%o é isto prova e demonstraç%o ooncludente de  
quaritu eriini argustiosas e urgentes aa c;rctiri~st~ncias do 
paiz? 

No dia 30 de  margu verificaram se as eleiyoes ge-  
raes, e, no dizer dos ininistrou, com a tuaior tranquilli- 
dade, ordern e paz, cotn inteira liberdade, o que 6 nova 
<icniciristrac;iio (te que eritzo e~tavarnos sob um vulcão 
i.e\~olucionario: 

A ugitaçzo em todo o reino, principalmente em Lis- 
Ijoa era tal, tzo  graiide, e denunciava-se por tal n ~ o d o  
e sob taritas fiíririas, que o governo entendeu que era 
chegada a occasino opportilna d e  aconselliar a El-Rei 
uiua ariiiiistia e indulto geral, c ~ r n ~ r e h e n d e n d o  crimes 
pdliticos, militares e communs, e até os d'aqnelles qua 
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poucas semanas antes haviam sido presos e encerrados 
no Africa como discolos, desorùeiros e revolucionarios!. 

Não é isto, ainda, mais uma demonstrapâa clara-e 
segura do quanto esteve arriscada a orderri e a tranquil- 
lidade publica? 

Isto quanto ás rela~ijes internas do paiz, e, ernquan- 
to as externas, diz o governo que as relapijes com a s  
nasoes estrangeiras eram an?istosas e cordeaes, e que  
ate com a Inglaterra havia111 entrado em phase de fiel e 
antiga aliiada. 

E nXo serA isto igualmente deinonstrap20 segura de 
que estavamos arneagados de uina declara@o de guerra? 

Mls ha ainda outras provas e demoristrasneu mais 
directas e concludentes, de quaiito eram angustiosas as 
circumstancias do paiz no riiornento em que o governa 
tomou conta dos negocios do Estado, e o obrigaram a 
assuiliir poderes extrxordinarios. São aqiiellas que foram 
apresentadas ou indicadas pelo snr. presidente do cori- 
selho, e constam dos documentos parlamentares. 

S5o as seguintes: 
1." O patriotismo, porque é rima paixão. 
2." O verdor dos annos do Rei, e a sua inexperien- 

cia. 
;i.& A revolução do Brazil. 
4." A minoria republicana. 
D'estas aiaatro causas deduziii s. exc." aue erii l i  

do fevereiro &nguem, ou quasi ninguein, acreditava que  
o governo fosse capaz de manter a ordem. CorifissRo es- 
ta, bem verdadeira, como honrada, couio ingenua! !! An- 
tes de 11 de janeiro ningueni confiava no governo!!! 

Nada direi eu agora Acerca das causas das angus- 
tias da patria indicadas pelo snr. presidente do conse- 
lho sob os n.OS 1 . O  e 3 . O ,  isto é, o patriotismo, a revolu- 
gão do Brazil. E isto por duas razoes: a primeira por- 
que tinha um largo campo a percorrera e receio que me 
faltem as foryas physicas; a segunda, porque eu tenha 
por costume, e impoiiho ine sempre coilio preceito não 
entrar nunca na discussão de assumptos que excedam a 
esphera da minha cornprehensiio. Ora, eu n2o pude ain- 
da  couiprehender corno é que o patriotismo é uma pai- 
xão tão nociva e tnii, que cause angustias ao paiz e obri- 
gue o governo a infringir a Constitui@io; nem como a 
revolugão do Brazil, acontecida ha mais de oito mczes, 



e a alguns milhares de leguas, possa justificar a dieta- 
dura do anno corrente. 

Tocarei, pois, e só de leve nas causas indicadas 
sob os n.05 2 . O  e 4.0, a verdura dos annos do Rei, e a 
con.jura<;R da minoria republicana. 

- O verdor dos annoi do Rei, a sua inexperiencia, 
e em cotnparaç%o a authoridade moral, a universal con- 
fiança de Que Pozava o Rei fallecidol!! 

1 V 

Parece impossivel, repugna B credulidade que o 
verdor dos annos do Rei, e n sua inexperiencia, fossem 
allegados ante o parlamento para explicar as angustias 
do paiz, as difficuldades do governo, e para justificar oa 
actos inconstitucionaes praticados pelos ministros res- 
ponsaveis. 

Uina tal ou sirnilhante irreverencia nunca foi pra- 
ticada ante iim  arl lamento. Uma tal blas~hemia uoliti- 
ca nunca foi ouvida pelos representantes da n a ~ ã o .  

Pois 6 tambem pelo verdor dos annos do Rei que 
póde explicar se que ein 11  de fevereiro ninguem acre- 
ditasse qoe os rniriistros tivessem força para manter a 
ordem ~ublica?! E' o Rei aue dirige e aconselha os ai- " 
nistros,'ou szo os ministroslos que dirigem e aconselham 
O Rei? Os que por elle respondem, os que supprem as 
suas omissGe~, os que preenchem as suas suppostas de- 
âciencias? Como fica garantida a inviolkbilidade do Hei, 
a siia irresponsabilidade absoluta, a sua indefectibilida- 
de, a siia inf4llibilid~de constitiicional, desde que, pp; 
parte do governo responsavel, se vem dizer que O hei  e 
rnoEo, que nlto tem experiencia, e que isto tambem con- 
corre pira  que haja  ankustiau no pa&, e para a fraque- 
za do poder? PoderiL elle continuar a tigar collocado n'a- 
quella elevada esphera e região serena, inaccessivel ás 
paixões, superior aos defeitos dos homens, em que a 
Lonst i t~i i~ão o colloca, cercado sempre de um prestigio 
quasi sagrado?! 

Para que a irresponsabilidade do Rei se verifique, 
4 preciso, i: necessario, é indispensavel, q:le elle seja, 
não só immiine ante sc representação nacional e ante 
08 tribiinaes de justipa, mas até ante esse terribil tribu- 
nal da opiriiao publica, ante o qual todas as grandezas 
Ilurnanaq se abatem, todas as magestadea da terra se 
curvam!! E' preciso que elle nunca possa comparecer 
ante esse tribunal como causa directa ou indirecta, me- 
dista ou imrnediata dos males da patria!! E' preciso que 



a ConstituiçZio do Estado se verifiíjrie e realise de modo 
que todas as responsabilidades, as politicas, as judicia- 
rip.8 e as moraes se  verifiqiieni t! rcnlisem sobre as pcs- 
soas dos niinistros, e que riem de longe toquem nos 
mais afa'aatados degraus do throno. 

Explicar as angustias do paiz pelas q~ialiclades pes- 
soaes do Rei póde fazer se nas monarchias absolutas, 
nas constitucionaes n30; porque, por unia sAbin coinbi- 
nação de principios, e por uina ficq,io ,jririclica: riunca 
contestada, a pessoa privada do Itei pela elevação no 
throno irrodiiica se e transfortna-se ua constituiçào mo- 
narcliica!! 

Essa transforniaç%o C tão completa, que o Rei n8o 
morre; o Rei não tem idade madura, nem senectride; o 
Rei não tem sexo. 

E parece que a Divina Providencia qiiia de propo- 
sito que dous soberanos fossem acommettidos da mesrrla, 
d o e n ~ a ,  para tornar Ler11 saliente e bem senaivel a dif 
ferenqa que ha entre urir Rei constitucional e um Rei 
absoluto! 

Foram Carlos VI  e Jorge Ill. Estes doils principes 
foram atacados de demencia, e ao mesmo tenipo que a 
d o e n p  de Carlos V I  acarretou sobre a França todas 
a s  desgraças c grandes calamidades, a doença de Jorge  
111 qilasi i e  não fez sentir no governo de Inglaterra. 
Fo i  uin méi-o accidente, e passageiro, na  historia cons- 
titucional de Inglaterra!!! 

Ta1 tinha sido a transforiuac.i?o do individiio na ins- 
tituição nionarchica, e a absorppão da  pessoa privada ria 
publica!!! 

Foi elle proprio que sanccionou o bill q u ~  declara- 
va a siia demeiicia. sanccionando assim ciue elle estava 
incapaz cls sa.nccio?zan'!:' 

Esta transformapão da  pessoa privada do Kei na 
instituiq20, não deprime, não abate a pessoa do Rei, an -  
tes a exalta, elevando a acima da  natureza huuiana e 
creando.lhe uni estado juridico que ria ordem natural, 
era irnpossivel existir!!! 

A exaltapão ao tlirono imprime e communica A pes- 
soa do Rei unia tal virtude, que os defeitos, os vicios 
anteriores e os criines até, deiapparecctii e evaporam se, 
para d'elles não ficar vestigio algum!!! 

Foi assim que Henrique VII, tendo soffrido uma 
forte condemnação judicial qiiando era conde de Iiiche- 



mond, por occasiiXo das grandes luctaa entre as casas d e  
York e Laricaster, logo qiie subiu ao throno, essa con- 
demnação desappareceu e evaporou se de modo que d o .  
ficou vestigio d'ella, nein rnacula judicial da  cotiderizna- 
C ~ O !  ! ! 
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A posse do throno imprime caracter sagrado, e dá  
direito nRo só a exigir a obedierlcia, rn8s a oppôr resis- 
tencia 5nuelle wue se  diz com melhor direito!!! 

Foi por isso qiíe o niesmo 1Ienrique V I 1  pitblicoir 
um estatuto, a qil.., Baccon cliairia por excellencia o es- 
tatiito de l-Ieni ique, pi.t,liit>;iido que se fizesse diatinc~ão 
entre o Rei de direito e o 12ei de facto. 

E se Carlos 11, aterrado porque o partido prcsby- 
terano levantava tropas ern nome do Rei contra elle, 
mandou propor um bill pl.ohibirido qrie se levantassem 
tropas em notiie do Xei contra a pessoa do Rei; esse Bill, 
que scí havia obtido clous votos de  tuaioria na carriara 
dos lords, nZo foi approvado nos coirimuns'!!! 

E Gu~zo t ,  O sabio historiador Giiizot, na  siia tra- 
ducc;%o da  historin constitucional insiniia que a llairilict 
Isabel, einqiianto Rniriha, nunca foi ~ h a m a d a  Rainha, 
mas sempre Itei, c ás vezes Principe. A collectn das niis- 
sas era-lhe offerecid,~ ~ o b  a formula Renem ~aost~um Eli- 
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sabetl~anz, pois que, terido desapparecido a pessoa priva- 
da,  n8o havia mais a distitiguir entre o homem e a iuu- 
lher!!! A instituiç2o. acrescerita Guizot. rino tem scxo!!! 

9 ,  

A iiiexpei*'ieucia do Rei?'! E para' que tanto eiripe- 
nho ein deriionstrur qiie o Rei é inexperiente?!! Ser& 
para o exaltar?!! Será para o.  . . não digo, porque me 
esquece a palavra propria e a cairiara a supprirh!! Será 
para cobrir a responsabilidade dos ministros?!! 

E: como dernonstrar u 1iriol.i que o Eei  B inexpe. 
riente? ! ! 

Pois póde dizer se clrie é inexperiente uni Rei que 
tein v ~ n t e  e sete annos d e  idade, que frequentou os es- 
tudos superiores coiri notavel aproveitamento; cjue viajou 
pela Europa e foi admirado nas cortes onde esteve, pela 
sua illustruç2o e pela gerieralidade de conhecimentos que 
mostrava; que exerceu uin posto superior no exercito; 
aue  foi conselheiro d e  Estado durante dez annos, e aue  

r L 

por duas vezes exerceu a regencia do reitio, senipre com 
universal a ~ p l a u s o  da  napão e saliente approvação d o  
Rei seu pai?!! 

E para que fazer um parallelo tão saliente, u m a  



con~paraçZo tão viva entre a inex~er iencia  do Rei actua1 
com a grande aiithoridade moral, coin a iiniversal con- 
fiança de  que gozava o Rei fallecido?! Com que direito, 
com que ji~stiça!! 

ICssa comparaç.Ln, esse parallelo, esse relêvo, além 
d e  ser iimn inqi~nlificavel irreverencia, irnporta iima an- 
tec ipa~no do juizo d~ hi~toria;  pois para escrever or1 di- 
ctar a liistoria do ixltirno reinado, é ainda niuito ccdo. 
A's grandes qi~alidades moraes do Rei falleeido deve-se, 
em grande o ter sido venturoso esse reinado, mas 
tr reilindo actual é por todos os titiilos aiispicioso, espe- 
ranço$o. 1': qiiando se cornpnrnm as qiialidndes pessoaes 
do Hei fallecido e as do R<:i a~ t i i a l ,  n 6 ~ ,  aqui, ~6 pode- 
ri:os dizer qiie este herdo11 as etninentes qualidades, as 
grandes vittiidee, os mggrianiiiios sentimentos do l{ei 
seu pai.  Nada mais e nada rrienos. 

iiir sou monarcIiista, como 1.6s todos. Sou monar- 
cliist:~, e dentro da  moriarcliia sou conservador. SOU 
conaerv:;dor libera!, e miiito constitucional. Soil monar- 
cliista da  morrarcliia antiga portueiieza, d a  monarchia 
q11e era constiti~cional poiqiie era lirilitada pelas leis fun- 
dxnientaes dli reine., leis contra a3 quaes o proprio mar- 
rlwz de Poml>al, o ministro despcitico da  realeza divina, 
confesszva qiie o Rei tinha a feliz i t~yo te7 lc in ,  reconhe- 
cendo assim qrie a antiga C~nstitiiiqão do reino era  su- 
perior B author idad~ do 12ei nbsoliitn; inas hoje os mi- 
nistros actuaes do Rei constitucional dizem se  superio- 
res á ConstituiçAo do Eitado!! 

Soii rnonarcliista, d'essa inonarchia tradicional, his- 
torica, que coineçoii em Affonso Henriques, que não re -  
silltou de um pacto, que n%o sahiu de uina eleição, que 
emarioii, que brotou do seio, do coraçRo da sociedade 
li~sitana, do povo lusitano, que nasceu juntamente, ao  
mcsmo tetnpo qiie a nacionalidade, que a patria portix- 
giiezs!!! Que é consiibstancial com ella, que foi diiran- 
te scculos, que é hoje, e que será sempre o fundamen- 
to, O alicerce, a base da  patria portiigueza!! 

Rei e reino, diziam os nossos primeiros avós, Rei e 
reino Portugal inteiro, porqiie aos seus ouvidos nunca 
chegaram essas sonoias palavras de hoje: nasão e sobe- 
rania d a  naçzo. Xas obras iminortaes dos nossos antigos 
jiiri~consultos tambem nrinca se encontram escriptas es- 
sas palavras, mas sim as de Rei e reino, que significa- 
vam a exiutencia de um Estado indeperidente, no qual 



tão essencial era o Rei ao Estado, como o Estado ao 
Rei. E ainda no notabilissimo assento das cortes de 
1641, n'xquellas que proniinciaram a deposipão da  mo- 
narchia rastelhana e a restai ira~ão d a  munarchia legiti- 
ma da casa de I3ragança1 escreveratn que os Tres esta. 
dos do ~eiqlo, I-~?ZL?LI'C~OS em cci~*tes, rep~.esentum o ~ e i ? l o ,  e 
t i e v t ~  todos os pode?-es que ~t'clles lza, proclamando assim 
a oiiinipotencia parlamentar das i.iirtes em frente do Rei, 
mas hoje proclarna se a omriipotencia riiiriisterial em fAren- 
te do usrlamerito constitriciorial!!! 

1Cu tlesadoro a monarchia chamada democratiua, eu  
desadoro tainbein a monarcliia cercada de institiiiçi3es 
repiiblicanas, a monarchia do Itei que reina mas nAo go- 
verna, e do Rei qiie é magistrado, rilas ngo poder. Al- 
guns rjriercm iini:.i monarchia racliitic:i, iim engendro de 
monarchin para a depririiirem e vilipendiarem, c oiitros 
querem unia monarchia em que possatn, ii%o digo ser 
lteis, ma9 dominar os Reis. 

Lafi~yette e Thiers inventaram eesas phraseologias 
que forain felizes porque tlérarn volta ao* mundo, mas 
qiie hoje são consideradas ocas e sem sentido. E o pro- 
prio Thiers demonstra bem a sua doutrina, porque, 
quando foi chef? do Estado, reduziri os ministros ao pa. 
pel de secretarios, e pretendeu reduzir a repi-esentapão 
nacional a um simples consellio, privando a de toda a 
iriiciativa util e efficaz. 

Ten2io fé na monarchia, tenho f6 na instituição mo- 
narchica, porque, estiidando a organisa$to da  hlimani- 
dade, encontro lima relação directa, evidente e segura 
entre a rnoiiarchia e o seii principio hereditario, e a con- 
t i n u i d ~ d e  do principio social. 

Esta continuidade do principio social, frente a 
frente do individrio, acha se niuito melhor representada 
n a  instituição monarchic.a do qiie n'oiitro systema qual- 
quer. 

filas se eu sou monarchista, e se desadoro a monar- 
chia dos democratas c a mnnarctiia dos doutrinarios, de- 
testo e abomino a monarchia dos nbeolritistas e a mo- 
narcliia do governo pessoal dos ministros de  um Rei 
constitucional. 

Blas as doiitrinas, os principios do snr. presidente 
do conselho, pondo na sua frente a pessoa do Sei,  e col- 
locando na  vanguarda dos ministros responsaveis as 
qualidades pessoaes do Rei irresponsavel, levam nos ir- 



remediavelmente, ou para a monarcliia absoluta, oii pa- 
ra u governo pessoal dos ministros, o qual, dizia o actua! 
presidente do conselho de ministros de Hespanha, cons- 
titue a mais irisuuaort:~vel de todas as tvrannias. 

' 1  

Depois dii inexperiencia do Rei, veio a conspiraçãa 
dos repiiblicanos!!! Poiico direi dcercn d'ellii. Mas per- 
gttnto:'qucm comccou essa conspiraçAo?!! E' anterio; ori 
posterior a 20 de  janeiro?! Foi para a suIfoc:ir que as 
cortes f'oram dissolvidas'?!! E ra  1L que se tramava?!! E 
queni era o Catilina íl'eusa coiijura<;ão? Que fcito é d'el- 
le:+ Onde estA? Acaso iliorreria arremessando se ousado 
sobre as cohortes do senado commaiidadas por algum 
Antoriio?'! E qilem eram os Lentulos, os Cethegos, o s  
Ceprarios, os Gabinos d'essa corijurapão tremenda?!! F o -  
ram elles sacrificados nas persigangas, como aquelles 
outros o liaviam sido nos calabouços? 

Não, serthor, niriguem morreu, niriguem foi sacrifi- 
cacto. Nem se ouviu a voz itnperiosa d e  CatZu exiginda 
o sacrificio em nome da  liberdade, nem foi mesmo a in- 
tervençzo eloquente de Cesar para ou salvar. Elles f'ugi- 
r a n ~  aÓ toqiie-de apito!! 

Arites de terminar, peço licença aos snrs. ministros 
para Ihes dirigir uma pergunta, á qual elles pódem não 
responder. Quando seria que veio pela primeira vez a 
muitos dos snrn. ministros a ideia da  dictadura? Seria 
logo por occasiâo da organisação do ministerio? Seria 
depois nos seis dias que decorreram até (I. dissolução? 
Seria ainda, depois, nos vinte dias que decorreram ate 
10 de rcarço, primeiro acto dictatorial? 

Se  foi logo por occasião da organisação do minis- 
terio, podemos affirrnar que esse pensamento, essa interi- 
ção, foi occultada, escondida a El-Rei. Tendo Sua Ma- 
gestade coriieçado a reinar poucos mezes antes, prestan- 
do juraniento de  sei fiel á Constituição, de guardar e fa- 
zer guardar a Constituição; tendo Sua Magestade de ac- 
ceitar e receber nas suas maos o juramento dos minis- 
tros, de serein fieis A Constituição; velando El-Rei inces- 
santemente pela guarda e observancia d a  Constituição; 
sendo El-Rei o primeiro interessado em que o seu rei- 

nado não começasse logo maeulado por uma flagrante 
violaçiio da  Constituição; tiido faz crêr, tudo faz conven- 
cer, de que, se Sua hfagestade fosse sabedor do intenta 
dos ministros governarem contra a Constituisão, não o s  
teria investido n a  governação do Estado, e teria esco- 



lliido outros ministros que  fossem fitris á Constituiçco, 
podendo então exercer livremente a sua prerogativa, 
pois que tiriha em ~ c g â o  todos os orggos constitucionaes 
por oricte o Rci costriina ser esclarecido e informado 
coristitiiciorialn1erite. 

Se  foi rios seis dias que decoircrani atí: 20 de ja-  
neiro, etn que se verificou a disso1uçR0, ainda podemos 
assegiirar que ci'isso não Li sabedor E1 Rei, nem o con- 
sellio de Estado, pois qiie então ainda Siia Nagestade 
~ o d i a ,  livre e constituciorialrncitte infoririado, optar en- 
tre a violação da  Constituição e a demissiio dos ininis- 
tros. 

Durante os vinte dias que dccorrcram até ao pri- 
meiro acto dictatorial não occorreu, nein no interior, 
nem no exterior, facto algiitii extraordinar-io do qual 
pod6ssc nascer a leinbrariqa da  dictadilra. Ho interior 
corria o periodo eleitoral pacifica e livremente, na maior 
tranauillidade e oi  dem. No exterior continuavam as  
boas relagces coin todas as potencias estrangeiras, e até 
com A Iiiglaterra havia paz, amisade e ãlliariça. 

Qiiando foi, pois, quando seria que tal ideia veio 
A mente do governo? 

Não sei. E', porém, certo, é incontcstavel que, des- 
de o momento ern que as camaras foram dissolviclas, a 
prerogdtiva régia ficou captiva e prisiorieira. dos minis- 
tros. O Rei ficou p r i d o  da  faculdade de, livre c cons- 
tituciorialmente esclarecido, exercer a sua prerogativa. 

Ngo lhe era mais possivel demittir estes e nornear 
outros ministros, a n%o ser empregando um enevgico es- 

.forpo do sua vo?atucle pessoal,, a que em linguageru po- 
litica costuma dar se lhe o nome de golpe de Bstudo, 
igual áquulles taritos que tantas vezes foram praticados 
pela infeliz, mas boiidosa ltainlia Isabel, os quaes lhe 
acarretara111 a deposigão do throiio. 

Estando assim a prerogativa régia cagtiva, nzo tc- 
r ia sido diEcil aos ministros cibterem do Rei a assigna- 
tura para esses decretos attentatorios da  Constituição. 

E' senipre assim. Com a investidura da  coi $a os 
ministros corifiscaram o corpo eleitoral, e extraliindo 
d'elle a firceps maiorias numerosas, Corri essas tuaiorias 
se inipõetri depois A coroa e sequestram a prerogativa. 

E' uin circulo vicioso. O 12ei faz OS ministros, e os 
ministros forjam os pares e os deputados; corn os pares 
e deputados assim feitos os ministros iinpõem-su ao Rei. 



O Rei é inviolavel pela ConstituiçLo, os ministros sBo 
os responsaveis. Mas corria a responsabilidade sí, póde 
ser verificada v elos denutados. nue são creaturas dos 

I I I 

niinistr-os, nunca essa responsabilidade se torna effecti- 
va,  nunca se realisa. 

NEo temos, pois, nem governo constitucional, nem 
systema Assistimos só a uma reprejenta- 
@o, a um simulacro de governo constitucional e parla- 
nientai.. Estamos corno a antiga Roina republicana rio 
tempo de  Aiigusto. Então havia I A  o senado, o corisu- 
lado, o tr ibi~nado, o edilato, a censura, os comicios e 
todas as magistrrituras da  republica, mas todas absor- 
vidas, monopolisadas pela mão omnipotente de  Cesar. 
Nós agora temos ConstituiçLo, leis organicas da  Consti- 
tuição, camaras legislativaa, tribunaes, muriicipios, co- 
micios, eleições, todas as rodas d e  um governo consti- 
tucional. rnas tiido mononolisado  elas mAos absorven- 
tes dos ministros do pGder ex+cutivo, pelos ministros 
ficticiamente rasponsaveis, realmente irresponsaveis ! ! ! 

O Rei E rrioço, está no verdor dos annos, é inex- 
periente; mas os ministros são dictadores!!! Tanto basta!!! 

Lenibrai vov, porém, senhores, que se entra facil. 
mente no caminho do aibitrio e da dictadura, mas que 
se  sal-ie d'elle dificilmente e sempre por cntre catastro- 
phes ! ! ! 

Luiz Banaparte governoli a França  qiiasi vinte an-  
nos sob 9 rr?gi~nen da  dictadura, mas morreu asphyxia- 
d o  aos primeiras sopros da liberdade. (Juiz abrir as 
portas para que entrasse o ar  e entrou a labareda. Pre- 
i e n d e ~ - ~ u e  entrasse luz e entrou o furacão. O imperio 
derrocou-se. A França  foi invnriida. As aguias, enco- 
lhendo as azas, suspenderam seus arrojados voos. O 
territorio fui miltilado. Pariz foi sitiada e depois incen- 
diada. A republica surgiix. Sim, surgiu a republica, e 
l á  está ha quasi vinte annos,. tempo igual ou superior 
Qquelle por que estiveram as tres iiltimas d ~ n a s t i a s :  a 
dyriastia legitima dos Bourbons, a pactuada de Luiz  
Filippe, e a plebiscitaria dos Napoleões!!! Não quero 
fazer conipnraç0cs, nem aproximaçbes. Mas ao termi- 
nar, ~~er rn i t t i  me que do fundo do cora$io lance o b ra -  
do, que tambem está nos vossos-é o de: cc:leus salve o 
Rei, inas viva a Constitui~ão!» 

Tenho dito. 1) 
O snv. p~esidente do conselJzo de nziniststros (Anto- 



nio de  Serpa):-Lamentou que a erudipão do digno p a r  
nEo tenha uma data rnais remota. Lamenta que S. exc.&, 
que se mostra t50 conhecedor das práticas, priricipios e 
regras estabelecidas em todos os paizes constitiicionaes, 
e que  tern approvado todas as dictaduras, e que já foi 
dictador, ainda não lia dez annos, iito tivesse n 'que l l a  
epocha a s  convicpões que acaba d e  rnostrai. que tem, 
porque então tiaveria uma dictadura de menos, o que  
seria bom, porque o oradór taruberii não 6 amigo das  
dictaduras. 

S e  S. exc." pensasse como pensa hoje, quando enm 
1881 fez dictadura, c dictadura d e  melhor especie, por- 
qiie S. exe." nEo sú sahiu fúra da lei constitucional, mas  
usurpou as funcções legislativau ti'aquillo cjue ellas téern 
d e  mais sagrado, decretou iinpostos em dicta- 
dura; se S. exc." pensasse como pensa hoje, certaniente 
seria uma dictadura de  menos a contar. 

A dil tadura feita pe!: a.ctual governo e pelo go- 
verno progressista de  ha  quatro azirios s2o dictadtiras 
que, na maior parte d e  seus actos, ri20 se pOde dizer 
que produzissein damrio irreparavel; porque, por exem- 
plo, agora, ainda não estão em execupão a maior parte 
das authorisações que o governo deve a si proprio. 

Os dpcretos dictatoriaes dcterrninam os impostos, 
porbril causam damno, e esse damno 6 que é irrepa- 
ravel. 

Falle-se sbrio, porque a questão 6 séria. A ques- 
tão, na sua generalidade, reduz se unicamente a saber 
se a s  circumstancias obrigavam ou n80 o governo a 
praticar os actos que praticou. 

O digno par quiz denionstrar que ria Inglaterra 
não havia bill; qire depois é que liouve, quando o go- 
verno, em virtude de  força maior, teve de pí3r de parte 
a lei de  Izaheas corpz~s .  E S. exc." pediu que lhe disses- 
sem quaes os casos em que o governo i i~glez pediu um 
bill de indemnidade; ora, o orador p6de citar nada me- 
nos d e  tres casos. 

A respeito de  dictadura, S. e x ~ . ~  apresentou como 
exemplo a Franpa, a Prussia e até a I-Iespanlia. A res- 
peito da  F r a n ~ a  lembrará apenas o 2 de dezembro, que  
inundou Pariz de  sangue. Q~ianto  ii Hespai~t-ia, o ora- 
dor syrnpathisa muito coni ella, mas, a dizer a verda- 
de, .prefere ser ministerialista portuguez a ser miaiste- 
rialista hespanhol. 



Do aue se trata em todo o caso é dc  saber se a s  
circumstaicias obrigavam ou na0 o governo a assirmir 
a dictadura. 

Disse o digno par  que n3o tinha havido diEculda- 
des, porque, em primeiro lugar,  o ministcrio constituiu- 
se em vinte e quatro horas. Ora ,  quando discutiri este 
assumpto na  camara dos deputados, o orador nEo fa1lou 
nas difficuldades d e  se constituir ministerio, mas sim 
rias diiiiciildades em que estava o paiz. 

S. exc." disse tainbem a u e  as  eleicG.5 tinham sido 
decretadas tres mezes depois. Isso, porém, foi exacta- 
mente no sentido da lei, e as e l e i~0es  foram annuncia-  
das  uara o maximo uraso de  tres mezes. 

Igualmente disse o digno par  que R dictadura foi 
feita, nRo em beneficio do paiz, nias em beneficio do  
governo, por isso que  o orarior declarára que cm 16 
d e  janeiro se acreditava, e isto 6 li111 factr , qiie o go-  
veino não tinha força para manter a ordem. 

Ora,  o governo tinhs força, riia3 era necessario 
que se mostrasse qire eil:: n tiniia. O governo pbrle rilan- 
ter a ordem de dua3 maneiras: ou rci>rirnindo ou Dre- 
venindo. O f'icto de se saber que o governo tem forga, 
tem a vantagem de prevetiit-; e o guverno, coiiscguindo 
manter a ordeni sei11 dersariiar uma só gotta de sangue, 
jA coriseguiu alguma couja. 

Não tendo o digno par, na cliiest50 de se sab:r se 
a s  circuiristailcíds obrigavam ou nXo o governo A dicta- 
dura,  analysado ncnhrirna das iiiedidas dictatoriaes, o 
orador julga podei, reputar desnccessario responder 69 

mais con~ideragrjes de  S. exc." 

ARTIGO VI11 

Apresentação do iiovo ministerio 

N a  sessão de 15 de outubro foi lido um offiuio do 
snr. presidente do conrelho, tiarticipando que Sria Ma- 
gestade El Rei acceitou a dcniissão do gzbinete presidi- 
do  pelo snr. conselheiro Serpa Pirnentel, e nomeou o no. 
vo iiiiilisterio, constituido do seguinte modo: Piesiilente 
do consellio e ministro da  guerra, conselheiro Juão Cfiry- 
sostomo de i lbreu e Souza; ruinistro do reino e interino 
da ins t iuc~ão  publica, antigo deputado Antonio Catidi- 
do Ribeiro da  Costa; rninistro dos negocios ecclciiiasticos, 



e de  j i i~ t ipa ,  consclheiro Antonio Emilio Correia de SB 
BrandRo; ministro da fazenda, conselheiro José de  hIel1o 
Qouveia; ininistro da rnarinlia, antigo deputado Antonio 
José Knnes; ministro dos negocios estrangeiros, conse- 
llieiro 3osé Vicente Bíiiloosa dii IZoeage; x~i in i~t ro  das  
obras publicds, coriselh~iro Thornaz Ancotiio Hibeiro 
Ferreira.  

O p~esidente do co?zselho de min i s t~os  (Jogo Chry- 
sostomo):-Peso a benevolencia de  v. exc." e da  eania. 
ra para que, cm a t t e n ~ ã o  á minha idade e estado de  
saude, eu possa lêr o discurso d e  aprcsenta~ão do mi- 
nisterio a que tenho a honra de presidir, visto corno de  
outro modo não me 6 dado faze1 o: 

«Tendo sido encarregado por  Sua  llageutade El-  
1Zei de  oiganisar ininisterio, venlio hoje d a r  conta ao 
parlainento da  maneira conio ine deseniperiliei d'esse 
Iionroso e difficil encargo, qiie acueitei ruovido pela uni- 
ca a inbi~Eo d e  ainda prestar iirn servipo á tninha patria 
antes de ine despedir da  vida. O~i t ros  o prestariam nie- 
Ilior do que eu; mas sou cidadào, e para o curnprimen- 
to do dever civico não h a  limite de idade; sou militar, 
e fica iiial ao soldado voltar o rosto aos perigos. 

O ministerio hoiive de oiganisai-se conforme a s  
necessidades excepcionaes da s~tiiaçgo politica. S ã o  re- 
presenta urn partido, mas ha-de representar os princi- 
pios de governo que sZo coinmtitis aos partidos liberaes 
e monarcbicos, e diligenciari merecer, qunnto possivcl, 
a coopera~Xo ou benevolencia de todos, zelando os in-  
teresses publicas, que elle sobrepõu As Y U R S  ~orivenien.  
cias particulares. Trio pouco sahiir das maiorias parla- 
mentares, e por isso não corita coiri a sua cortfian~a po- 
l i t i c ~ ,  nein a solicita; todavia, teiido por essencial iiiis. 
$20 occiipai se de  :bs~iimptos que estão ligados ;i honra 
e R fortiiiia do paiz e que o prcocciipam e agitaili, es .  
pera qiie os corpos legislativos lhe rião falteiri corn O 

concurso e 0 apoio, de qiie clie precisar, e qunndo o 
precisar, para o desernpenlio d a  sua inissZo nacional. 

((Esses assuinptos eupeciaes s50 a questrio de  fauen- 
d a  e o iiifeliz deuaccordo cotn a Inglaterra, niotivado 
pela concorrencia dou seus iriteresses coni os rioziuus di- 
reitos n a  Africa oriental. A'cerca d'este desaccordo, O 

governo, identificado c0111 O seritiiiiento nacional, iião 
pbde recominendar R sancçzo do parlamento o tratado 
de 20 de  agosto, emhora nZo pretenda estorvar a exe- 



cupão da sua causula que jh o sujeitou a essa sanc~ao,  
Acceitaria de bani grado modificapGes no mencionado. 
tratado, que, resalvando a drgnidade e os interesses d a  
naçIo, facilitassem o restabelecimento da rnais completa 
harmonia entre Portugal e a sua antiga alliada; rnas 
ainda não sabe se terá de se jiilgar inhibido de promo- 
ver taes modificagões pelos factos que se dia terern oc- 
corrido recentemente A entrada do Zan~beze, e que, se 
niio fossem explicados satisfactoriamente, dificultariâm 
ainda mais o accordo equitativo que O governo portu- 
guez sempre tem desejado since~amente. 

t s 'es te  estado de couuas, o a~ tua1  gabinete não 
pode ainda tomar. resoluqões definitivas que sirvam de 
norma ao seu procediiiierito futuro, a rião ser a de zelar 
inq~iebrantavelmerite a honra do paiz; logo, porém, que 
possa t\)mal-as sein precipitaçiio, comrn~inical-as-ha ao 
parlamento, que eorivocaiá rlovainente, sc lhe for preci- 
so O seu coriciirjo, e annuiicial-as ha á napgo, cujo apoio 
generoso deseja merecer em todas as eventualidades 
d'este difficil lance. 

ctRelativamente á questiio fazendaria, o governo 
ha de esforçar-se por firmar o credito publico, atacado 
no estrarigeiro pcr iriteresseã pai-tiuulares, rnas rião aba- 
lado, feliztnente, por suspeitas fundadas de que Portu- 
gal possa algum dia deixai. de honrar os seus compro- 
missos, como seinpre os tsin honrado até aqui. Para mais 
energicamente rebater esses ataques, impor se-ha o se- 
vero preceito de se abster de quaesquer despezas que 
não scjairi imprescindiveis e de realisar corajosamente 
todas as econoinias perrnittidas pelas necessidades dos 
serviços publicos e pelos encargos essenciaes da civilisa- 
pão. E' este o artigo fundamental do seu programma de  
administrapão interna. Cornquanto syrnpathise com todos 
os progressos rnateriaes, julga indispcnsavel susta1 os, 
embora sem ruiria ou estrago dos que estiverem inicia- 
dos, emquanto a situap%o da fazenda publica não for tal 
que inspire pleiia confian~a a nacionaes e estrangeiros, 
e assegure aos contribuintes qiie Ihes não serão exigidos 
novos sacrificios. O goverilo declara solerunemente que 
empenhará toda a energia da siia vontade e todo o apoio 
que lhe possa dar a opinião publica, na  execupbo do  
proposito inabalavel, que lhe deve ser facilitada pela 
absoluta isenpão de preoccupaçí3es partidarias, de ata. 
lhar O acrescimo assustador das despezas publicas e 



adoptar uma politica financeira de  reparaçlo e consoli- 
dação. 

«São estas as deliberações czpitaes do novo minis- 
terio, que se julga incumbido especialmente, se não ex- 
clusivamente, d e  resolver ou preparar a solução dos dous 
problemas que n'este nlomento mais se impõem á soli- 
citude dos homens pulolicos. IIavendo, porl-rn, d e  se oc- 
cupar tambem d e  todos os ramos d a  governayão, ein to- 
das clles subordinar6 os seus actos e prapositos á s  r e  
gras da  mais esc[-upulosa rrioralidade, de  qiie é perihor 
o passado dos ministros, de  u ~ i l  sincero respeito pela 
lei, que os autliorisn a faze1 a respeitar por todoi os 
funccronarios e cidadiios, e de uma inabaiavel convicção 
dos principias liberaes, que s5io o alicerce das nussas 
instituipões. Cingindo se a estas regras, o governo es -  
pera conseguir, ao rnerios, que a sua gerencia deteruii- 
ne o apaziguamento das pdixões politicas e assegure ao 
paiz O socego e a confiança de  qiic elle tanto precisa 
para trabaliiar pela siia  prosperidade.^ 

O s i w .  Antol~io de 8erpa:-Nas graves circumutaii- 
cias em que nos cncontrainos - e para provar que a s  
circumstancias s%o graves bastaria dizer que foratu ne- 
cessarios vinte e seis dias para resolver a crise minis- 
terial-nas grsves circurnstancias ein que nos encantra- 
rnos, os homens que tomaram sobre os seus hombros ia. 

pesado encargo do g o v s ~ n o  bem merecem do paiz. E' 
de justiça reconhece1 o. 

A camara ouviu o programma que acaba de  1êr o 
snr. presidente do conselho. 

O que eu posso dizer aos snrs. ministros, em vis- 
ta d'elle, em nome dos meus amigos politico, e no tueu, 
é que, na grave questão que a todos nds preoccupa, n a  
questão que prima sobre todas as outras, n a  questão 
internacional, superior a quaesquer considera~ões parti- 
darias, o nosso maior desejo é, não s6 auxiliar o gover- 
no, mas cooperar com elle, e da r  lhe todo O apoio 
para resolver esta questzo, salvando quanto possivel os 
interesses do paiz, e em todo o caso a sua dignidade. 

Nas outras questões, entre as quaes ha a1gunias 
tambem de summa gravidade, como é a questão firian- 
ceira, mas que em todo o caso são questaes s6 de adini- 
nistração interna, n'essa esperamos os actos do goverrio, 
mas esperamoi os na espectativa rnai~ benevola. 

Poderia não dizer mais nada, nem tenho mais na- 
13 



da  a dizer em nome dos meus amigos. Mas permitta- 
me a camara que eu faile tambem agora em meu nome 
pessoal, exclusivamente, e que diga as circiimstancias 
que tornaram para mim muito agradavel o poder appro- 
var 0s actos do governo. Essas circurnstancias são o 
coritar no ministerio amigos pessoaes de diversos parti. 
dos. Posso ate dizer qixe mais ou menos tenho relações 
de  umisade pessoal com todos os actixaes ministros. 

AIpin d1i3to, ha no rninisterio dou: cavalheiros, não 
sb meus amigos politicos, mas de  quer.\ já tive a honra 
d e  ser callega no rninisterio. 

Além d'isto, é cliefe do gabinete, presidente do con- 
sellio, o snr. general João Chrysostomo, ciija sciencia 
e talento, cujos longos e valiosos serviços ao paiz, e 
au.jo elevado earacter eu estou de longa da ta  acostuma- 
d o  a respeitar. 

li: acresce ainda que é membro do ministerio utn 
homem novo, cujo talento eu admiro, cujo purissiino ca- 
racter eix respeito, e ao qual me prendem, apesar de  ter- 
mos militado por muito tempo em campos politicos dif- 
ferentes, os lasos d e  uma grande sympathia e de lima 
verdadeira e sincera amisade. 

Estas circumstancias avivarn o meti desejo de po- 
der dar  todo o riieii apoio aos actos do gabinete. (Apoia- 
dos .) 

O snr. presideute do conselho de  ? ~ i a i s t r o s  (João 
C1~rysostomo):-Pedi a palavra para agradecer ao di. 
(.no par que acaba de fallar a s  suas lisongeiras expres- 
a* soes, e princilialinente o apoio que S. e x ~ . ~ ,  como ehe- 
fe do partido regenerador, mostra que esse partido estk 
disposto a conceder ao actixal gabinete. 

E u  j;i contava, n3o só com o apoio d'esse partido, 
mas com o d e  todos os partidos, tratando-se, como se 
trata, de uina qixestxo nacional, para a boa solug?io da  
qual o patriotisino de todos os partiiçuezes n;io p6de 
deixar de querer concorrer. (Al~oiados.) 

O s w .  Martens .E'erru"o:-Estando desde muito se- 
parado dos partidos militantes e ultimamente ausente 
do meu paie por longo periodo, e u  nZo usaria da  pala- 
vra  n'este momento, se as circumstancias especiaes, que 
são sabidas da camara e do paiz, m'o não impozesseni 
corno dever. , 

Não farei um discurso: referir me.hei aoenas aos 
factos que, tendo immeciiata ligação com a afta missão 



que me foi coiifiada, pentencem ao publico e não a mim. 
Referir-me-hei, porém, unicamente ao que tem esse ca-  
racter. 

Antes de  proueguir, permitta-me a camara que d i -  
rija os meus cumprimentos de consideração aos nobres 
ministros, todos largamente conhecidos do paiz, uns 
pela siia longa e dlstincta vida publica, outros pelos 
seu3 reconhecidos talentos, embora mais modernos na 
carreira parlamentar. 

Snr. presidente, as  declarayões feitas pelo governo 
affiguram-se-tne por extremo graves, principalmente n o  
que se rcferem A questão exterria; mas não o discuto 
n'este inoinento, registi-o apenas. 

Para  mim a questão externa prima sobre todas a s  
outras e, porque assim o entendo, é dever meu dizel-o 
ao paiz, a quem nada se deve occtiltar. 

As questões internas sLo graves; mas quantas ve- 
zes ee tem visto iguaes, superadas, todavia, pelo com- 
plexo de condi~õeu de  que se dispõe n'um paiz que tem 
importantes eleti~eiltos e com as  condigões em que o cre- 
dito hoje se deucnvolve? 

Ao contrario do que no excesso d a  dor se tem di- 
to, é para iniin certo, e quero dizel-o aqui, que a h m -  
ra nacional não ecltá ferida na  deploravel questzo ex- 
terna; riao é ferida a honra pela violencia,, quando h a  a 
nobre reac$o. l f a s  não basta que  esteja illesa a honra 
nacional; é necessario que os nossos direitos sejam sus- 
tentados e mantidosi q11e o imperio portuguez rias duas  
Afiicas não seja enfraquecido; e que o povo, que com 
os seus co~niiiett~incntoi erisiriou á Europa o caminho 
das descobertas e iechhra os portos do mundo antigo, 
abrirido os do moderno, mantenha o seu lugar d e  honra. 

Ji que fallei ri'eute ponto, que tanto se impõe a 
quem se préza de  portirguez, perrnitta-me a camara di- 
zer que, quanto nas minhas poucas forças coube, pro- 
curei como filho defender a miriha patria. 

Aoharil se pilblicados ein parti: no Livro Branco os 
ineus trabalhos; são d e  pouco valor, e certo, mas ex- 
pressam tudo quanto o meir estudo, O esforpo d a  minha 
debil intelligencia e o meu amor pela patria pude col- 
lib'r, pôde procurar para auxiliar O governo do meu 
paiz na grave  conjunctura por que  se passava e está 
passando. 

Foram publicadas no Bltce-Book a s  notas de 19 e 
* 



28 de janeiro; o seu effeito na apiecia@o da Ensopa 
&o nos foi favoravel por mais de um motivo, que es- 
cuso memorar. De accordo com o snr. ministro dos ne- 
goc io~  estrangeiros, tomei o encargo de responder a es- 
ses dous documentos, não com a it~jurin, ou com a of- 
fensa; não, t5o pouco, com a timidez, que como portu- 
guez desconheço; mas com o confroríito dos priilcipios 
f~~ndameritaes do direito colonial, e com a fixac$o do va- 
lor jiisidico que não se póde conte, tar i tradição histo- 
rica, que sobre os documentos, a aiithoridade dos au 
thores coevos e a opinigo dos publicistas modernos pro- 
curei firmar. 

Sirito, snr. presidente, dil-o-hei sem censura, que, 
de certo por lapso, este ti.abalho, o innico que assim foi 
publirado, i150 tivesse lugar no Livw Br nnco, ,porque 
nenhuriia outra resposta perante a Europa ha :tquelies 
docnmentos. E m  compensaçLo foi publicado na primei. 
ra collecção de direito e politica, intesri~~cional, os Ar- 
chiues di2~lomatipzces, e cornrnemor.ada corii favor nos jor., 
naes scientificoq e politicos a que a maridei. 

Snr. presideiite, dito isto succintainente, a qixe na- 
turalmente fui levado quasi inserisivelrncnte, darei resu- 
midamente perante a camara e perante o paiz as expli- 
c a ~ õ e s  dos factos ein que tive de inter£erir. 

h'ão me illudi quando eni 12omn recebi o encargo 
de vir organisar o gdbinete. Parti, entivetanto, imri~edia- 
tamente, e se não clieg~iei mais cedo foi porque a dis- 
tancia de Roma a Lisboa n h  se transpõe em dous ou 
tres dias. 

Tendo chegado a Lisboa em cinco dias e algiirnas 
horas, apresentei-me immediatamente ao chefe do Esta- 
do para receber as suas ordans. 

Encarregado de organisar 0 gabinete nas circums- 
tancias excepcionalmente difficeis do paiz, tratei de ms 
entender com os chefes politicos dos differentes parti- 
dos constitucionaes. 

Para a organisaqão de um plauo a que obedecesse, 
porque nada se faz sem systema, o que vi! 

Vi duas situapões que se submergiram em frente 
da  questão internacional: urna perante a nota de 11 de  
janeiro; outra diante do tratado de 20 de agosto. Es- 
tes factos haviam creado complicações internas 
ziam enfraquecer, com rela~ão a Portugal, a 



Europa, que t2o favoravel nos fGca no comêso d'esta 
questão e que tanto nos faltava depois. 

Encontrava presente á camara um tratado cuja 
discussão, pela natureza do objecto e pela grave com- 
plicapno do5 acontecimentos, não podia ser espapada, 
facto este que se impunha ao meu espirito como ina- 
diavel. 

N'estas circumstancias era-me indispensavel o apoio 
das maiorias parlamentares, melhor direi, de uma maio- 
ria parlamentar para a solilç3o que houvesse de dar-se. 

Quebrar esse apoio, procurar a lucta, levantar 
quest8es que afastassetn esse accordo indispensavel para, 
a solução da  questâo externa, parecia-me erro politico 
de ta1 oidern, que n50 podia entrar na  comprehenslo 
de homens publicos. 

N'estes ternios acreditava impossivel a ideia de  dis- 
solupZo da carnara, porque seria um tristissimo exem- 
plo haver tres eleições geraes dentro de um anno! E 
ainda e princil~aliuente porque, apresentado um trata- 
do ao poder legislativo, nRo sabia eu como se podésse 
pensar n'uma dissolução diante d'esse tratado, a res- 
peito do qual se dão as excepcionaes circumstancias que 
a nação conhece. 

Subordinci assim o pensamento da organisapão de 
uma sitnapão pela ordem de ideias que n'estes termos 
me iinpunlriam as circumstancias. N'este sentido dirigi- 
me ao presidente do conselho do ministerio dernissiona- 
rio, o m e .  conselheiro Serpa, e expuz-lhe francamente 
qual o meu inodo de pensar para organisar um minis- 
terio que, , para resolver principalmente a questão ex- 
terna, podesse obter a opiniào dos partidos constitucio- 
naes rcpresentadog no parlamento. 

A meu vêr, nLio poderia fazer-se a organisa~ão que 
as circumstancias impunham, sem que o gabinete fosse 
composto de cavalheiros, que, pela sua importancia e 
pela sua isenpzo das luctas tantas vezes violentas, po- 
dessem encontrar-se em condipões de serem uma garan- 
tia aos partidos e ao paiz da sua imparcialidade na 
administração interna e fossem ao mesmo tempo garan- 
tia da circumspecção com que a questão externa seria 
encaminhada e tratada, e podksse assim obter o apoio 
dos partidos constitucionaes representados no parlamen- 
to. Finda esta missão, era minha opinião que O minis- 
terio deveria resignar o poder. 



E u  precisava dizer ao snr,  Serpa, nào s6  como 
pensava organisar o gabinete, mas quaes eram as mi- 
nhas ideias para todas a s  eventualidades que podessem 
dar-se na questão externa. 

A qiiestão externa, a meu iuizo, poderia conduzir 
a differentes soliisões: 

A apprava~ão  pura e simples do tratado, facto que  
considerava quasi imposs;vel; 

Tra tar  d e  obter modifica~kes sensatas no tratado, 
modifica~ões essas que tenho a absoluta convicc;?io que 
se  obteriam; e ainda outros meios conhecidos de resol- 
ver antes da  negociaçâo pura e simples. 

E x ~ u z  estas ideias em todo o seu desenvolvítneuta 
ao srir. Serpa, sem reserva alguma, por mais miriirna 
que fosse. Disse, assim, a S. exe." tudo quanto entendia 
com relagão a esta questão, que sobre todm me preoc- 
cupava, e como me parecia que poderia ser resolvida, 
de accordo; na falta, ou rnallogro d'este meio, seria re- 
solvida pelo parlamento, não cortando completamente 
um t ~ a t a d a ,  sem que a opinião publica da  Europa, com 
a qual é mister sempre ter conta, soubesse q u e r  os 
pontos de divergencia precisos e certos, e não  outros,^ 
fixando esses pontos n a  lei que authorisasse a approva- 
pão do tratado. 

Hoje, em diplomacia, as formulas perderam de va- 
lor; todos 03 meios serisatcis acham fdrma de se tradu- 
zirem nos factos;. 

O voto da  camara, voto livre, Q elemento com q u e  
dipIoniaticamente ha a contar da  parte das nnpoes, nas  
quaes, corno na Inglaterra, o poder executivo exerce 
soberania perfeita na approvti$io dos tratados, com re- 
l a ~ ã o  Bquellas em que o governo não tem essa omnipo-. 
tencia. 

Quando uma nação, na livre uso do seu direito $0- 
bre um tratado dependente d a  sancção do parlamento, 
encontra pontos sobre que ngo esta d e  accordo, vota 
inserindo ria lei a s  condições do seu voto, que ficam, 
assim, sendo os pontos culminantes e precisos de desac- 
cordo, s o b ~ x  os quaes a opiniRo publica eiiropeia púda 
fixar se, e essa opinião, grapas a Deus, ainda exerce o. 
seu imperio. 

Não ha napzes grandes e nac;ões peqixenas, na~õeia  
oderosas e nilpões fracas perante o direito publico da, 

kuropa.  Diante d'esse todas as naiões s lo  iguaea. Ea- 



tes 350 os principias, quc não soffrem contestapiio e, 
quando sustentados sabiamente, sem injuria, sem offen- 
sa, mas com elevapão, porque essa é que inspira o ho- 
mem de bem e deve inspirar as napões, os resultados, 
snr. presidente, poucas vezes deixam de corresponder. 

E depois resta ainda o recurso para conhecer das  
qiieatões divergentes, recurso que prirnciro sustentei e 
que sustento ainda, porque o firmou um convenio in- 
ternacional. 

Expostas estas razões e m  substancia ao snr. Ser- 
pa, concortlou S. exc." abertamente com ellas, com ra 
designapào dos nomes reepeitaveis com que me propu- 
nha organisur o gabinete, e prometteu-me o seu apoio 
valioso. 

Não tratarei de dizer agora até que ponto esse a p o i ~  
foi efficaz. 

N'este mesmo sentido, iextualmente fallei ao illus- 
tre chefe do gabinete dernissionario de 12 de janeiro, o 
snr. Luciano de Castro, e S. exc." concordou nas mes- 
mas ideias. 

Julgo necessario citar estes factos, visto qiie a im- 
prensa se referiu a elles, rnas com não precisa exactidão. 
A imprensa influe e por vezes dirige a opinião, mas o 
seu unico juiz é tambem essa mesma opinião; é preciso, 
por isso, que os factos sejam presentes ao pajz com es-- 
crupulosa verdade. 

O snr. Luciano de Castro, ao reconhecer a conve- 
niencia do syatema por mim indicado e ao acceitar d a  
maneira mais complacente a indicapão dos nomes dos 
cavalheiros que poderiam formar o gabinete, disse me 
que havia iicto-i do ministerio demissionario, publicados 
depois da demissão pedida, que era necessario quc fos- 
sem suapensos para serem annullados. Disse s. exc." 
mais, que estava para ser publicada uma longa refor- 
ma judiciaria creando uin certo numero de comarcas 
(vinte e oito) e que ahi mesmo a justipa não era igual, 
porque havia circuIos contemplados e outros que o não 
eram. Cito os factos e nilo fapo censura a ninguem, por 
isso peFo a camara que não accentue manifestaqõee, que 
púdem fazer parecer que ha da minha parte um pensa- 
mento aggressivo, o que absolutamente não existe. 

Tendo-me o snr. Luciano de Castro ponderado que 
O preuidente do conselho poderia evitar que esses decre- 
tos fossem publicados, respondi a S. e ~ c . ~  que eu n ã a  



tomava a responsabilidade de  nenhiim acta do governo 
demi~sionario; o governo que se  formasse devia entrar 
com as niãos iivres, sem tomar responsabilidade d e  ne- 
nhum acta dos seus antecessares. 

Em segundo lugar era  evidente que  seria de uma 
grande jnsensatez d a  minha parte se fosse eu levantar 
resistencias, crenr por acto nieii uma intranaigencia com 
n maioria da camara sobre um assumpto interno, pua:- 
do precisava do concnrsn d'ella para uma organisagao 
conveniente do ministerio e para poder governar. 

Por isso não podia tornar sobre miin a responsabi- 
lidade de sei. eu qiie, chamado para resolver um sssum- 
pto gravissimo, fosse crear urna intransigencia Acerca 
de iitii decreto que havia sempre meios de reformar, OLI 

revogar, se fosse illcgal ou inconveniente. 
Se  f'a'allasse n'isto ao snr. Serpa, s. exc.", ou aceei- 

tava retirar esse decreto, mas isso é causa que E de sup- 
p6r qrie não f ~ r i a ,  porque a elle estavam ligados inte- 
resse da maioria e da minoria, ori S. exc." teria razões 
em ~ I I C  se fundar para inantel o e publical-o, que eu 
nZo conliecia nern podia conhecer, nno se  aclisndo pu- 
blicado; se me convencesse de  qiie era em cixmprimento 
de  lima authorisação legal, nEo teria que lhe opp6r SO-  

bre O ponto da legalidade; mas se acceitasse a s  explica- 
gões do srir. Serpa, toiiiava a responsabilidade d'acjuelle 
acto; se n2o as  acceitasse, creava eu assim uma intransi- 
gencia n'uma questão de  ordem interna, p re j~~d icando  
totalniente a qiiestp do externa. 

NZio me tenho por muito sagaz, mas a minha ca- 
pacidade intellectual ainda chega até comprehender isto. 

O que disse, não uma mas muitas vezes, nâo so ao 
snr. Luciano de Castro, mas aos cavalheiros que havia 
convidado para formar governo, foi qiie, se os decretos 
de  que se tratava eram oix fossem illegaes, embora mes- 
mo executados, seriam iamediatamente revogados; se 
eram legaes mas inconvenientes, tratar se-hia de  os re- 
vagar pelos meios legaes,. porque, francamente, me pa- 
recia absurdo assumir dictadura por causa das comar- 
cas do Gaviao oix de  Castro Verde, ou de  qualquer ou- 
tra terra. 

Que, se esses decretos eram organisações de  escho- 
Ias, 011 quaesquer outros, entravam no meio ordinario de 
serem ou não executados pelo executivo, até se refor- 
marem. 



Que esta questão era identica a uma outra que ha- 
v ia  sido resolvida a final por certos principias sob res- 
posta minha official; refiro-nic á questão de lima larga 
promoção no exercito. O governo, de que entXo fazia 
parte o snr. Luciano d e  Castro, tevc de adoptar o rncu 
parecer, que foi o que acabo de  expor, e de abandonar 
o seu. 

No momento em que creio que vinte e oito conce- 
lhos no paiz coiiie~aríam á solemnisstr o que chamam a 
sua autonomia, palavra que tem servido para muitas 
illusões, creai. um conflicto seria ailgmentar as difficul- 
dades de riiomento n'esta occasi80, que já nno eram pe- 
quenas. 

O digno par snr. Luciano de  Castro ainda entrou 
&'um outro assumpto importante: S. exc." entendia que 
o governo deveria substituir o pessoal administrativo por 
individiios imparciaes. A isto, sobre que fui instado maia 
de  uma vez, respondi que isso iniportava uma restaura- 
$ioO, O que eu não podia, fazer, e que sendo governo, 
não acceitava imposi$5es de  ninguem, francamente o 
dizia. 

Nfo podia haver poderes occultos na ordem do go- 
verno. S. e s c a  o recoriheceria. 

Foram estas as expl ica~0es  que tive com S. exc.", 
suppondo que nCio creava difficuldades n'esse assumpto. 

Suppuz qiie as minhas razzes haviain calado no 
animo do digno par, e tanto assim, que chamou e em- 
penhou se com um digno par mui respeitavel para que 
entrasse no ministerio. Este facto é a clara demonstra- 
ção da lealdade com que s. e x ~ . ~ p r o c e d e u  a respeito da 
organisação do ministerio, e se empreguei agora a pa- 
lavra-lealdade-foi por me ter escapado, porque para 
mim a lealdade 6 uma inlierente ao homem de 
bem, que por isso nZo carece, nem de invocada, nem de 
afErmada, vai de s i .  

Inutil, por isso, seria dizer que 8. e x c a  procedia 
com lealdade. 

Explica isto o meu termo. 
Vou concluir. 
Estavam as cousas n'este caminho, quando O snr. 

ministro da  justipa do ministerio demissionario occorreu, 
pubIicando, no meio das difficuldades existentes, decre- 
'tos referendados desde 20 d e  setembro, isto é, doze dias 
antes e sem que nem o digno par o snr. Serpa (se aca- 



so os decretos haviam ido a conselho d e  ministros) nas 
differentes conferencias que commigo teve, nem o digno 
par o snr. Lopo Vaa, na conferencia qiie coru S. exc." 
tive, rne dissessem cousa alguma sobre sirriilhante assum-. 
pto, 011 me prestassem qualquer esclarecimento. 

O slz~?. Lono Vaz:-O snr. Martens Ferrão procu- 
rou me em m i h a  casa no dia 2 de  outubro, depks  do 
meio dia. 

A esstt hora i á  estava ~ub l i cado  o Dia r io  do Go- 
I 

uwno com os decretos e S. exc." nada  ine disse sobra 
esse assilnipto. E u  tambem não o communiquei a S. 

exc.", parque a siia esistencia constava oficialmente. 
O o~ador:-O facto é que os decretos occorreram 

na melhor occabião, não se dirh que como auxilio. Não 
censuro ninguem, mas registro o facto. 

Conheci desde logo as dificuldades, combinadas 
ou não, que se levantavam e que bem suypunha. 

N'esta occasilo recebia uma carta do snr. conse- 
lheiro Luciano de Castro, rompendo claramentu o accor- 
do presumido. 

Entendi, em vista d'erte syatema de proceder, qiie 
não podendo organisar ministerio, como era mister para  
salvar a questão externa, era meu dever, em vez de  
tentar outro systerna, com o qual o meix modo de  vêr 
absolutaineiite não s? confot*mava, mas que seria o tini- 
oo a seguir, devia depor nas mãos do Soberano a mis- 
são honrosa oue me havia sido confiada. tendo n'esta 
tentativa dispLndido, não sete dias, mas sim quatro. 

Mas procedi asairn, porque entendi que não devia 
alterar o systema unico que as circurnstancias aconse- 
lhavam e que, se o alterasue, serviria nial o ineu paiz; 
e era  a esta e a nenhunia outra considerapão que era - - 
meu dever attender. 

Termino mandando para a rneza o trabalho a que 
em principio me referi, pedindo que, no caso d e  v. exc.a 
irssirn o entender, consulte a camara sobre a sua publi- 
cayão na folha official; não pelo seu valor, que é peque- 
no, mas porque foi a unica reftita$#o á nota e menzo- 
vandz~n~ de 19 e 28 de- janeiro. 

SEI v. exc." hesita na publica$io, não a peço; o meu 
fim está preenchido, que foi mostrar perante o meu 
paiz, que foi a unica defeza publicada em resposta i.C 
nota e w~emorundum a que me referi. 

Com este facto respondo, como è meu direito, da 



pontas das bayonetas em que fui recebido ao chegar Q 
minha parria, que assim vinha d e  defender eu unico n a  
maior offensa que lhe havia sido feita, que era quando 
se lhe dizia que  havia fattadu k verdade. 

Teniio concluido. 
A camara resolvei~ que o referido follieto fosse im- 

premo no Dias-io do Go~ernv, e é o que se  segue: 

ARTIGO IX 

A questão africana 

Folheto do digno p c ~ ~  illurtens Fewão 

Lu pilestion sozcleuée devnikren~ent entre I'Angleterre 
et Ze Portugal 

coilsid4rée a26 poiizt de vue dzc droit iizternational, 
par J. B. Illartens Ferrão 

LES FAITS ET LE DBOIT 

Dans les dQpêches publi6es par le Ulue Book, sour- 
tout celles du 19 et du 28 janvier, la  chancelleria an- 
glaise a résumé les questione! soulev&es entre lJAngleter- 
r e  et le Portugal dans les termes suivants: 

E n  reponse A une note du  gouvernement portugais, 
où ceIui.ci soutenait le droit historique du  Portngal s u r  
les contrées du Mashonaland et du Shire Nyassa, com- 
prises dans le décret du 7 novembre, Ia chancellerie an- 
glxise affirme formellement qu'aucun traité ou xucune 
cession d e  ceux invoqu8s par le gouverriement portu- 
gais, ou autres semblables, n'avaienb jamais eu lieu 
jusqulA présent, et  par conskquent que l a  cession d e  ces 
contrbes qu'on disait fait au  Portugal par 1'Empereur du  
l\i'Ionornotapa, n'existait pas. 

Qu'il est vrai qu'il y avait une concession d e  ter- 
rains de  mines, mais que cette concession htait tout à 
fait differente des cesaions invoquées aujourd'hui par le 
Portugal. 



A I'appui de son argument, Ia chancellerie cite 
I'opinion de mr. de Andrade Corvo dans son ouvrage 
Asprovincias t~ltranaarinas et elle sontient I'opinion que 
le Portugal n'avait jamais eu auciin domaine dans I'in- 
tkrieixr nord ou çud du Zambkee. mais seulement un do- 
maine riomina.1 sur Ia crite, OU i1 avait des Etablisse- 
ments peu importantu, 

Eile affrrtne en outre atie les concessions du Mo- 
nomotapa invoqu8es par le Portugal, avaient déjà Bté 
un deu arguments irivoqiida dans l'arbitrage sur ia nos- 
seusioii de Lourenço Marques, décictée en faveur de Por- 
tugal par le Présiderit de Ia République E'rançaiue, le 
1\Iaréchal de Mac Mahon, mais que le texte d'une sem- 
blable cession ne se trouvait Das dana les dociiments 
publiés. 

Apres cela, ce qui serait Qerasant, si c'était vrai, 
Ia chancellerie anglaise se réfere ericore à Ia traite des 
nègres, oubliant cependant le traiti: d'utrecht oíi 1'An- 
gieterre a mis I'esclavage h sont profit. Elle dit que Te- 
te, ville portilgaise sur le Zanibkse, a été fondbe sciile- 
nient de 1693 A 1695 et que le Portugal n'a jamais eu 
aucuri droit sur le Allnshonaland, ni daris les territoires 
du Shire Nyassa. 

Elle ajoute encare que, dans Ia constitution politi- 
que du royaume, ori n'dvitit pas ónum6i.C les vastes con- 
trées qu'on réclame ai~jotird'hili (note l e r  B la pag. 27). 

Dans un autre document la chancelierie anglaise 
avait écrit déja que les pr8tendus droits coloniaux du 
Portugal étaient assujktis aux principes régtilateurs de  
l'article 33 des concliisions de la conférence de Berlin; 
c'est-à dire que, pour soutenir ses droits dans les regions 
susdites, Ie gouvernernent portugais aurait besoin de 
faire preuve d'une posseusion eitective, aelon les condi- 
tions établies dans le inêrne article. 

Ce sont ces faits, ces arguments, et les procddés 
en consequence da  goixvernement anglais, que je  me 
propose dJanalyser avec le calme que ia conscience du 
droit impose et la raison inspire. 

Si le moyen Ikgitíme de rdsoudre les questions les 
pIus importantes du droit public colonial est Ia preusion 
exercée par le plus fort, on arrivera alors A l'6trange 
conclusion que des pays importants au  point de viie de 



leurs colonies, mais qui n'ont pas Ia même importance 
dans les conseils de I'Europe, n'auront aucun moyen de 
faire reconnaftre leurs grands intérêts coloniaux, ni de 
se dffendre contre les prétentions du plus fort, si les na- 
tions se refusent h admettre Ia seule force dil droit, ren- 
dant ainsi illusoires les accords platoniques pris dans 
les congrbs! 

Aujourd'hui que Ia question Africaine s'impose 
plus que jamais, vonloir rayer toute I'histoire, toutes 
les anciennes relations de commerca, d'infliience, de 
souverainetb rriêrne, établies depiris des sibcles par des 
nations, qui, les premibres les fondbrent, pour faire pla- 
ce uniquement aux achats bas prix de souverainetis- 
qiii n'existent pas, vendues et revendues B divers POS- 

sesseurs, c'est un système honteiix, qui comrnence à 
produire déjA des fruits bien regrettables. 

En ktudiant les différonte~ conditions ~ociales de  
chacune des rapes humaines, i1 faiit déterminer leurs 
droits soc.iaus conformément au degré de développe- 
ment qiii puisse et doive leiir être reconnu. J e  crois qiie 
c'est IA ixn principe de droit public européen. L'égali- 
aation pratique des droits sociaux est impossible, qiland 
les conditions ont de si profondes différences. 

L't5tablissement de ce principe est fondamental pour 
Ia question qu'on a B traiter. 

Le Portugal possède depuis des siècles, dans les 
deux Afriques 0cc;dentale ct orientale, de vastes colo- 
nies goixvernées par des autorités pai-tugaises, OU i1 exer- 
ce do?izinizbnz et intperi~~nt: 

I1 possede dcs Etats en uasseiag~ selon le système 
établi en Afrique par toutes le~l nations coloniales: 

I1 a aussi des contrées avee lesquelles i1 a établi 
des rupports ,rudimentccires, fondé~ siir le droit jamais 
abandonné de première découverte, et ainsi conservks. 
Avec toutes ces tribus le PortugaI a maintenu toujours 
des relations par le cornmarce rzldimentaira dont ces peu- 
ples sont h peíae capables. 

Ces trois formules, je les considhre fondamentales 
pour Ia détermination des relations du droit colonial 
dans le myst6rieux continent noir. Ces formes typiques 
ont êté même é1argies par 1'Angleterre. 

La dernibre est, et elle le sera encore pour long- 
temps, reconnue par le droit public, dans la grande et 
incertaine entreprise d'appeler à Ia civilisation les tri- 



bus aujourd'hui encore ou dans le dernier Atat de d& 
cadence d e  i'espbce, ou dans I'enfance Ia plus rudimen- 
taire. 

Cette forrne-là, massi jcrqte e t  aussi fondée que les 
atitres, ne demandant pss inoins de sacritic,es, a &te re- 
connue comme Iégitiine e t  le sera to~ijours, tant que Ia  
véritable civilisation iie viendra prs Ia substitner, evè. 
nement qui échappe encore h la vue ia plus pergante! 

D a n ~  les tribus sauvages comme leu décrit L u b -  
boc,k, on doit rec,onnaitre tous les droits naturels, cela 
esc clair; les droits natiirels sont nés avec l'hornme, ils 
constituent ss personnalit6, q;le la rudesse n'éteint pas, 
mais on ne  peut pas reeonneitre h ces tribiis, i canse 
d u  déf<~iit de  capecité dirigeante, cies droits internatio- 
naux. Ellea-rnêuies, noinades, oii A peu prè3, n'ont pas  
d'internationalité. P a r  cette raison, elles nlont pas de  
sonverainetb constituée, larj~ielle eut sans doute un droit 
politique dérivé de  la çiviliuatiori, et cjui pour cela a l a  
civilisatiori comme base ct  comme coniiitlon d'ittre. L e  
droit international mode~arie eat uo  1.6~ultat de Ia civili- 
sation. 

C'est pciur cela que j e  na oonsidbre pas comme ba-  
se raisonnable sirffijant pour alt8rei les droits foudds 
siir les faitu, dont ou vicilt de parler, leu cea-iioris siic- 
cessivcs de souverainetCi faites par les chefs innigenes, 
(demi-sauvagea ou saiivagas même) au premier venu, 
qui leur donne pliis, suns aucilne satiction valable d e  
droit; e t  d'autant p l u ~  cjcr'on ne t r a ~ t e  paa de Ia pro- 
priété civile, qu'on la laisse a u  p,,saesseur, s'il y eu a .  
Ce rnoyen-lh ne  peut pas être un tuoyen juridiqiie d'in- 
firmer les faits l6euorinrrs i'oriline des titlea legitrinss par 
le droit public en viguviir h l ' kp í l ue  dorit 11 u'agic. 

D'un aiitre cotb, le prinu1p.j rcuonau par Uiants- 
chli ( 5  b30), qiie I'occupant a le drnit de cr>risidérer 
comme lui apparteilaiits non seiilement le+ poincs effe- 
ctivement occnpé~, inais auuui  les contreeu qlii coristi- 
tuent avec eiix un tout organique, est Ia rocorinais.jdnce 
du mêine principe. 

Cette faclilté d'cxpansiori, fondement d'importants 
droits c,oloniaux, est et  $era reconnue comme ~égit l ine 
tant qu'il y aura des c»ntri.es $ appeler à 1 , ~  uulturc, 
et deu peuples A assrljécir à ia civiliuation. 

L'état colonisateiir a le droit d'steudre sa sozive- 
rccineta siir le territoire occupb par des peupladeu sau- 



vages pour favoriser la civilisation et  I'extension des 
cultures.)) C'était d<jh le príncipe reconnu par TVattel. 

Les dispositions approuv6es dans Ia conférence de 
Rerliii n'ont pas compris les expansions d'injlztence dana 
l'intérieur deu pays ein rapport avec les colonies déaj5 
existantes; et si elles les avaient comprises, dans l'hy- 
ipothbsc portugaise, Ia question, dans ce cas, serait sou- 
mise B Ia disposition de  I'article 12, c'est b dire, B Ia 
médiation ou à l'arbitrage, parce que ce serait alors 
une question qui entrerait dans Ia zone du n . O  de I'ar. 
ticle ler. 

Ce  point est d'une impartance capitale dans une 
question non pas de force, mais de droit devant 1'Eu- 
rope, et  surtout'devant les juriscorisultes. 

O n  ne peut pas nier que  Ia zone d'dspiration, pour 
ainsi dire, otablie dans le n g o  3 de l'article l e r  des con- 
clusians de Ia conférence de  Berlin, coinprend Ia region 
d u  Nyassa et  une grande partic de celle du Zambbze. 

E n  contestant au Portugal les posse.isioi~r qu'il sou- 
tient lui appartenir au  Nyassa et au Zurnbèse, i1 est 
olair qu'on veut les faire comprendre daris ia zone gé- 
nérale d e  l'article ler des concli~sions de  Ia confércnce 
d e  Berlin. L a  dispute sur ce point d e  drait serait ainsi 
soirmise aux conditions de I'article 12, si un accord 
n'était pas possible. 

E n  général même, le mayen de resoildre, par la 
médiation ou par I'arbitrage, des questions scinblables, 
a eu  en  sa faveur I'opinion des piuu remarqixables pu- 
blicistes, entre autres je citerai l'aiitorité de  I'éininent 
pnbliciste RI. de hlartens. 

Que les dispositions de  I'article 35, d e  Ia confé- 
rence de Berlin, pour l'acqiiisition dcs contrées, n'ont 
d'aatre application q u ' i  l'établiesernent des coloriies ou 
des protectorats nouveaiix sur Ia cote, s6par8s des gou- 
verainetks coloniales pi-éexistantes, clest ilr tine propo- 
sition au i  ne  seu t  nas être misc en doute. Ce sont les 
t e rmeskêmes  de I'article, la discu3sioi1 qui I'a précédd 
et  l'opinion deu pitblicistes. 

«Notis ferons observer, dit M. Ch. Calvo, se réfé- 
rant s u x  articles 34 et  33 de Ia conférence de  Berlin, 
que ces dispositions visent uniquement l'nvenir; les pos- 
sessions actirelles demeurant en dehors de leur portée; 
i1 n'y a que les prises d e  possession ultérieures qui y 
seront astreintes et  A I1occasion desqnelles les différents 



prktendants, s'il s'en présente, auront h faire vaIoir 
leurs réclatnations et a discuter leurs titres respectifs. 

(cQiloigue Ia conférenee, ainsi qu'il r8sulte de  la 
teneur de ces articies de  l'acte gén6ra1, efit circonscrit 
sa 8phbi.e d'action, en Ia litnitant uucc cotes du  continent 
africain, e t  quoique ses dkeisions ne fu~sen t  pas, dans 
sa pensiie, destinées à avoir d'efet ?.Stvoactt'j, p,uisque, 
$ part le rbglernent immédiat des questions materielles, 
qui avaient inotivé sa  reunion, elle déclarait ne statuer 
que pour I'avenii-ti . . a - 

M. Neurnann ( d ~ o i t  de gens nzodenia) dit Ia même 
chose en se rhférant b 1a contorence de  Rerlin.= 

Les diffkrentes ~ondi t ions  coloniales préexistantes 
A Ia confkrence de Berliri étant historiqtiernent etablies, 
on n e  peiit pas Ies rayer ai1 gré  d'une nation quelcon- 
p e .  011 petit discnter les fdits, on ne perit pes récuser 
le droit. 

J e  reconnais volontiers qu'on n'a pas le droit de 
rendre stationnaires et fermécs IL  Ia civilisation les con- 
trées de llAfrique historiqrretnent lihes à tine nation. 
Mais ce n'est pas le cas. Le Portugal, Ia Holiande, com- 
me en ce rnornent Ia Belgiqiie, développent largeruent 
leurs colonies. C'est iustetnent 9 cause de cela aue Ia 
queution eritre ~ortLiRa1 e t  1'Angleterre fut souievke. 

Ríen nJest plus indéterminé que ce qn'on appelle 
une zone d'it~$uence. C'est cependant l'établissernent d'un 
ktat rudimentaire ponr I'introduction de i a  civilis a t' ion. 
Dnns ce systhrne, une des conditions les pius importan- 
tes, c'est qiie les régions ainsi assrijéties soient limitro- 
phes des colvnies regulièrement constitubes - droit qui 
est clairernent Btabli par  Ia Prance dans les coiocies du 
S4négal. 

A ce point de vue, Ia position du Portugal est très 
avantageuse au  sujet des contrées qui Ini aont contes- 
tées. 

Pour traiter Ia queetion établie dans ces termes, 
ou reconnaitra qu'on a besoiri d'entrer dnns ce qu'on 
peut appeler IJapprèciation du droit h23toriqzce. 

Le Portiigai, dans les contrèes dieputées, a e n  sa 
faveur pliis qu'aucune atitre nation, les faits hiatoriques; 
-i1 a aussi Ia démonstration elaire par des faits qui 



prouvent l'exercice d e  son influence plus ou moins effi- 
cace, selon leu circon3tances variables des temps, dans  
une longue pèriode d e  sit:cles! 

L'opinion contraire se niéfie tellement de  Ia fai- 
blesse de ces arguments, qn'elle commence par nier les 
faits, qui sorit d'ailleurs, ori peut 1e dire, d'évidence kiu- 
toriqiie. 

Pourquoi cela, si, comme on dit, le droit hiatúii- 
que n'exiute pas?! 

I1 faiit exarniner cés deiix points. 
On dit dans le note et  ruemorandurn déjk cites quc 

le Portugal n'a jamais eu de  domaiiie danu l'iifrique 
orintale H U  r~ord  OU a11 sud Za1nbi)se dans l'intoriur, 
mais seulernet~t un domaine nominal sur Ia côtc, où i1 
possAde des établissernents d'une valeiir insignifiante; 
few nttd nzisernble settlemelzts-iiiot bie1-i peu cn  liarri~o- 
nie avec les termes eii usage dana des documents sem 
blables. 

Cette grououition émise dans un docurnent din1oiu:t- 
L L I 

tique publiA riaiis Ia patrie (Ic B.lacaulap fera sans dou- 
te 1'6tonrleinent de ceux qrli cor1naissi:iit I'tlistoire! 

Pour riiettre eii &viclence le domaine, Ia protcct~on 
et l'influenoe exercéa par les poit~igais dans íes hautes 
régions du Zarnbbse et  du  Shire, i1 faut chercher coril- 
me base:- 

ler  Les cessions faites au Portugal dans des docu- 
ments autiieiltiques, par les vi-ritableu souverairis recon- 
nus alors iricontc-stab1emr:nt sur toilres ces coritrées: 

2""" Les  documents de l'exploitatioil y exercúc dire- 
ctenierit par ]e gouvernernent portugais: - 

Qernr  Les narrationu de  tons les historiens de l'époque, 
le . témoignage . des géograplies, et  lev rapports dcs ruis- 
~ionaires. 

Tout cela, prolivé par  les dociitileilts les plus irr8- 
cusablas, mettra en évidence le néant des assertionu 
contraires, lancées ad vdi26?1& d'une noble natinn. 

En ce qui concernc Ia critique de 1'7r.istoi1.e le  té -  
moignage des auteurs conten~porains sur Ies faits, e t  
l'importance générnle de  ces faits sont des Sléments qili 
~onstituent un véritable c~it$.i. i~olz historiqiie. En &til- 
diant cette époque, i1 n'est pas permis de méconriaitre 
les oiivrages de  Couto, de  Bocarro, et  I'Orient c ~ ~ ~ q r c i s ,  
par I?. de Sousa. 

C'est l'histoire faite sur les doeuinents, et  cle visa, 
14 



écrite par ces historiens, qui ont servi leur pays sur les 
lienx mêmes, qiii ont accornp~gné les expdditions, et 
qiii ont donn6 ainsi & leurs travaux les carsctkres de 
la vórité histoi-ique, quand nulle autre nation ne dispu- 
tait au Portugal ni Ia hardiesse de ses entreprises, ni 
le partage des dangers qui les accuinpagnaient. 

Bocarro, l'ambassaàeur portugais envoy6 au Zim- 
bôe, Gcrivait vera 1631: c'est la date de son histoire. 

Dana Ia décade 13""" page 348, on trouve le traité 
de protection générale d'htats, de concession de re- 
gions, cie mines, et d'établissements de commerce entre 
Ie Roi du Portugal et I'Empereur du Monomotapa. C'est 
ce mêrne doc~rrnent, clui y est tout entier, et q i ~ i  se 
trouve aussi pul>Iié dans Ia Revzce d'gdimbourg (17%7), 
qne le Blr~e Boolz dit ne pas existei.!-(Note Zeln8 5 Ia 
page 34.) 

Ce t:.aité de 1607 fut ratifié et amplifib par ceIui 
du 24 mai 1629.-(Note 3eme R Ia pag. 36.) 

On ne peut pss comprendre que, danu des docii- 
rnerits officiels comme ceux dii Ukss Ijoak, on puisse 
nirr lea faits et les docurnents qui se trouvent dans les 
:iistoriena de I'epoque, dans 103 revues historiques, et 
daris la colleztiori d'une níirrociwtion avec 17Ancrl~~terre! < 1 

Oti sait qae c'est sur ces docurnents qu'a étb fondke 
principalcinent Ia décision arbitrale dii Pi.8sident de 1st 
RQpub liqiie Franqaise, le AIar6ciial de Illac-Rahon, si1 r 
Ia posses~ian de ia baie de Lourenço Acíarques. 

Duns  le même hi~toricn 13ocarr0, on voit cornment 
I 'Etnp~reur de ill'onornotapa, avec le coiicours de fnrces 
coiisidérables portujiaisc?s, ayant vaincu quelques Etats 
dc son viiste etnpii-e, yui s'étaient insurges, a fait dun- 
ner I R  posses8ion effectrve des regions d a  mines au Roi 
de  Portuga1.-(Note 4e"'"3 Ia page 41.) 

Les docurncnts~ que je viens de citer, sont de vé- 
ritalrli~s titres de droit. On voit ainsi que ce que le No- 
noniotapa a c;édB, btait non seuletnent un protrctorat, 
niais iin véritable do?~z.ai?ae p i u é  sur toutes les mines de 
son erripire, dorit i1 a dunnk Ia poesession rlui a ét& pri- 
se par le delègiiê portugais, ct dont I'exploitation a étt5 
suivie en forme réguIi&re, comme on va le voir. 

On doit remarquer ici que ce ~ o n t  justement ces 
contrées qiii ont reçu le nom portugxis de Co~zgz~ista, 
dont on parle dans I'article 73 de Ia constitutiot~ de Ia 



monarchie, ce qui semble être ignoré aussi dans les do- 
cuments du  Blue Book. 

L'importance des ducuments qu'on vient de trans- 
crire est cnpitale, l'empiro du Monomotapa étant consti- 
tu6 régulibrement et  comprenant tous les tesritoires au- 
jourd'hiii en question. Davant les tribunaux d e  justice, 
on dirait que c'est l A  une preuve pleine de Ia propriét8 
des mines, et devant le ji~gernent impartial des publicis- 
tes, UIIC démonstration irrécusable d e  I'établissement de  
vasselage et  de protectorat sur ces regions. 

Mais il y a plus encore. 

L a  preuve de posscssion effective e t  d'exploitation 
par les portiigais i.ésulte non sculement de ce qui vient 
d'être exposd, niais encore d'aiitres documcnts authen- 
tiqnes publi6s depuis longtemps: ce sont les conq~tes ~ 0 2 1 .  

rants de ces exploitations par l'htat. 
Dans les lL'1;1-es des Ailcitcssons (molz@es) publi8s par 

l'académie roynlo des sciences de Lisbonne, et  dans les 
62 volinii~es de I'adinitiistration coloniale qui se trouvent 
;b Ia 7'0rl.e do finzc'lo, oii rencontre les co~nptes  ~ e n d u e  
de I'êsploitation <e cliaque annéo, de ce qu'on appelait 

canpuUte (conqz~ista), et qili, cornrne on vient de le dire, 
compreriait Ies min s de  I'état et toutes íes autres vas- 
te3 contiéos aseiijdties. (Note 5"'" ia page 41.) 

CF: système d'exploitation ainsi établi a continue 
selon les viciusitudes des temps. Yavier Botelho dans 
son inémoire statisticiue des domaines portugais dans 
l1AfsiCI~~e orientale, publié en  1835, parle de ce syst8me 
cointne cxiutant encore de son temps; i1 avnit été gou- 
verneur g&iiér;il de l a  colonie. On sait que des f'aits sem- 
blables orit eté consid6rés coinrne suffisantu pour faire re-  
connaitrc le d:oit d u  Portugal danci I'arbitrage sur la 
possession de Bolamn, contcstée par 17Angleterre; e t  les 
mêmes principes ont 6th aussi reconnus dans I'arbitrage 
siir [a baie de Lourenso Marques, dont on vient de  
pxrler. 

L'action e t  I'influence portugaise dans las regions 
iritbrieures de  I'Afrique orientale est un fait qui a Fa 
preuve 8clatante dans tous les moyens reeonnus par les 
101s de 17histoire. 

Dans cette exposition résiimée, j e  commencerai p a r  
Q 



les preuves de  l'action religicuse, l'élkrnent le plus im- 
portant, parce qu'il parle au sentiment, l'elbve et  le di ,  
rige! Jt: reproduirai seulement quelques esqixisses. 

E n  1559, le missionaire Silveira écr~vait  de l'empi- 
r e  du  Monomotapa au  géiiéral d e  l'ordre en Italie, en 
lui disant: nHanno in tanta reverenza i portoghesi che 
si dice gli stimano poco inen che Iddio, imniaginandosi 
che gli possano dare i1 sole ed acqua! . . . 1) (Nuovi av- 
visi delllIndie di Portogallo 3" parte. Ven. 1562 pag. 
117.) 

E n  des termes sen~blaloles s'esprimait aussi le mia- 
siorinaire portugais Froes en 1561, en mission dans le 
Monoriiotapa, en s'adressant d, son supérieur í i  Rome (ci- 
tés Nuovi avvisi 1562). 

Dnns l'oiivrage classique-L10rient concluis (Orien- 
te co~zguistrrdo) kcrit vers 1s fin du 17e"e sikcle, e t  irnpri- 
mée en 1710,-on rencontre Ia plus 1niniii.ieiise descri- 
ption de I'ernpire du Monomotapa, de  I'étcndue des inis- 
sions portugaises dans le mCme enipire, dc l'importan- 
ce des regions de  mines cédécs ali Portugal, dii vaste 
commerce exercè par les poitugais, de Ia protection clon- 
nCe par les armes de Portugal, de la ligne des fortifica- 
tions permanentes pour la protection des factoreries e t  
des possessions portugaiueò; on y t ro i~ve aussi la descri- 
ption ruinutieuse des contrées assujéties oii exploitées par 
les portugais. 

L'ir:fluence et le pouvoir porti~g.ais dans I'intL A r ~ c ~ r  
d e  I'Afiique orientale, et  surtout dans le vsste empirc 
du  centre, (Nonomotapa) étaient arriv6s A iin te1 point 
d'importance que l'Enipereur, pour être reconnu, avait 
besoiri de l'investitrrre du Roi de  Portugal. 

Dans cet empire, on a établi plusieurs rnarchés st  
foires où alors le coirirrierce se concentrait. On en ren- 
contre Ia description dans le Méaloire récernment publié 
par  les reinarquables afiicanistes et exploratenra portu- 
gais Capello et Ivens. 

L'influence poitiigaise dans les regions de  1'Afri- 
que orientale, a pkn6trè si loin, que ni6rrie dans celle 
qui est jusq'li prCserit la plus ferm&e A l'influence ktran- 
gere, 1e paps septentrional d e  Kaffa, le cardinal Massaia, 
qui a habité si longteinps ces regioris, a k r i t  dans ses 
mémoires, dans les arcliives royales de çe pays on con- 
servait encore en vénération un drapeau portugais, q u ' o ~  
exposait au  public une fois chaque année dans Ia solen- 



nité de la Croix. Ce doeurnent tétnoigne de  l'inflzience 
bieilfaisarite dri Portugal, qui d'une Bpoque reculée Qtait 
arrivhe jusque l i ,  80it en accompagnant les peirples en- 
vahisseurs dans leurs esodes siiccessifs vers le nord; soit 
par le rnoyen des rclatinnr dircctes existants déjh d u  ternps 
des Rois portugais Jfaiioel et Jean IU. D e  ces relatious 
parle Ia lettre ad iesde  au Roi du Portngal par I1Empe- 
rcur dlEtbiopie le Roi de  X o s  et  de Icaffate (Kaffa), 
puloIiee dans Ia collection-Bellum Ciiristianorum-. 

A cet nperqir de Ia vaste irifluence du Portugal 
dans les regiuns de I'Afrique orientale, j'ajoilterai les 
témoignages des géographes. 

Nicolaiis Sarnqon, i n  dcscriptione Mu~zomotapae, 
quarn jam ante 30 annos una cum chartis geographicis 
minoribii5 in lilcem edidit,.qirod christiana religio, prius 
in  aula illonanzotnpue exosissimn tandem in gratiain Lu- 
s i t a ~ i o ~ ~ c n l  tolerari acceperit. Quid vero interea et hac 
vostca tempestate de eadem fiat eqriidem non habeo quod 
affirmem. Dubitari tamen non potest, quin notibsimurn 
lusitanorum religionis ehristianae promovendae studium 
neutiquam tiodieyuc sit otiosurn: utpote siib rjuoi-um prae- 
sidio jarn ante duo saecula in Africam illata, et dein- 
ceps semper promota fructus ingenies protulit, et longe 
adkiic maiores protulisset nisi ab aliis i~nico lucro ter- 
reno intentis impcdita fuisset.- 

L e  Père Ilenric Scherer (Geographia Hierarchica 
pare I1 anno 1703), eu  parlant anssi de ce siijet écrit: 

9 VIXI. Indigenae ftegionis Zanguebar & Aian. 
l'ars horum Afrorrim et  Aethiopum cum suis Regu- 

lis tributaria est l~tsitnnis,  qui in  parte magis Australi 
habent quaedarn in insulis fortalitia, suosque Praefectos: 
Unde et indigenae nigri plerique hornanitatis, aliquid 
accipiunt. 

Idem. Geographia politica pars IV. 
5 V, Irnperium Monomotapar.. . Ex Europeis pri- 

rni has terras, ipsacnque aulam imperatoriam frequenta- 
runt L~i~ i tan i ,  hodieque alicubi aurifodinas inibi obti- 
nere credunti~r. 

Xavier Botelho Gouverneur deu Colonies portugai- 
ses de  1'Afrique orientale, dnns le rnérnoire publih en  
1835, dèj.4 cité, décrit les contrees de  l'bfrique orien- 
tale oh de son temps encore le  Portugal btait le  seu1 qrri 
2 exergait le protectorat, et y posshdait une influente 
expressbment rsconniie. 



Karl  Ritter qui écrivait h, peu prks h Ia même épo- 
que, un des plus distingués géograplies africanistes de  
son temps, parlant des portuguais, disait: 

Les  portugais arrêtèrent les progrks des 31ahom8- 
tans d'origine arabe, et les chaseèsent dii Zambkse, fleu- 
v e  qui conduit aux principaux marchés d'or de l'inté- 
r iem . 

Derniérenient, M. Elisée lleclus reco,nnaissait que 
le Portiigal .restaure par touu les iuoyens sa donzi~zutiolõ 
e t  son influente dans tnute Ia rkgion dii ZnixibBse. 

C'est une restauration, ce ri'eçt pau une invasion. 
E n  prockdant de ~ e t t e  rnanière, il sernblera évident que 
le Portugal agit selon son droit historique, et ne blesso 
Das les droits d'autrui. 

II seinblera encore que quelqiies contrats récerits, 
avec leu tribiis indighnes, ne peuvent pail invalider les 
cessions anciennes faites par des traités L titre onéreux. 
quand par tons les moyens ces cessions sont soutenues 
par le Portugal. 

A toutes ces raisons, i1 faut ajouter leu traverseeu 
tr8s importantes des explorateurs modernes portugais 
dans les regioas en question, faits qui ile peuvent paa 
être mis eri doute, parce qu'ils sont trbs-connus, seule. 
mente ils ne le sont pas dans les documents du Biz~s 
Book. I1 est clair que ces traversées ont ét6 faites l'in- 
tdrêt de la nation qui les a ordonnées et les soutient. 

Colomb a découvert 1'Amériaue au nrofit de 1'Es- 
1 

pagne, Stariley a fait les excursions au  Congo au profit 
d e  Ia Belgiq~ie. 

Ce sont ces faits et ces droits qiie Ia France et 
l'dllemagne ont hautement reconnus au Portugal dana 
leu traités du 12 mai et  30 dkcembre 18%. 

Après tout cela, vouloir soiitenir, que l'ii~fluence 
e t  les droits du  Portugal dans les regions du Shire Nyas- 
sa  et  du haut Zaclbkse sont nuls, ce seinblera iine pré- 
tention peu d ~ g n e  d'occuper les pages d'une publieatios 
officielle. 

Quand llAngleterre en 1661 acceptait par l'article. 
14 du traité du 23 juin, Ia cesbion par le Portugal dea 
droitli purement historiques, alors, par ie fait même, 
elle leur reconnaissait certainement la valear qu'h pr& 
sent elle leur conteste (note 6'"" A Ia page 46). 



L e  confiict sur le Shire est une autre question im- 
importante dans ce moment oU tout a conspirS poui- 
blesser une nation aucienne qrií a la consciente de son 
droit et  est fière d e  sa  cLgnit6, qu'elle soutient depuis 
huit silcles. 

Pour élucider cette question importante, i1 faut exa- 
miner: 

1" Si Ia région du S1.iii.e en que~t ion se trouve com- 
prise dans la zone de çornnierce libre établie A l'article 
l e r  de  I'acte g6nCral de la confkrence de Rerlin. 

2""" Si, étant donnh que ]e Portugal ne peiit pas ar- 
river & une entente noec 17Angleterre, i1 aura le droit 
d'invoquer l'article 12 de  Ia conferente de Brrlin. 

Selon le ilo 3 de l'article 16'rde I'acte ghndral de la 
coniererice de Berlin, p u r  Ia aone de  l'est du c o n t r 1 ~ ~ 7 ~ -  
ce libre, les liniites ititbiieures sont celies établies par 
la I&gne indiqiiee dans lc même article, laissant ainsi B 
I'est toute Ia region non excliise de la znne. 

Dans la grande carte de  Staiiley, tracee conformé 
ment aux résolutions de Ia, confkrence cle Rerlin, et pu- 
bliée daris leu Cinp unnées C L Z ~  Co~~yo, on voit IA dGcri- 
te toute la zone de  comiiierce libre selon le no 3 de I'ar- 
ticle l e r  de l'acte d e  la conferente et  tonte Ia region du  
Kyastia et Sliire actuellernent en  question s 'y trouve com- 
priae, c'est i -d i re  toute la région depuis le Nyassa a 
170eéaa Indien. 

On sait que les propositions de Stanley saris aiicuiie 
exception sont celles qui snr ce siijet furent reçues pa r  
Ia confêrence pour Ia déiimitation des deux zones, com- 
me lui-raFrne Ie dit (page 581). 

A la page 647, i1 dit aussi: ciDans les limites que- 
j e  viens de tracer, se trouvent compris le bassin du Con- 
go, les bassins lac~istres des lacj Victoria, Albert et  
Nyassu, et  les bassin de Ia Jouba-Infhrienre, de  Ia Ta- 
na, du Parigani, du  Ouami, du Loirfou, dn Roufigi, et  
d e  la Eovouma, et  selon mon humble avis plus tôt ce  
grand territoire commercial sera Iibre de  toute entrave, 
plus tôt aussi i[ subira les influencea du christiariisrne, 
de la civilisation et  du eommerce.u 

Comme on voit, toutes les rivikres ind iquhs  par  
Stanley traversent la region A l'est du  Zambèse; toute 



lc region du Nyassa, extra de l a  ligne tracée, s 'y trou- 
ve dnnc comprise jusqii7$ 170céan indicn. 

Darirs toiites les grandes cartes d e  I'Afriqoe, les mê- 
rnes limites sont aasignBes Ia zone de commerce libre 

a lon. et sons cette même désjgn t' 
Finalement J'I. Elishe Reclus (vol, 13 page 205) dit: 
ctD'ailleurs, tous lcs ]<tatu du Congo, de  mCme 

qu'H. l'est, ceux du vsrsant de l a  mer des Indes, entre 
le Zariibkse et  le cinquikme degri! de Iatitiide septentrio- 
nale, sont d é c l a ~ i s  eu?te fianclie ponr Ze t ~ o n z ~ ~ z e r ~ e . ) )  

On ne peut donc pas nier, en considération de tout 
cela, que Ia région d o  Nyassx ne  soit comprise dans Ia 
zone  LI commerce libre 6tablie dans le n.O 3 de l'arti- 
cle 1 0 1  de  l'acte ghnéral de Ia corif'crence de Berlin. 

Mais on peut dire que f e  Por t i~gal  n'ayant pau adhé- 
ré ali n." 3, ne peiit pas considérer alors les terrains 
contestés con~pris dans cctte même. zone. 

Cct argixnient hq~iivaint i rt'dcle~e idem per idem. 
I1 semblera Bvident que I'Angleterre, voulant con- 

aidQrer cette iegion hors de l'action du Portugal, par 
cela iilêriie Ia considere assiij6tie h la zone dii commer- 
ce libre, A laquelle I'Angleterre a adhéih sans réscrve; 
et conime cette iriclusion, polir ainsi dire forcée, est re- 
jet6e par le gouvernement portiigais, on ne pourra pas 
nier que Ia dispute et  sa déçision ne soit pas comprise 
dans les tcrmes de  l'articje 12 de  l'acte génbral de la 
cori férence. 

I1 faut approfondir cette démonstration, qui est ca- 
pitale. 

L'article l e r  de ceiix de Ia conférence dispose 
au n.O 3: 

«Le comqnerce de toutes Zes ?zatiolzs jouircz d'une 
'compZ";e Eióerté: n 

3""'" Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du 
Congo, te1 qu'il est dGliinit8 ci dessus, jusqii'b I'Ocean 
Indien, depuis le cinqiiième degré de latitude nord jus- 
qu'k I'erilboucEiure du Zambèse au  sud; de  ce point Ia 
ligne de démarcation suivra le Zambèse jusqu'a cinq 
milles en arnont du confluent du Shire et coritiniiera par 
Ia ligne de  fafte séparant les eaux qui coiilent vers le 
lac Nyassa des eaux tributaires d ~ i  Zambèse, polir re- 
joindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambése 
r t  du Congo. 

I1 est expressément entendu qu'en ètendant ;L cette 



zone orieritale le principe de Ia Iiberté commerciale, les 
puiss:inces représenthes à Ia confêrence ne  s7enPgent 
que pour elles mêmes et  que ce principe ne  s7appliqire- 
r a  aitx territoires appzrtenant iictirellement a qiielque 
état indépendant et souverairi qu'aixtant que celili ci y 
donnera son conserite~nent. Les  puissances conviennent 
d'employer Ieurs bons oflices aupreq des gouvernctnents 
6tablis ~ u r  le littoral africain de  Ia mer des Ixides afin 
d'obtenir Ie dit consentenient et en tout cas d'assurer 
au  transit de toutes les nations les conditioris les plus fa- 
vorablec;. n 

L a  zorie de commerce libre ainsi tracée comprend, 
cornine on vient de le voir, Ia region en questiori sur le 
Sbire Xyassa. Si cette disposition avait 6tk acceptée par 
le Portugal, on ne pourrait pas douter que la region en  
question se trouverait de  droit con-iprise dans la zone, 
et pour cela assujétie et  en mênie temps protégée par les 
dispositions relatives de  I'acte générnl de Ia conférence. 

L e  Portugal n'ayant pas adliérk ir Ia dispositian du 
..a s e m e  selon Ia réserve dans le même n . ~  autorisée, i1 
cest lair que dans cette aone gkodésique toiite Ia partie 
a laquelle le Portugal n'aiira paç droit, devra être con- 
sidíirée comnie cornprise dans la zone. Ce sont évidern- 
ment des contrCes qu70n dispute au Portugal, les com- 
prenant pour cela dans la zone d e  commerce libre, ce 
que le Portugal, conformément Ia réserve faite, con- 
teste dans la partie qu7il soutient lui appartenir. 

Ce point entre leu deux nations étaiit mis en qiies- 
tion sans qir'on soit arrivi: h un accord, Ia décision alors 
sera cornprise de droit dans l a  disposition de  l'article 12. 

«Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris 
naissance nu sujet ou dans les limites des territoires men- 
tionnés l'article ler et placés sous le régiri~e de la liber- 
té  commerciale, viendrait a s'élever entre les puissances 
s ipa ta i r e s  du present acte ou des puissances signataires 
qui y adhéreraient par Ia suite, ces puissances s'enga- 
gent, avant d'en appeler aux armes, h recourir à la mé- 
diation d'uile ou de  plusieurs puissances amies. 

Pour le même cas, les mêmes puissances se réser- 
vent le recours facultatif à la ~ r o c é d u r e  de llarbitrage.» 

PWr identitk de raison et parce que les titres juri-  
diques sont les mêmes, on devra appliquer le même 
moyen pour résoudre les autres questions dans le haut 
Zambèse. 



cQuand un désaccord se produit entre les Etats, le  
raie de la diplomatie consiste & chercher un terrain sur 
leque1 une entente puissc être établies dit sagement RI. 
d e  Blartcns. 

Eti 1883 lord Granville, alors ministre des affaires 
Btrangbres, Bcrivait urie note (du ler juin) reconnaissant 
l a  difficulti! de d6limiter les possessions portugaises dans 
la regi011 Shire Nyassa, note qui se trouve dans le livre 
blanc de Ia nógociation du traité du Zaire. 

Ori ne pourra pas pé tendre  aujourd'hui que 1'An- 
terre possbde elle seiile, le droit de règler librement cet- 
te qiiestion de droit, quand eri 1883 sgn gouvernement 
vouli~it Ia résoiidre par iIn traité. 

Dans Ie d o c u m ~ n t  indiqué et dans toute Ia négo- 
ciation du trait6 du ZRre ,  le gouverriement anglais ne 
s'est jamais servi des argunients qu'on rencontre dans 
la note et ~nento?.anclunl, du 19 et  29 janvier, que j e  
viens d'analyser. 

I1 est clair que j e  ne m'occ~ipe pas d e  la politique 
d e  Ia force, mais seulement de  la force du droit! 

Pour coiiper court d'avanae a tout droit d'appel à 
Ia rnediation oix i l'arbitrage, la chancellerie anglaise 
semble donner au conflit avec les makololos Ie cara. 
cthre d'iin conflit avec l1Ang1eterre, reprksentée par Ia 
tribu sauvage des malcololos, ses alliés, honneur que 
leur prodigue Ia note, je  dois croire pour Ia prernibre 
fois ! 

I1 semblera que les portugais en n e  se laiçsant pas 
lâchement massacrer par les sauvages, ont simplement 
usé de leur droit! 

Les Portugais a u  Ruo n'ont pas fait autre chose 
aue  se dbfendre contre urie trahison misbrable et  indi- 
gne,  et  le conflit n'a pas eu lieu avec des forces anglai- 
ses. Les  makololos ne  représentaient pas l'Angleterre, 
et parmi eux i1 ne se trouvait aucun agent officiel de 
I'autorité anglaise; car le droit des gens n'a jamais re- 
connu aux tribus, même prot&gées, le droit d e  rdpre- 
eentcntio~z, ni même celui de police. 

D'un autre côté, 1'Angleterre ne pouvait pas d'elle 
m&me empêcher le passage du  Shire, parce que, s'il 
ri'appartient pas au Portugal, alors i1 est dans Ia zone 



libre; le conflit n'a pas eu lieu non plus sur le terri- 
toire de la tribu makololo, mais sur un territoire ayant  
t o u ~ ~ o u i  appartenu au  Portugal et reconnu par 1'Angle- 
terise. 

Mais, en  dcliors des toutes ces raisons, i1 est établi 
que les cas de  défense ou de  prévention sont toujours 
excep té~ ,  iiiêroe quand le protectorat est sur des popu- 
latioiis qui ont quelque civi1isation:C'est le cas du con- 
flit trèsconriu eritre le génhral Kamarolf et les afghans, 
sous le protectorat de I'Arigleterre! (Archiv. Diplom., 
février 18881. 

- 1  

Que la tribu sauvage des malrololos a voulri em- 
pêcher l'expédition scieiitifique portugaise, c'est un fait 
dont on ne peut pas douter, confirmk comme i1 l'est 
par  toutes les narrations. 

L'expbdition portugaise fut forcée do s'arrêter jus- 
qu'au iriometit oU Ia colonne volante du major Serpa 
Pinto xlln Ia secoixrir. 

C'est un principe aujourd'hui établi que, dans les 
protectorats des tribus non civilisées, les na t~ons  ne  s e  
proposent pas l'appropriation des telerainu, mais empê- 
chent les tribus protegées d'avoir des rapports qui n e  
soient pas autorisés par 1'Etat protecteur. 

«Mais on interdit aux tribus locales toute relation 
&trarigère, szuf (kelles qu'autorise 1'Etat p ro tec teu r ,~  

C'est le droit, ou mieux la jurisprudence coloniale 
suivie sans conteutation dans les universités de I'Arigle- 
terre. Ce sorit les mots mèmes de Sir Summer JIaine, 
professeur de Cumbridge et  Oxford, et  consulteur d a  
gouvernement. 

C'est Ia même doctrine exposée aux chambres p a r  
la prince de Bisrnarck. 

Si le drnit reçu est comnie on vient de  l'exposer, 
i1 résultera évideininent qu'on ne peut pas reconnaitre 
a u x  tribus indigènes l'autorité de faire la guerre, ou 
d'opposer de* houtilitéd aux expéditions pacifique3 des 
nations civilisées, sans que Ia déclaration d'hostilité 
pa r  le pays protecteur précède; et quand par hasard 
elles le font, ce sont deu acteu sauvages, commis A leurs 
risques et pkrils, qui n'engagent pas la responsabilité 
de la nation protectrice; et  de son c6té la nation pro- 
tectrice rie peut faire cette déclara tion l i  yos t  fuctumz. 

Si les riationrr protectrices ne reconnaissent pas une  
autonomie souveraiie a u x  tribus protégées pour pou- 



voir traiter avec les nations étrangères, i1 est clair  
qix'elles ne les autorisent pas A pratiquer des actes pro- 
pres de l a  souverainet.8, qui leur est r e f~~sée .  

U n  de  ces actes est saris doute celui d'engager des 
hostilités, et de  compromettre par ces actes les nations 
protectrices, qui n'erigagent pas d'hostiliths sans décla- 
ration. 

11 n'est pas nécessaire de  faire une plus large ex- 
poçition du droit professk dans les universités et spé- 
cialement dans les imiversit8s anglaises. 

L a  nation protectrice peilt engager les tribus pro- 
tbgées, mais les tribiis, auxqixelles on ne reconnait pas  
l'exercice d e  souverainetb, qui est un rapport de droit  
ínternational, rie peuvent pas engager 1s nation prote- 
ctrice et faire la guerre avec le drapeau qu'on a reçu 
seulement polir Ia protection des droits qui leiir sont 
reconnus. 

L e  contraire, c'est l'inversion du pacte de prote- 
ctorat, si on peiit l'appeler pacte ! 

Ce qu'il faut établir clairement, c'est qrre le conflit 
du Shire ne pouvait pas être déclaré comme étant un 
conflit avec 1'Angleterre. 

I1 faiit faire encore une autre considération. L e  
droit de police dans les tribus protkgées est réservh 
dans toutes les trlbus de  I 'dfrique noire, aux consuls 
ou aux agents consulaires. 

Comment pourra-t on silppoBer que I 'hngleterre 
voudrait emp&cher le libre cours A une expédition paci- 
fique d'un pays civilisé, possédant des colonies dans Ia 
region, le premier qui avait appris h 1'Europe le chemin 
de  l'Afiique, et  le niême qui avait donné 1'Itide i l 'An- 
glaterre par le trait8 de 1661 ? 

C'est une simple iriterrogation: 
L e  sage docteur d e  Cambridge et  d'üxford, M. 

Sumner Maine professait comme droit reconnu que l'oc- 
cupation des côtes maritimes emportait de droit toutes 
les contr8es drainéee par  les rivibres qui y venaient 
aboutir. 

c 1 1  est encore géndralement adrnis que l'occupation 
d e  Ia cote emporte avec elle un droit B toute l'étendue 
du  territoire draink par les fleuves ou rivibres qui ver- 
sent leurs eaux en dedans d e  leur ligne. Mais, peut- 
être, Ia concession de ce droit est elle acompagnée de 
Ia réserve tacite que Ia longueur de la cote doit offrir 



une proportion raisonnable avec I'htendue du territoire 
que l'on réclame en vertu de sa possession.)) 

L e  gouvernement anglais vient de reconnaitre tout 
ríicemment cette doctrine dans Ia note adressée $ son 
ambassadeur h Berlin au sujet , d u  dernier traité d e  
1'Afriaue. 

« L a  question de savoir dans qnelle mesure l'occu- 
pation antérieure d'une terre nouvelle par une tribu sau- 
vage ou barbare pourrait prevenir I'oceupation d'immi- 
grants civilisés, est un problkrne d'une trbs haut antiquité, 
et dliine rare delicatesse. . . » 

E n  expoaant cette question, 11. Samner Maine re- 
ronnait que jiisqu'k présent elle a Bté décidée toujours 
contre les indigènes. 

Certainernent on ne  voudra pas commencer par fai- 
re une exceptioii en faveur de Ia tribu des malrololos, 
sauvages et errants, habitant les rives du Shire depuis 
quelques années seiilement. 

Appeler amicalement l'explorateur portugais et  le 
recevoir A coups d e  fusil, celA ne semblera pas certai- 
ncment devarit Ia civilisation une recoriimandation pour 
reconnaitre des droits d'exception h ces habit:ints sau- 
vages! 

E n  conclusion, i1 n'est pas soutenable, comme i1 
parnit qii'on veut I'établir dans la note du 28 janvier, 
que le conflit sur le Shire soit un coriflit entre les deux 
nations, Les  malíololou n'ayant, comrne on vient de le 
montrer, ni représentation extGrieure, ni même de poli- 
ce, le conflit sur le Ruo, qiinnd i1 aurait eu lieu réelle- 
ment dans le lIakololand, n'a eu, ni ne pourrait avoir 
post fhctunb aucun autre caractère que celui d'un conflit 
avec une tribu sauvage B laquelle le gouvernement an- 
glais ne poiivait donner son drapeau pour attaquer 12- 
chement, au nom de Ia nation anglaise, sans pouvoir 
être repoussée. 

Ni I'Angleterre, de l'autre coth, n'aurait pu cmpê- 
cher sur une region non encore annéxée, le libre passa- 
g e  de  l'expkdition portugaise, qui; seulement apres avoir 
été attaquée, s'est ouvert le chemin par les armes. 

Cctte fin de  7 ~ 0 7 ~  ~ecevoil', n'ayant aucune valeur, 
comme i1 vient d'être ddmoritr8, le droit d'appel à l'ar- 
ticle 12  de  l'acte général d e  Ia conférence de Berlin ne  
peut pas rencontrer d'ojection juridique, si entre les deilx 



gouvernements on n'arrive pas à une entente raisonna. 
ble et digne. 

Le droit qui plane plixs haut que tous les intbrêts, 
et l'histoire qui juge sans consid6ration ponr le plus fort, 
feront voir qu'on peut s'imposer par ia force A une no- 
ble nation, mais qu'exi le faisant on oommet un acte in- 
digne d'un peuple civilisé. 

[Suive?it Zes documents.) 

DOCUMENTS 

Note 1 . e  

JVith referente to the Portuguese claims in the inte- 
rior of East Africa, and referring to that part of Senhor 
Barros Gomes, despatoh of the 29th november, 1589, 
whera it is asserted that «the f i r ~ t  hlstorio right of Por- 
tugal.. . is bascd on the ccasion of the ancient Einpire 
of &Ionoinoiapa, mhii:h took place in the year 163d, 
Dom Nuno Alvarez Pei+cira being then Governor of JIo- 
aambique~,  I have to report tliat rio Treaty of the kind 
-nor, for that matter, of any lrind-mentioned by Se- 
nhor Barros Gomes was ever made, and, consequently, 
there never mas anp cession of tbe nnuiont Empire of 
BIonotaya inade to the Portug~iese in the year 1G;;O, 01- 

at any other time; riar wnci Llotn Nnno Alvarez Pereira 
Governor of Mozarnbique in the year 1630. 

The above assertion is niade on the aiitliority of 
Portugueee documentu and woiks with which the Po1.t~- 
guese Government nlilst naturally Ise weil acquainted, 
but which it is quite evident it would not suit them to 
inention. 

That in the early worlrs of Portuguese writers men- 
tion is made of a grarit of land on which gold mines 
were said to exist is quite true. But, then, this grant is 
so unlilre, in every respect, the ~cessionu mentioried by 
Senhor Barros Gomes, and, besides, the time at whioh 
i t  was made is so entiroly different. It is, consequently, 
very difficult to understand nom sucli a grant could by 



any possibility havz been transforrned into a acession of 
the ~vhole Emgire of Monomotapai), although there can 
b e  no doubt that the grant here referred to, is the foun- 
dation on wliioh the sooalled Tieeaty of the year 1630 
rests. 

This will be more evident on reading the following 
account of the grant above referred to:- 

« I n  the years 1605 1607, a n  iinscrupulous specu- 
lator, profiting by the thirst of'gold and silver witli which 
the Gouvernment and people of the I'eninsula, Spain a n d  
Portugal (I-Iisparihos), mere devoiired, and  this being 
preoisely a t  the time that the savage Ernperor of Mono- 
rnot<ipa needed help against a rebellious Regulo, he (the 
speculator) obtained f'roiu him a grant uf many lands 
(nauitas tewas) for the Crowri of Portugal; and among 
those lands the Serrn of Chivova mas coinprised, where 
it was said rich siIver mines existed. I n  order, huwever, 
that the desire of possessing the mines should be increa- 
sed in the Gouvernment and Governors, Diogo rSiruVes 
Madeira sent some silver to Lisbon as having been ex-  
traoted from the ooveted minee; and by rhis rnc.:ins Illa- 
deira succeeded in gettirig himself appointed provi~io-  
nally to the Gouverximent of ;\loaambique. l3ut the de- 
ception mas discovered at last, and tha speculator was 
everi prosecuted, but only to appf2ar. again ~vitli liis fan- 
ciful mines i t z  tlze year 16'10, Llonz L V Z L ~ O  ALca~ez Pe- 
?-eira heiizg Gouernov of Plozanzbique. 

xIn the year 1Cj%2 a n  order of the {Portiiguese) Go- 
vernment put a stop to tiie work of coriquest of tiie mi- 
nea. But again in ttie year 1623, Nuno da  Curiha, being 
Governor of illozanibique, tried to discover these f'arici- 
ful mines, :ind again also was tkie iinpostor Simoes Ala- 
deira pursued, mhen he der1 to the irrteriora. 

The foregoing is one versiori of this grant; notv co- 
mes another. 80th versions are fiorn Portuguese rnanus- 
cripts, and taken froin the same woik, wliich is given 
a t  tEie etid of the next açcoiiut:- 

« I n  the year 1607 a n  Ernperor, oalied Punzagi~te,  
having- made a grant of a great part of his Ehnpire-all, 
or nearly all, the territories of Rios de Sena-to the lCing 
Don Sebastian, this Monarch cornmanded that te Guard 
of Teteu (Tete did not exist as a Portuguese Settlement 
in 1607) ((should accompany the said Ernperor to honour 
and defend him; but  the Empire having been dissolved 



into a nurnber of small States governed by  independent: 
Regulos, the obligation ended.1)-(((As provincias ultra, 
marinas»,  by  João de Andrade Corvo, Rfember of the 
Lisbon lioyal Society of Sciences, vol. 11, pp. 55, 56, 
57. Lisbon 1553. 

The excellent work uf de  Andrade Corvo, the in. 
tirnate friend of major Serpa Pinto, and tlie gentleman 
who first introduced him to the notice oí' the Lisbon 
Roy-a1 Geographical Society, has, so far as I ani amare, 
not been made use of nor quoted b y  any  of those gen- 
tlemen who have recently \v[ itten on the aggressive action 
of the Portuguese in Eas t  Africa (see «Times»,  «Fort-  
niglitly Review n,  and other pi~blications). The woik welE 
merits to be known, for it is the most complete, inipar- 
tial, and trust~vorthy one that has erer  been published 
on the colonial possessions of the Portuguese in East  
Africa, and proves, iri the most perfect arid undeniable 
manner, that they never had any dominion in the inte- 
rior north or south of the Zanibesi, and only ((norriinal~ 
dominion on the coaut, where they had their few mise- 
rable Settlements. 

This so called cession of the Emuire of Blonomota- 
I 

pa was one of Portiigal's strong points in the Statemeilt 
of Claim set forth by her on the Delagoa Bay qiieution; 
and altliouph it is therein inade to ar>wear that the text  

<> 1 1  

of the Treaty is given in the Appenclix, no such doou- 
ments is to be  foiind in it.-(See Blue Book, ((Portugal 
No. 1 ( 1 5 7 5 ) ~ ,  chap. IV, p. 183; referente notes, foot 
of pp. 2 and 3.) 

According to Portuguese writers on their posses- 
aions in East  Africa, they themselves did not penetrate 
the interior, properly so called, before the end of the se- 
venteenth century; nor mere they permitted to trade 
mith the negroes until &out more o i  less the same ti- 
me, that concesssion being only allowed to the Caffre 
traders in the immediate vicinity of the coast. The jour- 
neys to the interior were onIy made b y  rnulattoes a u d  
half-breed, and the furthest points to ~vhich they pene- 
trated, excliisively for the purposes of trade and the Sla- 
ve  Traffio, vere ctMussapa» and ((Dambararau, both of 
which were destroyed as far back as  the years 1693-95, 
and were never again revisited. Indeed, it was owing 
to theii. destruction that Tete was fourided. 

There are certairily no better autliorities than the 



Portuguese themselves to show that Portugal liad never 
any dominion in what in Icnomn to-day as  Blashonaland, 
and equally in that part north of the Zambcsi called the 
Shire Territory. Jambara-a nume well knowci -the ter - 
ritory to the north and nortli and north-eest of the Zam- 
besi, lias always been recognised as perfectly indepen- 
dent of the Portuguese. And with regard to Zumbo, it 
was never more than a villace ~\rith a lialf dozen of 
«wretched cabirisv, and its eGire populatiori consistcd 
of eight or ten uconiissarios~~, of rclittle worth a e d  rio rc- 
putation, «a11 mulattoes; and ((it oannot be denied that 
aH the disorders, intrigues, and repeated attacks on our 
Settlements were Lrought aboiit by those very men li- 
virig a t  Zumbo, ~vlio were principally the cause of the 
mariy troubles wc Lave had vitl-i th:: C'affresn. 

There never was a fort at  Zilrribo, nor ariy guard,  
and altliough Dr. Livingstone says he found cctlie riliris 
of a Jesuit ohurch tliere, wliitli a brokcn bcll, ori wliich 
were the letters ((1. H, S.x, with a crose, bilt no datcu 
(Travels, 1857, Cliapters X I X ,  YSI, X X I X ,  XSSE); 
I oari confideritialiy assert tliat no Jcsuit eliiirch ~vit;i ever 
erected tliere; the Jesuitu werc supresscd in 1539, and  
I am sure the Dorilinicans, who were installed in, 
the Jesuit ilIissions, did not built a church in that pla- 
ce, although they did visit it, as I have fuund out. 

Ee tliat a s  i t  niay, the place wai; abandoiied for a n  
immense period, and it was only in the p a r  18GS that. 
a n  attetiipt waa made to visit it. 

I t  is oertaiiily son~ewliat strarigc that not\vittrst<in- 
ding the immense territories mhicli, :iccordiiig to Senhor 
Barros Gomes, the Portiiguese pozlsesscci in the iritorior 
of East  Africa, no rnention \viiatever i3 inade of them 
in the xConstituoioua1 Charterv of Portugal, protiiulga- 
ted iri 1826, although great  care was slio~vn i t i  dcscri- 
bing exactly the territory of the lringdoiri, both in 
Western Africa and  ori tliv East  Coast of Afrlca. xTitle 
:, Artiole 2 n  of the said Chartnr is as followa: ((1n IVes- 
tern Afrioa, Bissau, Caclieu, &c. On tlie Eastorn Coast, 
Mozambique, Rio de  Sena, Sofala, Inliambane, Quili- 
mane, a n d  the lslandd of Cape Dc1gado.u 

I t  is scaroely necessary to point out tliat hed the 
Portuguese Gouverriment thought for a riiomcnt that tliey 
posaessed vast territories in the interior of Eost Af'rica 



the word ((Coastn woilld not have b ~ e n  i~sed,  bilt ((East 
A f r i c a ~ ,  as in tbe case of West  Africa. 

J :~nuary  19, lXgO.=The Aía~q ic is  uf SnEisÕ.r~ry t o  
Afr. Pet~e.  

Foreign Office, Janilary 25, 1890.-Sir.-ln a 
IIemorandiim forwarded to you by  Senhor Barros Go- 
mes on the 12 th instant, the Portilguese Governement, 
in acidition to tlie other oonsiderations referred to in 
that lotter, makes a special appeal to the provisions o€ 
ArtiClp 12 o€ the Aot of 13eriin, and protests that by 
that Article they have te right to hsve the matter then 
in dispute bet,ween the two Governmeiits definitively 
settlcd, either Ly the mediation of another Pomer o r  
by arbitration. 

Tlie Articlc to ivhioh referenoe is rnade provides 
that  : 

c<In case a serioii~ disagreement, originating on 
the  subjet of, or  in the limits of, the territories men- 
tioiied in Article I, and placcd under the free trade 
syateiii, shall ariue betmeen the Signatory Powcrs of 
the present Act or  the l'o~vers ~vhich ma' become par- 
ties to it, tiiese Pomers bind tliemselves, before appea- 
ling to arms, to have recoiirse to the me(1iatiori of one 
or more of the friendly Powers. I n  a similar case, the 
same I'o~vers reserve to themselves the optior of having 
recniirse to arbitratioti. a 

1 was much surprised to receive this appeal to the 
Act of Berlin on behalf of the Portiiguese Gcive!-ninent, 
as iintil I received it I was iinder the impresrioii that 
it \TAS I-Ier I\I:j.jeuty's Governinent, i€  any one, who had 
reasnn to complain of the neglect of the provisions of 
that instr~iment. I t  is contended by the Portilgilese Go- 
vcriinient that ttie territory, or a portion of it ,  in reg- 
pect to which a serious disagreement lias originated 
between the Governments of Portiigal anC England, is 
mittiin the zone designated by Article I of the Aot of 
Bcrlin. Amitting, for the salca of argument, that it is 
so. the conseailenoe ~vould bc that both Powers would 
h a r e  Iiourid tliernselves noc to appeal to arms before 
having recourse to mediation or arbitratian in respect 
to this disagreement. But the Portiiguese Government 
have not taken the coiirse indicated in the Articie. They 
have not, in the first instanoe, had recoixrse to the me- 
diation of one or more friendly Powers, On the contra,- 



ry,  b p  sending Major Serpa Pinto, rrith a force of ma. 
ny  thousand fullp-arnied men and severa1 Gatling guns:  
into the territory in dispiite, they have of themselves 
appealed to arins before hnving reoourse to mediation, 
and  have, therefor~,  placed themselves in the position 
of hnving infringed the Act of Berlin. I t  was oertainly 
not the intention ot' the Act of Berlin that one of the 
partics to a serious disagreement sliould be at liberty 
to invade, the disputed territory and to disbonour the  
Aag and kill the allies of the other party, and should 
tliereupon bc entitled to dernand a reference to meaia .  
tion iindvr the Act of Berlin, by which they mould se- 
ciire t h a t  for a n  irndefined period tiieir armed oooupa- 
tion sbuuld continue ~vithout interfel-ence. 

I t  is, moreover, neoessary to point out to y o i ~  that  
3laehonaland and Lo Bengula's country to the south 
and to the nortli of the Zambesi cannot, in a n y  case, 
be ~vitIiin the eone to which Artide 12 of the Act of 
Berlin applies. 1 am not able to give a n y  interpretation 
t o  this Convention rvhich would, under existing circums- 
tances, bring within tha. province of that instrument the 
regicin in the ncigliboiirt~oo~i of the Sliire, .which is the 
cltticr portion of tlie territory under discussion. 'i'he Ar-  
ticle is Iimited, in express terms, to the territory to 
~vliich the systeni of free trade has been applied. But 
tlie provisions of the Article a re  not unreservedly ap-  
piied to the free zoiie; they have effect oniy in those 
portions of tho zonc mhiçh have been plaoed under the 
freed-trade svstern. I t  is notoriiis that the East  African 
possessions of Portugal have not bern placed under this 
systern; they are consequently oiitside the provisions of 
the Article. I f  Portugxl xvere to establish her claim that 
tlie hryassa districts form part of her possessions, and 
tlmt tEie llakololo are, as Senhor Serpa  Pinto describes 
them it i  his declaration of war, Portugiiese subjeots in  
revolt, she ~vould b y  so doing place them on the same 
footing as to rest of her possessions, and the Artiole 
mould conseqiiently be inapplicable to them. 

I n  case this consideration should b e  again referred 
to in your oommunications with the Ninister of Foreign 
Affairs, you will point out to him the reasons ~vhich 
precliide Hei BIajesty's Government from admitting the 
applicability of the Act of Berlin to the  disagreement 



to which the note of the 12th Jariuary refers.=I am, 
&O. (Signed) P. Curvie. 

Note 2eii2e 

NOTE DE MR. NEUMANN SUE LA CONF~IZENCE DE BERLIN 
(DROIS DES GEKS MODERNES) 

L a  notification aux  puissances de l'article 34 a Ct.6 
facilement admise par la conférence. L a  iédaotion d e  
17article 33 a été pliis laborieiise; c'est que la disposi- 
tion en est aussi plus importante : i1 s'agissait de pré- 
venir Q l'avenir les occul>ations Jictiues. Nais qu'est ce  
qu'une ocoupation efectice ou ~Lelle? Une rkgle qui fítt 
suffisante sans être trop exigeante était délioate i for- 
muler. 

L'Angleterre, qui ne pratirliie pas moiris de  six 
systbnies adininistratifu d i a r e n t s  dans son vaste domai- 
ne  colonial voulait qu'on distinguât l'uccz~pc~tio~z pvo- 
pven~ed dite A laquelle l a  des droits soilve- 
rains est inhhrente, du protecto~at qui n'en implique 
que quelques-uns, notemment celui de se substituer a u  
gouvernement local vis à-vis des états étrangers, et de 
Ia simple p~otectioqolz ou putvo?~age, plus ou nioins iriçer- 
tain dans ses efl'ects, et qiii se tradiiit volontiers «par  
l'institution de  consulats chargés de rendre la justice 
a u x  nationaux aux indigènes et  niême aiis  résidents 
etrangers)). L'article ne dévait dékinir que les cortditions 
de 1'0ccz~pat.iun proprernent dite, laissant en dekior s les 
protectorats et les pvotectio?zs. L'Angleterre qui e n  exer- 
ce de si varies, oraignait qu'uue dkfinition plus étendue 
ne devint une source ou une occasion d e  compétitions 
extérieures, ou d u  moins de  diffiçultés. Pour vaincre 
ses soruwules. Ia confkrence se dkcicin donc h rkduire 

1 

au strict nécessaire l'appareil administratif et  juridique 
des nouvelles possessions du Zittoi-a2 africain, e t  à. faire 
disparaitre la mentiori des protcctorats pour ne parler 
que de  I'occupation. 6u r  la rnotion du piénipotentiaire 
français, on remplaça même l'obligation d'LtclÕZiv et de 
nzcci?~teni~ une jur*.iclictio7~ su$sante. . . par celle cl'assu- 
vev Z'existence d'une autorité sz~&saute. . . , afin de  per- 
mettre, suivant les ciroonstances, de colzservel- les ins- 
titutions du  pays ocoup8. Une clause relative A l a  n8- 
cessité du  maintien de  la paix dans le pays oooupé dis- 



parut également: ccl'on considéra que dans cee contrées 
lointaines Iiabitées par des peuplades sauvages, la paix, 
surtnut au  début d'une oacupation, peut se trouver fa- 
cilement corupromise et que des troubles passagers ne  
saurnient mettre en question les droits d e  1'occnpant.u 
(Rapport Elzgelharolt.) 

L'artiole 3ne'"' n7exige d'ailleurs ni 17indication des 
frontikres approximatives d u  pays oocup8 (proposhe par 
17Arigleterre), une dhliniitation de ce genre Btait lirbma- 
tuiée, car elle aurait mis en perspective un  partage com- 
plet d ~ i  continent africain; ni l a  reconnaissance des puis- 
sances, car i1 est de  prinoipe qu7un état peut exister sans 
être rcconnu. 

Une  dernière remarque, c'est que les articles 36'"" a 
3 7 e i i i e  ne disent rien des p ~ i n c i p a u x  intdré~sés, des liabi- 

tants eilx-inêrneu des pays occupés. 
L e  repiésentant américain avait cependant proposé 

de dire rcqii'oti respectei-ait les droits des chefu indigè- 
nem, ou mCrne ((que toutes les conditions d e  droit et  de 
faiti), des occupations futiires seraient soumises L l'ap- 
préçiation des p~iissanceu. «Sans vouloir s'engager dans  
ces puestions délicates, nouy dit le rspport de  mr. En-  
gelhardt, Ia conférence s'est positivement associée B la 
pensite humanitaire qiii les avait inspirbes)). C'est par-  
faitement exaot; rnais i1 reste que Ia pratique réponde Ct 
Ia théoric; et si les puissanoes ((légalisent)), habituelle- 
ment de  nos joiirs leiirs occupations par  des aarraiige- 
ments drrcctsx, avec lcs chefs intéressés, il reste à d é -  
sirer que cette ZZgalité na soit pas toute externe, et  que 
l'irijustice et  17usuipation ne se déguisent plus sou3 Ia 
forme de contrats Zéonins, où les pauvres indigbnes ne  
jouent que le role de  dupes. 

L7aiticle 3 P e  a pu se taire sur ce point, mais B 
condition que leu généreuses dispositions de  17article 6'"" 
soient autre chose qtie des formules banales d'humani. 
tarisme théorique sans ce déinenti par les faits. 



Note 3"'"" 

TRAITE ENTRE L'ERIPFREUR DU ~ ~ O N O X O ~ ~ ~ A P A  ET LE 
PORTUGAL DU ler A O U T  1607 

l;.ntado de escriptura e doa~80 yue 
O  imperado^^ Monomotapa nlandou jazer n'este campa 

de unz r.io chanzado ilZangovo 

n AO 1 . O  de agosto dii i r a  de 1607, estando O Im. 
perador i\lonomotapa em carnpo ao loiigo dct uiii rio cliie se 
chama ilfangovo, defronte de urnas povoa@es, a saber: 
uma que se chama o l larenga,  e outra Inliaiiiacoto, Dia- 
go Simoes Madeira, capitAo da  guerra qire veio em fa- 
vor do dito Imperador &Ionomotapa, tratoii no mesino 
dia acima declarado algurnas cousas de  irnportancia a o  
servigo de Deus e de Sua l 'lagestade, ço1ilio jX tinlia fei- 
to por militas vezes, e aIcançou, coni raao"es que c?eu a a  
dito Imperador RIonomotapa, que désse u Siia. liagesta- 
de  todas as minas de  ouro, cobre e ferro, cstaiiho e chum- 
bo que em todo o seu irnperio houvesse, o que o dito 
Imperador concedeu a k m  c da maneira que por Diogcs 
Simões Bladeira, capitão da  guerra, lhe foi pedido, e 
Diogo Sin16es l iadeira,  capitâo, em presença cie mim 
escrivão que trouxesse comsigo todos os pai.ti~gi~ezes 
que comwigo tinha, que em presença d'elles todos queria 
dar  a Sua lIagestade a s  mirias que lhe peclia, e logo no 
mesmo dia, mez e Era acima declarada, iizaridou o dito 
capitão-rniir, tanger tambor, com pregãb que dizia que 
toda a pessoa de qualquer condição que fosse, O acor1i- 
panhasse, porque queria ir coiii todos diante do Impe- 
rador TvIonomotapa, porque cumpria assirii ao serviso d e  
Sua Ma~es tade .  

c, 

ccnlandou a mim, escrivâo, que fizesse este termo9, 
e dou minha fb tudo acima passar na veidade, por 3 

tudo estar presente, e eiii fé do qual me ausjgnei aqui 
com o dito capitão, em este carnpo do Iiiiperador Mo- 
nomotapa, no mesmo dia, anno, niez c 6ra acima de- 
clarado.-E eu, Migueí f i n e s ,  escrivão, que o escrevi 
e me assignei do  meu signal raso e acostumado, que tal 
6 como ee vê. » 

E logo o dito Imperador em presenpa de  todos dis- 
se o que se segue: 

u. . . Eu Imperador Monomotapa, hei por bem e 



nie praz dar a Sua lhgebtade  todas as niinas d c  ouro, 
cobre. ferro. chumbo e ebtanho. aue houver em todo O 

1 

meu imperio, corritanto que E1 Rei de Portugal, a quem 
ctoii as ditas minas, rrie conserve e111 meu Estado, que 
eu possa por e dispor e a a s h  c da  maneira que até <tgo-- 
r a  o fiz, e fizerani os nieiis antepassados, e que Sua Ma- 
gestacle me dC. guerra para ine ir mettcr de  posse em 
niinlia corte e destruir um ladrão alevantâdo por nome 
IIatusianhe, que teni roubado algumas terras de oilro, e 
impede os resgates das fazendas dos mercadorcs.~ 

E assim disse rnaís elle dito I i n ~ e r a d o r  qiic pedia 
a Sua n'lagestade o acceitasse por seu irmão ein arinas, 
e que  nEo niandeva os seiie eiribaixadores logo pelas 
ni~iitau occupa~ões qilc tinha da guerra, mas que pedia 
a Diogo SirnZeu Madeira, capitzo d a  guerra, quc escrc- 
vesse ao Viso Rei da  Iudia. e lhe désse conta de tudo O 
que sc passava, para que lhe mandasse alguiiia gente 
para a conservaç2o do seu irnperio e assiin Ilie niaiidas- 
se uni par de cavallos, para elle dito Imperador andap 
n'ellcs, e para o anno, Deus querendo, entregaria a Dio- 
go'Sim(,es Madeira, uapitBo, o Príncipe seu filho e Sa- 
mangana seu emba~xador ,  para O levar ao  Viso-Rei d a  
Iridia com sua embaixada. 

RE  outrosiin. disse o dito Irnuerador &lonornotaua.. 
I I 

ern presença do dito Diogo Simões Madeira e dos mais. 
portirgriezes que presentes estavam, que elle dava o seu  
filho Piincipe, para o levar B India em companhia do. 
embaixador damangana, para uoniirmaçTio de  tudo aqiiil-- 
10 que coni elle dito Diogo Simões Madeira, capitão, ti- 
nha assentado e estava n'esta escriptura, 

aE assim dibse niais elle dito Imperador em presen- 
sa d e  todos, que elle tinha dado dous filhos para os ea -  
sinar e lli'os téem stia casa e assim lhe tinha pi.ometti- 
do duas filhas, e disse cm preuenpa de  todos, que uns e- 
outros, elle dito Diogo Siniões Nadeira os podia fazer 
christãos, porque d'isso era dito elle Imperador contente. 

((E Diogo SimOes Madeira, capitlo da  guerra, tra-  
tando ao dito Imperador Acerca das minas de  prata, 
lhe respondeti ein presença de todos-as minas d e  pra- 
ta, eu vol-as tenho dadas pelos muitos se rv i~os  que me 
tendes feito em minhas guerras, VOS a s  podeis dar  se  
quizerdeu . ~ a Sua XIagestade, pois são vossas e vol-as te- 
nho dadas. 

«E logo o dito Diogo SimEes Madeira, lhe respon- 



deu ao dito Imperador em presença de todos, que pois 
as niinas de prata lh'as tinha dadas, que  elle dito Dio- 
go Simões que elle largava as ditas minas e dava a Sna  
Magestade, pois para. elie zs  pediu e grangeou como 
seu vassallo. 

«E logo p(lo dito imperador foi dito a Diogo Si- 
mZes >ladeira, que de tudo o que elle dizia publicamen- 
te mandasse fazer papeis, que eilc dito imperador Mo- 
nonitjtapa se assignaria n'ellcs. 

((E; pergiintondo lhe o dito Diogo Simoes Ríadeira, 
capitão, o signal que havia de fazer, pois não sabia Iêr 
nem escrever, em presenqa dc todos disse:-farei assim, 
e frz trcs cruzes no chão, coin a sua propria mão, e 
disse (teste B o meu signâln. 

ct I< disse elle Imperador que o qrie elle dava e pro- 
msttia a Sua RIagestade, protestava cumprir e guardar 
e rrinnter, e qiie em nenhum tempo r, podesse quebrar 
o con th r i i~ !~  n'esta escriptr~ra, c que elle Imperador que- 
ria assim, o mandava e ordenava e de  tudo era contente. 

« E m  f6 do qual se assignaram aqui com o dito 
Diogo Siniões !AIadeira, capitão da  guerra, e com as 
ninis tcstemiinhas que presentes estavam, as quaes sLo 
as quc se seguem: Frei  J o h  IJobo, vigario da  igreja d e  
Lilanze, e o padre frei JIsnoel de  S. Tricente, vigario, 
e assistente n'esta guerra e campo do Imperador hIono- 
motapa, Kstevão AIoreira, Francisco Gago, Francisco 
]Iadeira, Fesnão Rodrigues, R,lanocl Borges, Domingos 
Cardoso, Xicolau Alvares, Blanoel Bernandes Leitão, 
Francisco Kunes Malho, Francisco de  hloura, Gaspar 
Pereira Cabral, Francisco Voui~ado, Manoel da  Fonse- 
ca, Uanoel Pinto, Luiz Aranlia Caldeira, Antonio de  
Montarroio, Diogo Nuges, Rlatheiis Rodrigiies, Pero de 
Abreu, Nanoel Castanho, Antonio Rodrigues, Francisco 
Rodrigues, Domingos Fernandes de Almeida, Gaspar 
Coelho Bandeira. 

aE assim se acharam outros muitos portuguezes 
que aqui não nomeio por seus nomes por nSlo saberem 
escrever, mas vão aqui assignados. E eu dito &ligue1 
Nunes, escrivão, dou minha f& achar me a tiido presente 
e tudo passar na verdade, pelo juramento que tenho de 
meu officio, ern fé do qual me ausignei aqui, e o dito 
Imperador Monomotapa e Diogo Simões Madeira, e ca- 
pitão da guerra, e eu  lliguel Nunes, escrivão d'este di- 
t o  campo do Imperador, trasladei do proprio original, 



que em meu poder fica bem e fielmente, sem acrescen- 
tar nem diminuir cousa alguma. 

aEm fé  do qual me assignei aqui de  meu signal 
raso e acostumado qiie tal é como se segue, n'este oam- 
po do Imperador RIonomotapa no mesmo dia, rnez e éra 
atraz declarado = Miquel &'unes = Diogo Xiwlões Ma- 
deir*a. 

((Este abaixo 8 o signal do Monomopata: 

O inz $ pevnclov 
Mono +  topata ta 
Gasse +- Lzdce7.e. 

cGasse Lucere é o seu proprio e particular nome. 
Z ~ ~ c e r e  quer dizer o oitavo dia d a  lua nova, ao qual dia 
chamam Iucere e é dia santo entre os moorangas, e 
assim se chama Gasse Lucere, que quer dizer grande 
santo. u 

Ce document qu'établit des droits est absolument 
méoonu daus le me7rzoru~~clum et  cependant i1 se trouve 
non seulement dans l'ouvrage d e  Hocarro, comme on  
voit, mais il se trouve aussi publié par Hamilton Wess. 
etc., count of East  India (Edimburgo, 1727). 

E n  se referant B cette epoque et au dooiiment qu'on 
vient de transcrire, le même Booarro dit  (pag. 75): So- 
bre  as mínas ordenava Sua RIagestade entregasse D. Es -  
tevão d e  h thayde a conquista e descobrimento d'ellas a 
Diogo Simões Madeira, que havia miiito tempo andava 
nos rios de  Cuama e fura mui cabido do Imperador do 
Rlonomopata, particularmente quando vendo-se pelos seus 
despojado do seu roino se facilitava milito mais para 
comnosoo, e querendo nos obrigar ao favorecer, oonio a 
mostrar o agradecimento do milito que por elle tinham 
os portuguezes feito, fez doaçzo a Sua Magestade de 
todas as minas de prata, ouro e quaesquer outros me- 
taes que houvesse em todo o seu Imperio, como larga- 
mente vai adiante desoripto tudo com a relaçgo de to- 
das as terras e graças atrazadas, em que recebeu a di- 
ta ajuda e favor nosso, ainda que essa de  outros tempos 
fora d'aquelles que vou escrevendo.)) 

L a  oession et  traité de  1607 a été nouvellement 



ampli6 e t  ratifi6 par celili du  24 mai 1629, qu'on joint 
aiissi dans la riote 4.""'" 

((Primeiramente que se lhe entregava este reino em 
nome de  El-Rei de Portugal Eosso Senlior, a quem ello 
recoriheceiú como seu vassallo, pois lhe dá este reina 
toniado por seiis vassallos pelas traisces que coritra El- 
Rei NOPSO Seiihor commetteu, quebrando a f b  e a pala- 
vra de irmão de  armas, e juntamente matando seu em- 
baixador, e roubarido e matando os niercadores que an- 
davam por suas terras vendendo suas fazendas debaixa 
de sua fé e palavra, e recoiihecei.8 a todos os capit8es 
que viere~i-i da fortaleza de IIopambique, e aos que ti- 
verem seus poderes. 

aQiic elle dito Rei dcixarA fazer igrejas a todos os  
religiosos de qiralquer Ordem que forem ao seu Zim- 
bahé, e eni todas as riiais terr'is dou scus reinos, e fazer- 
chriatEos a todos os que quizerern receber o santo ba- 
ptismo sein haver pessoa que o contradiga, tratando os 
religiosos como pessoas sagradas, a quem se deve mui- 
to respeito. 

tQue  os enibaixadores que vierem fallar com elle, 
entrar20 em seu Zimbahé calpados e cobertos, coiii suas 
armas na cinta, assim como se falla com E1 Rei de  Por- 
tugal, e lhes dar& cadeira para se assentarei11 sem ba-  
terem palmas; e os niais portugueses que fallarem com 
elle ser5 t ~ i  fórrna do embaixador e lhes dará com ma- 
chira para ao assentarem. 

c(I'rata1.2 coiii milito respeito o capitão que fôr d a  
Nassapa e Ihe dar4 seu lugar aos meaniocuros que 6 z e ~  
em seti reino ácerca d a  guerra, e mais novidades que 
houver; tomar& parecer corn elle e poder6 vir ao Zim- 
bahé todas a s  vezes que quizer, sem por isso ser obri- 
gado a dar  fato e o mesmo a seus motumes (chefs), e os  
que o Rei mandar 6 praia ou ao capitão do RIassapa, 
não lhe darão fato algum, neni elles o pedirão, e ao ca- 
pitão do Xíiissapa Ihe dfirá as terras acostumadas, e a 
feira de Loaze lhe dará  a terra que foi de  Inhama F u -  
furano e a besa do Piiapundo e Pallalua do chuabo. 



aAssistiri O capitão no seu Zimbahé e lhe dar2 de 
vcstir. 

[ (Te r i  riiuito r e s ~ e i t o  aos ~ o r t u ~ i i e z e s  mie andarem 
L 'i' 

vanidagantfo por sua; terras, juntamente a 'seus mcrca- 
dores, sem por isso 1lle pedirem nada seu eiu qucices, 
(tribut) e as emp~fias  que houver se virão julgar diante 
do capitão do 1 ia s~ : i~a .  

«NBo consentirá em seu Zirnbahd que neilhuni mer- 
cador IIOSRO, inequocjue neiii cafrc se eriipaduque em 
suas terras, neni çsse coni filha de Rleeran,gx nem ba- 
tougodo, pcna da dita mulher ficar captiva-do dono do 
negro e ser& obrigado a iriaridar eritregar ct qualquer ne- 
gro empadivado aonde eé t iv~ i  . 

ciLibertarA suas terras para os portuguezes pode- 
rein andar por ellas e ag-azalharem-se em seus liigares 
e fazendo-se algiiu ioubo sc r i  obrigado a mandar en- 
tregar o ladrão ao capitào do Nassapa seu1 para imo se 
tirar fato. 

t NZo d ~ i á  nenliuma torra de ouro a i~essoze aletrma - - 
I, 

de qunlqiler qualiciade que çe,jit por sei  Luito eiri pre- 
juizo'da mercancia e contrato da  fortaleza de nioçam- 
bique. 

ctDeixar& emgar por todo o seu reino e abrir quan- 
tas i11iii:is qiiizerern sem a s  mandar tapar, por d'alii se 
seguir muito proveito a E1 Rei e aos niercadores e fica- 
reni a s  siias terras milito grossas. 

((Que dentro em um agno botar& todos os nioiiros 
fora do seu reino E os que d'alli adiante h r e m  achados 
os 111atarXo os portiigiiezes e Ihes tomarao suas fasendas 
para EI-Rei de  Portugal. 

((E porqiie o forte de Sete  tetn sujeitado algumas 
terras ao  redor lhe ficar20 annexas para que Sua AI&- 
gestade se sirva d'rilas, a s  quaes dos RIonganos d a  Cliir- 
nua  até Sete  e dos tilonganos de mocomoaru até no 
Jiongario, e de Shamacoso para Tete e para Zoeriha 
mandarh visite. 

ctbIaridarii visitar ao governador qiie vier cada tres 
atinos á fortaleza de lloçan~l>iqiie no principio do seu 
governo e será obrigado a lhe riiaudar tres pastas ( l i ~ z -  
gotes) de Botungo e o dito governador lhe maridará seu 
sagoate. 

.SerS obrigado a mandar saber por todo o reino 
onde h a  prata, e arisar ao  capitâo de Alassapa para que 
O faça saber ao governador, e mandando Sua  RIagesta- 



de mineiros a poder30 buscar por todas as suas terras 
e caval-a lit>ertamente.=Alc~~zzesa, Imperador de Nono- 
motapa. )) 

Aos 24 dias do mez de maio de 1629 annos, a jun-  
tou Manoel Gomes Serrão, capitão-mbr d'esta guerra 
aos religiosos, capitdes casados c soldados, perante to- 
dos e de E1 Rei e seus grandes e lhes Iêu os capitiilos atraz 
se era contente de  estar por elles e cumpri1 os assim co- 
mo forani lidos e Ilies declararam. Respondeu o dito 
Rei Imperador do Monomotapa, que elle era vassallo d e  
Sua  Nxgestade, e seria seinp1.e elle e seus descenden- 
tes, e promettia de os guardar na túrrna que lhe foram 
lidos, ern f6 do qual rne assignei e jiistifico estar elle 
assignado com uma cruz que vi fazer corn a sua rnão, 
e as Iettras do noma faeel-as o reverendo padre Viga- 
rio da ra ra  de Tete e Vigario d'esta ernpreza, Frei  LLI~Z 
d o  Espirito Santo, religio~o professo da  Ordem dos pré. 
gadores. E se assignoii o cnpitno mór aqui coinmigo, 
coin os mais que presentes estavarn.=~Vanuel Cubral= 
1ia~tlreE Gomes Sel*rÜo, capitRo mór=Fr.ei Lu.;s do Es- 
pirito Sa~zto=T'iga7*io da Vi~~a=A.ei  Gonpalo Ribei. 
TO,  Viga rio de lfassapa ==Loz~~.enpo Pe,rei.iu = Antonio 
C a ~ ~ ~ e l l o  Brochado - Luiz Aranha Culdei~a - 1Clc~7zuel 
Rodriyzies LeaZ===Miguel de iliaYallz&es==Lzciz Ribeiro 
=Gonplo Fernalldes BTatlco=Qasj~ar Pdreirn CahaaZ 
-L)oi-i~ingos Froes de I3,-ito=Jo&o Rod,-iguss VaselEa 
=Do7ningos Cardoso-I3ebchior de Araujo==ll.larcos de 
Ave1 lar= Joüo Pe~ei?.u 12ebelLo= Peclro da Costa. 

(Bahia de  Lourenço Marques. Questgo entre P o r -  
tugal e a Oran Bretanha 1573, pag. 06 -introduc<;ão 
LXXIII, vol. 2.") 

Note 5e"0 

Totn. l e r  Doo. 120, le Vice-Roi répond: -- '(Mais 
ricas s60 as terras do Monomotapa em gue,.mTece, ?L08 

devemos primeiro empreyar.)>-Ce que signihe la dispo- 
sition d3 propriBt6 et l'exercice du  oommerce, et c'est 
ce que l'on voit d u  document qui suit. 



E n  effet le Vice-Roi en donnant exécution à son 
idée, a etabli un oontract avec Don EstevAo de Athay- 
de, sur I'exploitation des rnines du Monomotapa, con- 
tract q u j  resta sans effect et  fut regaidé comme niiisi- 
ble h 17Etat. Doe. 275.-Dans çe docunient le Roi d e  
Portugal fait rappeler A 171nde, Dom Estevão de Athay- 
de  en liii ordonnant de laisser Ia Co7~pz~istadat1s le mê- 
me état oú cet o d r e  la tiouverait. 

$a va  sans dire que le mot Co~zpziista, signifiait 
domaine établi, pays ou coiltr6e assujetie a u  Portiigal. 

P a r  çe dociiment le Roi donne I'ordre de reildre 
Siiii8es Madeira ((gente nzzutiq0es e resqate que t iver  de 
n~ in7~a  f a e e ~ z d n ,  [(r, y i~a i  o ~ d e n a v e i s  que ?.ecolha tudo e 
e n t r e t e d a  a conouistn d a s  n~l lzas  ,tio estado em aue se lhe 

1 

elztregar, c o ~ u e v c a n d o  os fuf;tes e n posse yiie c2'ellns (les 
mines) 7ne estli d a d a  pelo ILPonovnotcxpa até ezL nla7,dar 
ozttru cozcsu (phrase appliquée toujours dana les ordres 
de cette esphce).-Et dans Ia suit de  ce docmnent:-- 
s pof-que o d i to  B iogo  &in?0es AIctdeira n1e ellcioe~ pedir ,  
lhe J i z e s ~ e  ntercE de hziiis ter7.a~ chamadas de lilhaniòa- 
so, de que, diz, lhe fez doaq.üo o iJ101tonzoyata: H e i  po?. 
Bem de íh'as conf i~n2ar ~eserulx7tdo pava lizinz as  nzinas 
d e  o i ~ o  ou de prata, o u  de qzcaespzler ozltros nletctes que 
~ Z U S  d i tas  te?*laas Izoz~ver, ou no d ian te  se descobri~enz.  . . 
E vos reconzme7zdo oue constando-vos d a  d i ta  cloac(io, e 

1 2 ,  

h n v e ~  lha j e i t o  o Monomufapa, das  d i tas  t e w a s  e e ~ z v i a ~ z -  
dovol'a p ~ e s e n t a r ,  lha nzalzdeis cl'eila passar cal-ta de 
cor$rmacüo, enz nzezc qlome conz as dec1arclçi;es e co7tdicões 
r g e ~ . i d a s .  

L e  document 294 constitue ~7n r e ~ l e m e n t  d'admi- 
c7  

nistration de ce qu'on appelait Ia congeiisfn, ce sont des 
renseignenients sur des points donteiix, s'occupant 
niême des dktails de  admjnistration ct  des dépenses fai- 
tes dans Ia découveit des mines, et  découvrir les miries 
d'argent, inettre au  courant ces dépenses et en dedom- 
mager l'adrninistrateur portugais Diogo SimOes Madei- 
ra, aveo l'indication aussi d e  Ia valeur des cadeaux of- 
ferts a u  BIonomotapa e t  a u  roi ( c h e f )  des mines d'ar- 
gent. 

Nous ne  mettons pas içi oe document B cause de  
sa longueui mais il devíent inthressant puisqu'il est un 
compte d'adrninistratiori et  d'expioitation. 

Et encore le dooument 336 ordonne Ia poursuite 



de Ia dècouverte des mines to~ i t  11 fait sou8 Ia mênle for- 
me d'administration. 

Sur  le docuruent 514 on ordonne l'exAcution du  
contract signé par 1). Nuno Alvares Pereira avec le Pilo- 
nomotapa, ainsi que de  poiirvoir A tons les besoins de  
cette conquote. 

iVote 6'"" 

But if the King of Great Britain or bis subjects 
shall a t  any time hereafter talre out of the hands of the 
Hollanders, or others any to~~*ns ,  castles, or territories 
formely belonging to the croxTn of Portugal, the King 
of Portugal ivith the advice and concent oE his council 
doth grant the sovereignty, and full, eritire ancl absolu- 
te dominion of thern and evzry of tliem, unto the R i n g  
of Great Britain, his heirs aiid successores, for ever, 
freely, entirely, and absoliitoly (artiele XIV du traite 
du 23 juin 1661). 

Direcção geral da  secretaria da  cainara dos dignos 
pares do reino, em 15 de outiibro de  1890.=0 corise- 
Iheiro director gcral, Joaquim fhnzste~io Lviz de 8.9- 
gi~ei7.a. » 

ARTIGO X 

Encerramento das cortes 

Na sessão de 15 de outubro foi lido o seguinte de- 
creto: 

((Sendo chegada a epocha em que tem de encerrar- 
se as cortes gcraes ordinarias dri. na530 portugueza e oc- 
correndo circurnstanoias que me impedein de amistir a 
esta solernnidade: Hei por beni determinar se effectue no 
dia 15 do correrite niez, pelas cinco horas e meia d a  tar-  
de, na sala das sessGes da camara dos snrs. deputados 
da naçâo portugueza, retinidos ambos os corpos co-legis- 
ladores, sob a direcção do presidente da  camara dos  di- 
gnos pares do reino, e que por mim assistam dita ses- 
s%o os ministros e secretarios d e  Estado qiie compõem o 
actual iiiinisterio, devendo o presidente do conselho de 
ministros ler no principio da sessão este decreto, decla- 
r a r  seguidamente em meu nome encerradas as cortes ge- 
raes ordinarias e remetter depois cópias do mesino de- 



creto a uina e outra carnara, para ficarem depositados 
nos seu3 archivos. 

O presidente do conselho de ministros e os minis- 
tros e secretarios de Estado das diversas repartições as- 
sim o tenham entendido e fapam executar. Papo,  eni 14 
de outiibro de 1890.-ii~l.-JoLio Chysostu?no clt? A 6 ~ e : r  
e Souza  -Alltoriio C u n d i d o  Rihei?.o du Costa-Antonio 
Evzi l io  C o w e i u  de  Sd Brcc~tr?Eo-Jose de AJ<llo Gotciieia 
-An ton io  José E3n?~es--José Vicente Ba7,bosu dz~  Bo- 
cage-i'homaz Alztonio R i B e i ~ o  E 'er~e i ru . ) )  

ARTIGO SI 

Doença de € 1  Rei D. Garlos I 

Na sessão de  15 de setembro, o snr. presidente da  
camara dos dignos pares disse: 

A camara decerto sabe que Siia Magestade E1 Rei 
bem soffrido un i  incommodo grave.  Pode informar se pes- 
soalmente do estado do aligÜsto enfer~no, e tem recebi- 
do telegrammas dos seus cama~istas,  que asueverain que 
Siia nIagestade est8 muita melhor. Crê, pois, que iriter- 
preta os sentimentos da camara propondo para que s e  
lance na acta u m  voto de sentimento pelo inconirnodo de 
Sua AIagestade; que a camara se coilgratula pelas suas 
mellioraa, e faz votos pelo se i i  completo restabclecimen- 
to; e que a meza fique authorisada a uoinsar ixina depu- 
taçCo de dignou pares para ír  visitar S ~ i a  Jlageutaáe, 
logo que Sua ntagestade possa receber. (ilpoindos ge- 
mes . )  

A' vista da manifestaçzo cla camara considera ap-  
provada a sua proposta. 

A 13 d e  outubro foi recebid<x a deputação) pronun- 
ciando o presidente da  carnara dos pares a segilinte al- 
locu$ão: 

((Senhor! Esta deputação da camara dos dignos pa- 
res do reino, a que tenho R honra de presidir, vem con- 
gratular-se com Vossa Magestade, e coin Sim Magesta- 
de a Rainha, pelo restabelecimento completo d e  Vossa 
aragestade. 

A camara dos dignos pares do reino, informada d o  



muito que Vossa Magestade soffreu com a enfermidade, 
que o prostrou no leito, tomou a parte que lhe competia 
no padecimento de  Vossa Magestade, cumprindo assim o 
seu dever. 

Nas actas das sessões da  camara dos dignos Dares " ,  
do reino se encontram, tendo sido votados por unanimi- 
dade, votos de  profundo sentimento pelo muito que Vos- 
sa Magestade soffreu, e votos d e  congratulapão com s 
paia pelo restabelecin~ento de Vossa IIagestade. 

Esta deputação, em nome d a  carnara dos dignos pa- 
res do reino, aproveita a occasião de  reiterar, perante 
Vossa Magestade, os protestos de muito affecto e respei- 
to, e as liomenagens da  sua muita consideraçEo, fazcn- 
do votos pela prosperidade de Vossa Rlagestade, de  Sua. 
Magestade a Rainha e de  toda a fa~nilia  real.^ 

Sua nlagestade E l  Rei dignou se responder, em pa- 
lavras elevadas e eloqixcntes, que agradecia A camara 
dos dignos pares do rcilio as demonstraç0cs d e  affecto 
que lhe havia prodigalisado durante a doenpa que o 
acornmetteu, e bern assim o lisongeavam as phrases que, 
em nome da mesma cainara, acabava dc ouvir, as quaes 
acreditava tão sinceras coino verdadeiro o interesse q u e  
a camara dos dignos pares do reino tem pela sua pes- 
soa, pela pessoa d e  Sixa Magestade a Rainha, sua extre- 
mosa esposa, e por toda a fí~milia real. 

E m  seguida a riiesina depata$o foi ao palacio d a  
Ajuda cumprimentar Sua BIagestade a Rainha viiiva, a 
senhora D. Alaria Pia, a quem o presidente dirigiu a se- 
guinte aliocuç%o: 

<Senhora! Esta deputação da  camara dos dignos pa- 
res do reino, a que tenho a honra de  presidir, vem feli- 
citar a Vossa I l a ~ e a t a d e   elo restabelecimento d e  Sua  
Magestade E i  Rei d a  granâe enfermidade que o prostrou 
no leito; e se o soffrimento de Sua  Magestade El-Rei foi 
de  grande cuidado para toda a napão, de  grande satis- 
f a ~ ã o  é para esta, e para todos nós, o completo restabe- 
lecimento do mesmo augusto senhor. 

A camara dos dignos pares do reino pôde cumprir 
o seu dever, corno consta das siias actas, e congratula- 
se com Vossa Magestade afirmando mais uma vez a sua 
muita estima e consideração por Vossa Magestade e por 
toda a familia real. 



Sua Blagestade a Rainha dignou-se responder: 
Que sendo-lhe muito gratas a s  provas de affecto 

manifestadas pela camara dos dignos pares do rei~io, p o r  
occasião do incoinmodo que soffreu Sua Magestade El-  
Rei, podia bem apreciar a satisfaçno resultante do com- 
pleto restabeleciincnto, e que, agradecendo a camara dos 
dignos pares c10 reirio 2s deinonstrapi3es de estima e con- 
sideraçrio pela familia real, fnzia ardentes votos para q u e  
a cainara dos dignos pares do reino, com todos os por- 
tuguezes, continuassem a emperiliar-se ua  felicidade da 
naçzo. 

AIETIGO XII 

Votos de agradecimento, confiança, congratulação, lou- 
vor e de sentimento 

Voto de agradecimento a o  digno par  Antonio Luiz 
de  Souza Iienriqrie SCcco, pela offerta do seu livro- 
Men2ol-ias do tenipo pnssirdo e preseltte. (Agosto, 11.) 

De confiança, proposto pelo digno par Tliomaz Iti- 
beiro, meza para nomear as coiii:riissGes que airidd fdl- 
tassem eleger. (Maio, 16.) 

De congratulação pela entrada ile Serpa Pinto n a  
sala das sessões, bem como pelo regresso ao reino dos 
seus benerneritos corilpanheii.os. (Abril, 2 1 .) 

Pelas ruellioras e completo reslabelecimerito rle Sua 
Magestade El-Rei o seniior I). Cariùs I. (Setembro, 15.) 

D e  louvor ao barão de S. Clemente, pelo offereci- 
mento it uamara de um exemplar da sua obra-&tatis- 
ticas e 6iug~.aphius par1anaentu~-es yortuguezas - e ser- 
vi908 que tinha prestado com esta p~iblicaplio. (Julho, 
8 e 24.) 

Aos secretarios da meza provisoria. (3Iai0, C.) 
De sentiinento pela cloenra de Sua illngestade E1- 

Rei, (Setembro, 15.) 
De sentimento pelos fallecin~entos dos dignos pares 

do reino: Antonio Florencio da Soiizs Pinto (abril, 21), 
barão de Aricede (abril, 211, conde de Seisal (abril, 211, 
duque de Albuquerque joutiibro, l5), João de Aridrade 
Corvo (abril, 21), JosB Augiisto Braamcairip (abril, 
23), José Maria Lobo de Avila (janeiro, 8), inarquez de  
Thomar (Janeiro, 81, marquez de  Viauna (abril, 21), 
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Miguel Oaorio Cabra1 de Castro (julho, 22), visconde 
de Benalcanfôr (janeiro, H) visconde de Bivar (janei- 
ro, 8), visconde de Almeidinha (maio, 30); visconde de  
Alves de Sá. (maio, 6). 

Pelo fallecimento de diversos: Ferdinand Dinis, es- 
criptor francez (agosto, 7)) condessa de Rio IMllaior, m l e  
do digno par do mesmo titulo (abril, 28). 



TITULO VI 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
C~ntinua~Cio da sessdo Eegislativa de 18,90 

ARTIGO I 

Constituição da camara 

A camara dos deputados reuniu-se em jimta pre- 
paratoria no dia 21 de abril, sob a presidencia do de- 
putado eleito Joaquim Germano de Sequeira, e foram 
apresentaclos os respectivos diplomas. 

Procedeu-se R e l e i ~ ã o  das tres commissões de po- 
deres, enviando-se Ihes 03 processos eleitoraes, sobre os 
quaeu d8ram pareceres, discutidos e approvados nas ses- 
sões que decorreram de '22  a 30 do referido mez, dia 
este ern que foram proclamados deputados da  naç" ao OS 

cidadàos eleitos, de que constavam os mesmos pareceres. 
Xa sessão de 2 de  maio procedeu se 9, eleigzo da  

lista quintupla para a presidencia e vice-presidencia da  
camara, sahindo eleitos pela junta preparatoria, e de-  
pois nomeados por El-Rei segundo o decreto de 3 de 
maio, os seguintes deputados: para presidente, Pedro 
Aiigusto de  Carvalho; vice-presidente, Antonio de  Aze- 
vedo (lastello Branco. 

Na sessão de  8 constitiiiu-se a meza definitiva, ten- 
d o  prestado juramento O presidente, vice presidente, se- 
c re t a r io~  e mais 108 deputados presentes a este acto. 

Procedeu se S eleiçlo da  lista quintupla para o even- 
tiial e simultaneo impedimento do presidente e vice- 
presidente, sahindo eleitos, e depois nomeados por Sua 
Magestade, os deputados Joaquim Germano d e  Sequei- 
r a  e Aiigusto José Pereira Leite. 



ARTIGO I1 

Processos eleitoraes enviados ao tribunal especiat 
de verificaçao de poderes 

Na sessão de 21 de abril foram apresentados reque- 
rimentos para serem enviados ao triburial especial d s  
verificação de poderes, creado pela lei de 21 de maia 
de 1584, os processos eleitoraes relativos aos circulos riu- 
meros: 60 (Caldas da Rainha), 22 (3Iirandella), 50 (Ton- 
della), 3,5 (Feira), 20 (Bragan~a),  30 (Periafiel), 66 (Lei- 
riaj, 8 4  (Torres Novasj, 75 (Cintra), 9 (Villa Verde), 16 
(Chaves), 68 (Pombal), 96 (Lagos), 72 (Alemquer), 50 
(Tondella), 25 (Villa do Conciej, 34 (Avciro) e Nargão. 

Nas sessões de 22, 23 e %G de abril, 23 de maio e 
2 de julho as respectivas coinniissões de verifica$"a (de 
poderes, verificando terem sido apresentadoj protestou 
durante o acto eleitora), resolveram qaefossem enviados 
ao tribunal especial dc verificaç20 de poderes os seguin- 
tes processos eleitoraes: 

84 (Torres Novas, 20 (Bragança), 96 (Lagos), 25 
(Vills do Conde), 30 (Penafiel), 34 (Aveiro], 16 (Cha- 
ves), 68 (Pombal), 22 (~~i rande l la ) ,  35 (Feira), 50 (Ton- 
dellaj, $9 (Caldas da Rainha), 75 (Ciritra), 66 (Leiria) 
e Dfai gão. 

Nas sessões de 14, 1 7  e 24 de maio e 23 de ju- 
lho foram apresentados os seguintes dccordZos do tri- 
bunal especial de verificação de poderes: 

uAccordam os do tribunal de verificaçzo de po- 
deres: 

Visto e relatado o presente processo para a eleipão 
de um deputado que se realisou no circulo n." 84, da 
Torres Novas; 

Mostra se qucb nas dez asselnbleias primarias de 
que se compõe o mesmo circulo e na de apuramentu fo- 
ram apurados ao candidato Abilio Eduardo da Costa 
Lobo 4:939 votos, ao dr. Augusto Victor dos Santos 
3:638 votos, ao dr. Bernardino Pereira Pinheiro 31 vo- 
tos, a Caetano Pereira Sanches de Castro 1 voto, a Alem 
xandre AIberto Serpa Pinto 1 voto, havendo uma dif-. 



ferença entre os dous primeiros d e  271 votos a favor do 
mais votado; 

Mostra-se provado das respectivas actas que nas 
cinco assembleias do Olival, Rio de  Couro, Villa Nova 
de Ourem, Ourem e Alcanena correu a eleição regular- 
mente, sem infracção nem falta de  formalidades que 
affectassem a essencia do acto ou influissem no resulta- 
do da  eleiçHo, não se havendo contra ella apresentado 
protesto algirrn, conforme O disposto no artigo 14.0, § 
4.' da  lei de  21 d e  maio de  1884: 

Nostra-se igualmente das respectivas actas, das 
qiraes resulta a presumpção legal que nas outras cinco 
assernbleias.de Santa Maria, S. Thiago, P a ~ o ,  Parceiros 
e Santa Eufe~nia,  correra tambem a eleigão regularmen- 
te, serli infi.ac$io da  lei ou falta de formalidades, noa 
termos da  citada lei; 

l t o s t r ~ . s e ,  poi*bm, que contra a e l e i ~ ã o  n'estas cin- 
co assembleias foram auresentados. na de  Santa Maria 
por um eleitor sete protestos, e na  d e  apuramento outro 
pelo mesmo eleitor contra todas, mas desaconiparihados 
de prova que podéssc destruir a presumpção legal feita 
pelas actas, e quando provadas fossem não aflectariam 
a essencia da  eleiçLo nem influiriam no resultado d a  
eleição; 

l'ornuanto: 
I 

Mostra-se dos factos mencionados n'aquelles sete 
protestos, repetidos em parte no protesto apresentado na  
assembleia de apuraniento, co~tes tados  por contra pro- 
testos d e  outros eleitores que não procedem os quinze 
capitulos de  accusaçào que se  allegatn; quanto aos pri- 
meims diz: não se terem remettido editaes aos parochos 
para os lêrem á missa conventual, presença de  policias 
armados dentro das igrejas do P a ~ o ,  Santa Eufemia e 
Parceiros, ter-se organisado a meza antes da  hora legal 
-na assembleia do Paço, e n'esta mesma assernbleia se- 
rem ameapdos  os eleitores d a  opposição;. terem sido 
a~11rehendidas a um eleitor algumas listas; na assembleia 
de  Santa &Iaria, ameaças aos votantes e prisão de  tres 
ou quatro eleitores; n a  de  Parceiros? iguaes ameaGas, in- 
timidaç0es) não affectaram a essencia do acto eleitoral, 
nem influiram no resultado final, porque se vê da  vo- 
tagão que em todas essas assembleias houve conheci- 
mento da  eleiçzo, á qual concorreu grande numero de 
eleitores, por uma e outra parte, que livremente déram 



o seu voto, não 8 de crer que outros por aquelles moti- 
vos deixassem de concorrer, nLo influindo no resultada 
a prisao de  tres ou quatro elcitorcs, se porventura se 
deu esse facto; e quanto aos seguintes capitulas de  ac- 
cusagão, tambem não affectaram a essencia do acto, ncrn 
por nDo serem redigidas a s  actas na occasiZo, logo em 
seguida A eleição, se mostra qiie esta correra de  moda  
differente ou sem as  formalidades tncncionadas nas mes- 
mas actas: 

Por todos estes fundamentos, pois, e pelo mais que 
consta do processo, ,julgam improcedentes os proteutoa 
apresentados, e ein consequencia vúlida e approvada a 
eleipão do  candidato mais votado Abilio Ediiardo d a  
Costa Lobo, para o fim de ser proclamado deputado pelo 
circulo n.0 84 (Torres Novas), logo que tenha apresen- 
tado ou ainda apresente diploma legal, ou na eiia falta 
seja supprido competentemente. Lisboa, 12 d e  maio de  
1890.-AB~ancheb Garcia-A. Reis-Bivar Costa-A, 
Rocha-A. Pedroso. » 

((Accordam os do tribunal de  verificação de po- 
deres: 

Vistos, relatados e discutidos os autos: mostra-se 
que a eleição do circulo uniriorninal n.O 25 (Villa do Con- 
de), no dia 36 d e  março ultimo, correu com a maior re-  
gularidade nas quatro assembleias primarias de que elle 
se compce, observando se ein todas, conforme certificam 
as actas, as devidas formalidades e necessarins solenirii- 
dades nás respectivas operações; mostra se comtudo que 
na assembleia d e  apurairiento se apresentou contra a va- 
lidade d'esta eleição um protesto asuigiiado por Joa-  
quim Antonio Palerrno Gomea e Jose Fernandes Beires, 
e fundado em varios abusos, actos d e  corrup@o e gra- 
~ i s s i m o s  attentados á liberdade do suffragio n'epse pro- 
testo eupecificados, mas logo contestados no contra pro- 
testo que igualmente foi apresentado e estS assigriads 
por Antonio Alexandrino Pereira de  Andrade, Antonio 
Carvalho de Almeida Gomes e João Baptista Pacheco; 

O aue visto e wonderado: 
Considerando Que o recebimento do protesto e con- 

t ra  protesto, na reunião dos portadores das actas, impor- 
ta a presurnpção de que os individuoa qiie assignaram 



um e outro cram eleitores, podendo reputar-se por aquel- 
le acto, suppondo não só a falta d e  prova sobre a legi- 
timidade dos referidos individuos, mas tambem a d e  
competente reconhecin~ento da  sua identidade; 

Considerarido, porém, qiie os importantes factos ar- 
guidos no protesto e na  maior parte estranhos ao  acto 
eleitoral, estrio intimamente destituidos de prova docu- 
mental ; 

Considerando que, não obstante a indicaçâo de tEo 
grande numero de  testemixnhas e do seu inquerito ser 
pernriittido no $ 5.' do artigo 14.' da lei d e  21 d e  maio 
de 1884, a verdade é que este unico meio de  prova, na 
falta de outra que não foi produzida, nunca seria siiffi- 
ciente para illidir a forya precatoria das actas ou n ve- 
hemente A legal presumpção que d'ellas resulta; 

Considerando que n'rima eleipão disputada com@ 
esta foi a té  ao ponto de  ser relativamente pequena a 
differença da votapão obtida por um sobre o oiitro can- 
didato, pouca ou nenhuma confiança poderia inspirar a 
prova testemunhal, mais oii menos susp2ita d e  parcia- 
lidade; 

Considerando que sendo tão curtos os prasos mar. 
cados na lei para o exame e apreciasão d'estcs proces- 
sos, qrie devem ser j~ilgados com a maior rapidez e ce- 
leridade, é indispensavel que sd com muita prudencia e 
em casos extremos se recorra a avcriguaçzes que diffi- 
cilmente compensariam os inconvenientes das delongas 
na  sua execução, a fim de  não se abusar da  disposição 
legal j6 citada, que é facultativa e não obrigatoria; 

Considerando que se  OS depoimentos d e  pessoas 
mais ou menos interessadas no resultado da  lucta po- 
dessem ter, na censura do direito, seguro valor, nEo ha- 
veria eleição possivel; 

Considerando por ultimo e n a  falta d e  provas so- 
bre  o protesto que, sendo de 3:718 o numero real d e  
votos apurados, dos quaes obteve o cidadão Francisco 
Xavier de Castro Figi~eiredo de Far ia  1:981 e o cida- 
dão Julio Cesar de  Far ia  Graça 1:737, a maioria que 
sobre este alcançou aquelle vem a ser de  244 votos: 

Por estes fundamentos, e nos termos do 8 1 . O  do 
artigo 1 . O  da  lei de 2 1  de  maio de  1884, desattendendo 
o protesto, julgam vdlida e approvada a eleigão do cir- 
culo n." 23, a fim de que o cidadão Francisco Xavier 
d e  Castro Figueiredo de Far ia  seja proclamado deputa- 



do, logo que tenha apresentado, ou ainda apresente, di- 
ploma em fórma legal, ou a sua falta seja competente- 
mente snppi.ida. Lisboa, 1 2  de  maio de  1890.-Eivar- 
A. Pires -A. Z'ed~oso-Costa -Abr.anches Garcia-A. 
 rocha.^ 

-- 

aAccordam oq do tt*ibun:iI d e  verificag:io d e  po- 
deres: 

Vistos, relatados e disciltidos os autos: 
O circulo iininominal d a  Feira, sob n." 33, com- 

põe-se das assen~bleias primarias de  Canedo, Arrifana, 
Nogueira da Regedoura, Argoncilhe, Silvalde, Lamas, 
liomariz, Feira, Soiito, S. Jorge, e eni todas ellas, se- 
giindo se mostra das actas, a eleiçbo correu regular- 
mente. 

Xa assembleia de  apuramento é que se apresentou 
um protesto assignado por José Francisco Coelho e ou- 
tros iridiuiduos contra a validadc da eleiç" ao na  assem- 
bleia de Nogireira da Kegcdoura, sendo tres os seus 
fundamentos : 

1.0 0 3  eleitores, qiiando os eserirtinadores faziam 
a chamada, respondiam do lugar eili que estavam ccProm- 
pto)), e iriterrogados pelo proprio presidente ou por ou- 
tra qualquer pessoa d e  influencia politica, declaravam 
une: voto no srir. Fernandes, e o~itros: voto no snr. Sá, 
Coiito, no srir. Moreira, no snr. I'inho, etc. 

2.0 KRo era sempre o eleitor ou aqirelle que n'essa 
qualidade e sem previ0 reconhecimento da  sua identi- 
dade se apresentava, quem entregava ao presidente a 
lista e sim outrem por elle; 

3 . O  Graves irregularitiades assim que terminou o 
escrutinio e apuramento na  redacçgo d a  acta. 

Este protesto, que motivou a convocação e defeza 
d a  meza, na  f'6rma preceituada no 5 2.O do artigo 8." 
da  lei de  21 de maio de  1884, está instruido com attes- 
tado do delegado do administrador do concelho, rege- 
dor, parocho e testemunhas, outro attestado do parocho 
da  freguezia de Ju ta  e um auto de  investigaçgo a que  
posteriormclnte procedeu o administrador do concelho da 
Feira. 

Ora, considerando que subsiste, até prova em con- 
~ ra r io ,  a presumpção legal de  que a acta impugnada 
contém a fiel expressão da  verdade; 



Considerando que os referidos documentos, e bem 
assim os d a  parte contraria, são inteiramente destitui- 
dos d e  força probatoria, não podendo o teatcmunho da  
minoria prevalecer sobre o da  maioria da  meza, nem 
exercendo os eleitores de  uma parcialidade mais cre- 
dito do aue  os da outra: 

Cvnsiderando que, alem d a  falta de  prova sobre os 
factos que constituem os dous prirneiros fundamentos do 
~rotes to .  í: notavel aue  se tivessem araticado tantos 
abusos e eriormes atientndos sciri que O delegado do 
administrador do concelho, regedor, parochos e proprios 
intert:sradbs, quando os não podeusern impedir logo, 
contra elles protestassem energicamente; 

Considerando que as irregillaridades especificadas 
no tercciro fnndaniento, ainda qiie provadas fossem, 
não tinham itnportancin ern conformidade do artigo 1 4 . O  
da lei d e  21 de  maio de  1884. desde aile nem influiam 
no resirltado da  elei$ãoj nern'affectavam a essencia do 
acto eleitoral, estando JO a esse teriipo terminado o apu- 
ramento de  que o delegado do administrador exigiu e 
recebeu o respectiro ccrtificado; 

Considerando que a praxe estabelecida recommen- 
da e as conveniencias publicas aconselhat~i que se,jam sus- 
tentadas as eleiyões, quando se não dão, nem provam 
faltas essenciaes; 

E considerando que o resultado geral do apuramen- 
to 6 de 5817, numero real de  votos, dos qilaes obteve 
o cidadAo Roberto Alves de Souza Ferreira 3:021, e o 
cidadAo Abel Augusto Correia de  Pinho 2:7'36, vindo, 
portanto, o prirneiro a obter 225 votos de  maioria rela- 
tiva, hoje sufficiente, ern vista do disposto no arligo 1." 
da citada lei, para ser eleito: 

Por estes fundamentos, declarando improcedente e 
não provado o protesto, Julgain vhlida e approvada a 
eleisão, a fim do cidadão i-iiais votado no circulo n." 35, 
Roberto Alves de  Souza Ferreira, ser proclamado depu- 
tado, logo que tenha opi.esent,ado o11 ainda apresente di- 
ploma em fórma legal, ou a sua falta seja competente- 
mente supprida. Lisboa, 12 de  maio de 1890.-Uivap 
-A. Peclroso - A. Rocha- Costa-A. Pires- Abra~zches 
Gu.taciu. » 

rAccordam os d o  tribunal especial d e  verificapão 
de poderes: 



Vistos e relatados os autos, mostra-seque, tendo-se 
praccdidn no dia 30 de março ultimo & eleição de um 
deputado pelo circulo n.O 75 (Cintra), entraram nas ur- 
nas 4:001 listas, sendo votados os cidadãos: Antonio Ma- 
ximo de Almeida Costa e Silva, que obteve 2 5 3 6  vo- 
tos; Antonio filaria Dias Percira Cliaves lIazziotti, q i i ~  
obteve 1:795 votos; Bernardino Pereira Pinheiro, que 
obteve 167 votos; Luiz Gonzaga dos Reis Torgal, que 
obteve 6; Julio Carlos de  Abreu e Souza, que obteve 3; 
e Feliçiano Gabriel de Freitas, que obteve I ;  

JIostra-se que nas differentes mezas eleitoraes cor- 
reu a eleição com toda a regularidade, não sendo peran- 
te ellas apresentado protesto algum; 

blostra se, porétn, que na assembleia de apuramen- 
to foram apresentados dous protestos, um assignado pe- 
lo cidadão Joaqiiiin Ignacio Sonto, arguindo differentes 
irregularidades7 que diz tercin sido praticadas na assem- 
bleia de Alcabideche, e outro assignado por vinte e seia 
cidadzos, proteatando por differentes irregularidades o 
illegalidades que dizem ter sido praticadas na assembeia 
eleitoral dc Collares; 

Cunsiderando, porém, que estes protestos véem des- 
acompanliados de  prova, e não pbdem por isso prevale- 
cer contra o que consta das actas, que, como documen- 
tos alithenticos, tbem a seu favor a presumpção legal de - - .  
verdadeiros; 

Mostra-se mais que, j R  depois dos vistos legaes d'es- 
te processo, em 2 do corrente, foram enviados a este 
tribunal tres protestos formulados para seretn apresenta- 
dos na assembleia de auuramento. mas aue alli não fo- 
ram apresentados, um L i a n a d o  por d e i  cidadãos, que 
protestam contra irregularidades que dizem terem sida 
praticadas na rneza eleitoral de S. João das Lampas, 
outro assignado por treze eleitores da meza eleitoral d e  
Terrugem, contra illegalidades que dizem terem sido 
praticadas na dita assembleia, e outro assignado pelo 
eleitor Thomaz Vicente Boaventura, em que argue irre- 
gularidades que diz se praticaram na assembleia de Rio de 
Mouro; estes protestos véem desacompanhados de prova, 
como os primeiros, e não pódem por isso prevalecer ao 
que consta das respectivas actas, d'onde consta que os 
trabalhos eleitoraes correram com toda a regularidade; 

Considerando que, ainda quando provados fossem 
os actos arguidos, elIes não affectavam a essencia d o  



acto eleitoral, nem influiam no resultado d a  eleiggo, nos 
termos do artigo 14.0, 9 4.O da  lei de  21 de maio d e  
1886: 

Portanto, e pelo rnais que dos autos consta, julgam 
improced~ntes os alludidos protestos e vhlida a eleição 
do candidato mais votado Antonia llaxirno de Almeida 
Costa c Silva, para o fim de ser proclamado deputado, 
logo qiie apresente diploma na  fórma legal, ou a sua fal- 
ta seja cotnpetenteniente supprida. Lioboa, 12 de  maio 
de  1 Y '30. A, Pires - Abra.izchas Guvcia -Bivar. - A. 
Rod~u-A. Fed~oso- Custa. » 

((Accordarn os do tribunal especial de  verificapãs 
d e  ~nderes :  

Tistos e relatados os autos, mostra-se que, tendo se 
procedido no dia 30 de marco ultimo á eleisto de  um 
deputado pelo circulo n.* 16 (Chaves), conuori~eram B 
elei~" 4~030 votantes, e, sendo inutilisadas 13 liatas, 
obteve o cidadão José Naria Gonqalves d a  Silva Figuei- 
redo 2 2 0 7  votos, o cavaltieiro Eduardo José Coelho 
1:809 votos e Rernãrdino Pereira Pinlieiro 2: 

Mostra se que na assembleja eleitoral de Ervededo 
foram apresentados dous protestos, o primeiro assignado 
~ e 1 0  cidadzo Francisco de Moraes Soares e o segundo " 
assignado pelo cicladcZo José Bcrnardo da Rocha, em que 
se queixam de differentes irregularidades e illegalidades 
praticadas na  referida eleiçzo. Estes protestos foram con- 
tra-protestados por differentes cidaditos, clue asseveram 
que taes illegalidades e irregularidades se não praticaram. 
O qne posto, e considerando que os alliididos protestos 
nem eram acompanhados de  provas; considerando que 
n'estas circumst~ncias n30 pOdem prevalecer contra o 
que consta das respectivas actas, documentas anthenti- 
cos, onde se assevera que a eleipiio correu com toda a 
regularidade, observancia dos preceitos legaes: portan- 
to, e pclo mais dos autos jillgani improcecierites os allu- 
didos protestos e válida e iegal a presente eleição do 
candidato inais votado José Dlaria Gonçalves da  Silva 
Figiieiredo, para o fitn de ser proclamado deputado, lo- 
go que apresente diploma em f i rma legal, ou a sua Çal- 
ta seja competentemente sripprida. Lisboa, 12 de ma i s  



d e  1890.-A. Rocha -Ah~anches Garcia-A. Pires - 
Costa-Bivw -A, Pedroso. » 

((Accordam em conferencia no tribunal de veriti- 
eação de poderes: 

Que visto e relatado este processo da  e l e i ~ â o  de de- 
putado, a que no dia 30 de março ultimo se procedeu 
n o  circulo riomina1 n." 68 (Pombsl); inostra se terem si- 
d o  votados nas sete assernbleias de que elle se cornpõe 
os cidadãos o bacharel e advogado Joaquim Ignacio Car- 
doso Piriientel, Josi: Cabra1 Correia do A maral, inspe- 
ctor d e  fazenda de  primeira classe, e o bacharel Luiz 
Gonzsga lieis Torgdl, advogado; verificando-se na res- 
pectiva assembleia de  apurainento terem obtido o pri- 
mciro 3:211 votos, o segundo 2:118 e o terceiro 3; 

Mostra-se que n'uma das assembleias, Antigo, Tor-  
r e  e povoagões annexas da8 ireguezias tle Chão do Cou- 
ce, Yousafl6res, se apresentaratn doiis protestos: um pe- 
los eleitores Antonio Simiies Faria e Jose R o d r i ~ u e s  Por- " 
tella, com o fundamento do respectivo presidente da me- 
za se ter  recusado ri, acceitar algumas listas dobradas 
por certa fdrina, e cfe ter trocado (T~ltras, lanpando as em 
urna diRerente; e outro pelos inesnlos eleitores, assigna- 
do tambem pelos eleitores Antonio SirnOeti da Silva Fi. 
giieiredo e Josd Liliz Teixeira FeijAo, contra a prisão 
de alguns eleitores e urna biisca feita eili casa de  ou- 
tro, ordenadas, segundo se dizra, pelo adininistrador do 
concelho, coru o fim de  cxercer pr-essk sobre os elei- 
tores: 

Mostra-se, finalmente, que a meza contraproteetára 
cotn o fundamento d a  falta de verdade dos factos alle- 
gados com relaçso ris listas; que o presidente apenas ob-  
servára aos eleitores que era menos regular trazer as 
listas dobradas por fcjrrna a revelar o voto; e que se al- 
gumas apparecessem trotadas, seria isso devido h er ra-  
d a  indicação dos eleitores; 

Que com respeito aos factos attribuidos ao adminis- 
trador do concelho n8o tomavam conhecimento d'elles, 
por não terem sido praticados na assembleia, no dia d a  
eleição, e não se mostrar que tivessem relaçao com os 
actos eleitoraes. 



E' d'estes protestos, e seus fundamentos, que o 
tribunal tem de conhecer. 

E, attendendo a que não vem provada a recusa 
da  rocepgo das listas, sendo tão verosimil a arguição 
como a defesa; 

Attendendo a que, se algumas listas no respectivo 
escrutinio apa rece ram trotadas, e são as que vkein jun- 
tas ao  processo, foram ellas em tão pequeno nutnero, 
que essa troca em nada influiu no resultado da  votapão; 

Attendendo a que tambem se não fizera prova al- 
guma de qiie as prisões ordenadas pelo administrador 
do concelho, a que se referem os documentus ultima- 
mente juntos, tivessem relação com O acto eleitoral; 

Attcndendo, finalmente, a que, fdra este incidente, 
o processo da  eleiçao correra regular em todas as as- 
sembleias do circulo: 

Julgam improcedentes os protestos e valida a elei- 
ção, para o fim de  ser proclaniado deputada da  naçzo, 
pelo circulo n." 68 (Pombal), o bacharel Joaquim Igna-  
cio Cardoso Pimentel, que n'elle fôra o mais votado, 
logo que tenha apresentado o diploma eni fórma legal 
ou a sua falta seja devidamente s u ~ p r i d a .  Lisboa, 12 
de maio d e  1890.-A. Rocha-A. Pedroso-A. Pil-es 
- Costa-Biun9.-Ahranches Gu taciu. )I 

(iAccordarn os do tribunal de verificação de  l~oderes  
dos deputados eleitos: 

Mostra-se que no dia marcado para o apuramento 
d a  votação do deputado do circulo n." 30 (Penafiel) 
compareceu nos paEos do coricelho o presidente da  com- 
missão do recenseamento e declarou qixe não dava prin- 
cipio ao acto sem que a forpa armada se retirasse, e 
expondo os motivos porque assim procedia, acrescentou 
que não apresentava as actas e cadernos, que Ihe ti- 
nham sido remettidos pelas assembleias primarias, nem 
tão pouco compellia os escrutinadores a apresentar a s  
actas, porque receiava a repetição de  actos praticados 
no dia anterior; 

Mostra-se que o administrador insistia na perma- 
nencia d a  força, e o presidente retirou-se, declarando 
alguns e s c r u t i n a d ~ ~ e s  que tambem se retiravam, por 
não reconhecerem como legal a nomeapão de  outro pre- 



sidente, e fez o apuramento em sua casa, como coneta 
da  respectiva acta; 

Mostra-se que, recusando-se o presidente a dar  
principio ao acto, um escrutinador propôz a nomeação 
d e  outro presidente, o que foi approvado pela assem- 
bIeia, procedendo-se ao apuramento. D a  acta feita em 
casa do presidentc consta que o numero dos votantes 
em todo o concelho foi de  3:430, obtendo o cidadão AI- 
fredo Pereira 2:211 votos e o cidadgo Columbano Pinto 
Ribeiro d e  Castro 1:219, e em consequencia foi aquelle 
proclamado deputado. 

D a  acta feita na casa d a  camara verificou-se que 
o numero dos votos em todo o circulo foi de  3592,  e 
que o cidadzo Columbario obtivera 1:838 e Alfredo 
Pereira 1:734, e consequentemente foi proclainado de- 
pixtado do circulo o referido Colutnbano I'into Ribeiro 
d e  Castro por ter mais 124 votos. Não se duvida d e  
que aos presidentes das mezas incumbe manter a ordem 
da assembleia, e que a força armada só pOde entrar n o  
local onde estiverem reunidas as assembleias a requisi- 
pão d'elles. 

Attendendo, porém, qixe não se mostra do processo 
que a presença da  força, posto que não fosse requisitada 
pelo presidente, influia ou podia influir no  apuramento, 
ao qual nem ainda sc tinha dado principio, quando s 
presidentc se retirou; 

Attendendo a que, quando o presidente se recusou 
a proceder ao apuramento, não tinham sido praticados 
pela força factos cjue o obrigassem a não principiar o 
acto, nem tSio pouco a retirar se; 

Attendendo a que são causa da  nullidade a s  infra- 
cç5es da  lei e as faltas d e  formalidades que afrectem a 
essemia do acto eleitoral sujeito ao julgamento e influam 
no resultado da  eleição (§ 4.0 do artigo 14.O da lei de  
21 de maio de 1584) e que nenhiima d'estas nullidades 
se deu: 

Julgam improcedente o protesto constante da  escri- 
ptura publica e vdlida e approvada a e1 ição do circu- 
lo n e O  30 (Penafiel), a fim de que o cidadão Colun~bano 
Pinto Ribeiro de Castro seja proclamado deputado, logo 
que tenha apresentado ou ainda apresente diploma em 
fdrma legal, ou a sua falta seja competentemente sup- 
prida. Lisboa, 12 de maio de  1890,-A. Rocha-A. 



Pires - Abranches Garcia - Bivar - A. Pedroso - 
Costa. I) 

uAccordam os do tribunal d e  verifica980 de po- 
deres: 

Visto e relatado o presente processo para a e l e i ~ ã o  
d e  um deputado que se realisou no circulo n." 69, das 
Caldas da  Rainha; 

Rlostra-se aue  nas dez assembleias primarias d e  
que  se compõe o mesmo circulo e na de apuramento fo- 
ram apurados ao candidato Francisco José hSachado, ca- 
pitão de  artilheria, 4:022 votos; a PSern Rodrigues d e  
Vasconcellos, 3:792; a Bernardino Pereira Pinheiro, 24, 
havendo a differença entre os dous primeiros de  230 
votos a favor do mais votado; 

nlostra-se das respectivas actas, e tambem da  có. 
pia do officio do administrador do concelho das Caldas 
da  Rainha, que a eleição nas tres assembleias prima- 
rias do mesmo concelho, Caldas, Alvorninha e Sallir de  
Matos, correu com regularidade, sem infracgão da  lei ou 
falta de formalidades essenciaes, não se tendo podido 
concluir no rnesmo dia nas duas primeiras assembleias, 
e tendo havido um protesto na assembleia de Alvorni- 
nha, por violencias e arruaças da  parte da  aiithoridade 
mas desacompanhado de  prova, e tendo se na  assembleia 
das Caldas, a requerimento de alguns eleitores, annul- 
lado 133 listas por se entender que eram impressas, con- 
tra o que se protestou, mas que não influirarn no resul- 
tado final, por conterem o nome do candidato Francisco 
José Illachado, ainda assim o mais votado; 

Mostra-se que no concelho de  Peniche se procedeu 
á eleição nas duas assembleias primarias, de S. Pedro 
e Ajuda, t;endo-se dado n a  primeira alguns tumultos, 
pelo que foram interrompidos os trabalhos por algum 
tempo, continuando depois reguiarmente no mesmo dia 
e no seguinte, sendo inutilisadas 57 listas, mas que tam- 
bem não influiram no resultado final. Foram apresenta- 
dos cinco protestos n'esta assembleia contra a validade 
d a  eleipão em consequencia dos tumultos, e pela presen- 
pa da  força armada A porta da  igreja durante a eleição, 
factos que não se  provam, e qnando provados fossem 
não infliiiam no resultado, do qual se vê que o candi- 



dato d a  opposigão obtivera grande numero de votos, e- 
d a  acta consta que apeaar dos tut~iultos, durante os quaes 
foram interrompidos, os trabalhos continuaram depois 
com ref;ularidade. Na assembleia da Ajuda forani tam- 
bem apresentados tres protestos contra a validade da 
eleição, accusaado o presidente da ineza de inetter n a  
urna a s  listas que quizera; mas desacorapanhados d e  
prova, o qiie não destroe a presumpção legal que resiil- 
ta da  resprctiva acta, d ~ ;  qual consta que a eleição cor- 
rera com regularidade, observando-se as  formalidade^ 
legaes; 

Mostra-se que no concelho de Obidos se procedera 
á eleic/Zo nas cirico assembleias de S. Pedro, Santa hla- 
ria, S. Thiago, Carvalhal e Dos Francos; na primeira 
foram apreueritados sete protestos do adiniilistrador do 
concelho e de alguns eleitores, allegarido varios factos que 
nZo provam terem+se dacio na  eleiçZto, e o do adminis- 
trador, por terem sido contados votos ao candidato F ran-  
cisco Jose Machado em l idas  impressas, das quaes s6 
uma fbi junta ao  procemo, e que se não mostra estar 
comprehendida nas  disposicõee do artigo 61." 8 unico 
do decreto de 50 de setembro de  1852; na segunda fo- 
ram apresentados cinco protestos por v a ~ i o s  factos que 
tambem se não provarri, e por terem sido contados tam- 
bem 66 votos ao candidato Francisco José Machado em 
listas impressas, que se n2o mostra estarem comprehen- 
didos no já citado artigo 61." $ rinica do decreto de 30 
de setembro de 1852: 

Mostra-se das respectivas actas que tias assembleias 
de S. Thiago e Carvalhal correu a eleiqão regularmen- 
te, observando-se a s  formalidades Iegaes, não obstante 
os dous protestos apresentados na  de S. Thiago desacom- 
panhados de prova, 

Mostra-se finalmente que na assembleia Dos Fran-  
cos, como consta da  respectiva acta que nLo tendo com- 
parecido uma hora depois da  hora legal para a eleição, 
o cidadão Albino Herculano do Sequeira, nomeado pcla 
comrnissEo do recenseamerito para presidir í i  ineza, a 
maioria dos eleitores preserites escolhêra para presidir 0 

cidadgo Viriato Moreira, que propoz os vogaes e foram 
appvovados, e não tendo apparecido os cadernos servi- 
ram as cópias apresentadas e que estão juntas ao proa 
cesso: 

Contra esta eleição foram apresentados os protestos 



que estão juntos, em que se accusa a mesa d e  ser intrusa, 
e d e  se terem commettido irregularidades na eleiçno, 
mas que que n8o podem influir no resiiltado firtal, por- 
que, tendo sido a maioria dos votos n'esta asfembleia 
dada ao candidato AIeni Rodrigues de  Vasconcellos, no  
apuramento geral ficoii ainda o menos votado, confor- 
me o disposto no artigo 14." 5 4.' d a  Ici de  21 de  mar-  
90 de 1884: 

.Por todos estcs fundamentos, pois, e pclo mais que  
consta do processo, jiilgam improcedentes todos os pro- 
testos apresentados, e em consequeucia valida e zppro- 
va,da a eleição do candidato niais votado, Francisco José 
Machado, capitzo de artilheria, para o fim de ser pro- 
clamado deputado pelo circulo n.O 69 (Caldas da  Rai- 
nha), logo que tenha apresentado ou ainda apresente di- 
ploma legal, ou na sua falta seja supprido competerite- 
niente. Lisboa, 12  de maio de  1890.-Aõ~unclzes Gnr- 
cia-Biuar-A, P e d ~ o s o  - Costa -R. Rocliu -A. Pi- 

-Accordam os do tribuual de verificaçZo de  yo- 
deres dos deeutados eleitos: 

Mostra se que no dia designado para a eleiçzo dos 
deputados d a  n ~ ~ ã o ,  se procedeu d do circulo uninonii- 
na1 nqo 50  (Tondells), obtendo nas seis assemblcias o 
visconde de Tondella l:G9Ci votos e o dr. Antonio IIcn- 
riaues da  Silva 1:691: 

Mostra-se que houve dous protestos contra a vali- 
dade da eleiqão, f~~ndarido-se: o primeiro ern que as Iis- 
tas inutiliszdas na assenibleia de  Lobgo se n3o aiiinta- 
ram ao processo, e qiic tarito ria asseniblcia de l'ondel- 
Ia, como nas de  Santa Eiilalia, Ríoura e S. Thiago se nzo 
lavraram as actas na meza eleitoral, mas eln casa do 
presidente. O segundo protesto funda se eri1 que 11u as- 
sembleia de Santa Ei~lalia foram inutilisadris 8 listas, 
sem que conste do processo quaes os notnes que coriti- 
nham, nem tão pouco se ajnntaratii ao iiiesnio processo, 
nos termos do artigo 7 2 . O  do decreto de 30 de setem- 
bro de 1832, e tairilrieiri porque lia asseiiibleia de  Ton- 
della appareeeir, além das descargas, uiu grande numc- 
ro de  listas, o que podia influir no resiiltado final da 
eleiçzo, e, finalmente, porque ria mesma ~sseinbleia fio- 
ram inufilisadas outras listas e muitas com o nome do 
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candidato Antonio Henriques da  Silva, scm se ajunta- 
rem ao processo; 

Mostra-se que a segiinda commissão de verificaç50 
de poderes entelideu que existiam fundamentos Icgaes 
para o processo eleitoral ser remettido para este tribu- 
nal, por estar no caso declarado no artigo I I ." da  lei 
de 21 de maio de 1884; 

hfo,tra-se que estcs protestos foram contraprotesta. 
dos pelus cidadãos Gerrnano JosB de hlattos e Antonio 
Joap i i i i  da Ho! ta, declarando qiie na asseinbleia de Lo-  
bão ngo forarn inutilisadas I i q t ~ ~  algumas, e que sómen- 
te se n3o contaram 5 brancas, e quanto ao mais que se 
dizia com reIar,ão a LobZo, IIorrra e S. Thiago, a verda- 
de era o que constava das proprias actas; que o nuiue- 
ro  de listas, que apparecerarn na  assembleia de Santa 
Eiil<.li:i, representava a expressno da verdade, e que, f i e  
nalmente, e ra  f ~ ~ l s o  que n'aqiiella assembleia se iilutili- 
sassem lista9 com o norne do dr. Antonio LIenriques da  
Silva; 

iifostra-se tambem que os vogaes da meza da as- 
sembleia de Lobão, com r e l a ç b  ao protesto que Ihes foi 
apresentado, que as listas inutilisadas nno se ajuiitarain 
ao proresso, por se entender qiie n8o pirjt~dicavam a 
valídarle da eleição, viqto que as cinco intitilisadas foram 
encontradas para o crillegio districtal cotn a designapão: 
úparii dcpiitado, visconde de T o n d e l l a ~ ,  e qiie com re- 
lação ds actas não foram lavradas na igreja por não ha- 
ver tempo n'aquelle dia, resolvendo a ineza qiie fossem 
t'e;tds enr casa do  presidente; 

Mostra-se que a meen da assembleia de  Aloura de- 
clarou que todos os actos que alli se praticaram foram 
eni ordem e cumpriinento da lei, nEo havendo protesto 
~ l r r u m :  " I 

Mostra se qiiejos vogaea da assembleia de Santn 
Eiilalia diascram rjue os actos relativos á eleição se pas-  
saram pela fórrna declarada nas actas, que se n%o fize- 
ram na mesma assembleia por estar adiantada a hora 
no terceiro dia, mas que foram aftixados nas portas da  
igreja os editaes competentes; 

Mostra se que os vogaes da meza de  S. Thiago de- 
clararam que todos os actos foram conformes com o que 
se dizia nas actas, que foram feitas em acto continuo; 

Attendendo que sgo causas Cie nullidade as infra- 
cgCies da lei, e as faltas de  formalidade, que affectem a 



essencia do acto eleitoral sujeito ao julgamento e influatn 
no i-csriltado da  elcig20, citada lei 8 5 . O  do artigo 1 4 . O ;  

Attendendo a que alguns dos fiindamentos do pro- 
testo, mesmo que fossem exactos, n l o  affectaram a es- 
sencia do iicto eleitoral, nem infuiram n o  resultado d a  
elei~2o; 

Attendendo a qiie oiiti*os fundamentos nXo estão 
phvadou e foram contraprotestados todos e em parte 
contiatiictos pelas declarações dos vogaes das meaas: 

J:ilgain improcedentes os referidos protestos e va-  
lidam e approvam a elcic;lo do circulo n.O 50 (Tondel- 
I a ) ,  R fim de que o cidadão visconde de Tondella seja 
proclaiuado deputado, logo que tenha apresentado, ou 
ainda apresente, diploma em f<ji.ma legal, ou essa fal- 
t a  seja competentemente suppricla. Lisboa, 12 d e  maio 
de 1 890. -A. 120chn-A. Pires-Abf-anches Ga~cia - 
Bivar- Costa-A. Ped~oso.)) 

cAccordam os do tribunal especial de verificação 
de podere~:  

Vistos e relatados 0 8  autos, mostra se que no dia 
30 de rnarso ultitrio se procedeu no circulo plurinomi- 
i~ai  ri." 34 (ilvciro) eleig90 de tres deputados, corren- 
do a eleipão nas vinte e uma assemhleias, de que se 
compõe o circulo, regularmente e .  sem protestos, menos 
nas assembleias de  Avanca, Ilhavo, Aguada de  Cima e 
Pai-dilh0, em que houve protestos, que adiante se apre- 
c i a r a ~ .  

Mostra-se que, apurada a votagZo de todas as as-  
setnbleias pritnarias, rnenos da segunda assemblcia d e  
Parrlilhrj, realisada no telheiro, obtiveram: o conselheiro 
J<,sc: Dias Berreira, 7:9 17 votos; Carlos Roma d u  Bo- 
cnge, 7:000; o conscllieiro Albano de  hIe1io Ribeiro 
Pinto, 6:917; Fraricisco Barbosa do Couto Cunha Sou- 
to Maior, 6:Sã9; I3ernardino Pereira Pinheiro, 43; Ber- 
nnrdn Pereira Pinheiro, 2; Francisco ilIanoel Hoinem 
(:l~r'iflto, 2; Joaquim de Ilello Freitas, 1; José de Abreu 
do Couto de Arnorim Novaes, 1; Luiz Cypriano Coelho 
Magalhães, 1; Joaqiiirn Alves Matheus, 1; Luiz Qon- 
zaga dos Reis Torgal, I ;  e José Soares d a  Cunha e 
Costa, 1. 

Contra a eleiçao da  assembleia d e  Avanoa protes- 
* 



taram o padre 31anoel da  Silva Vaz IJaratigeira e o 
administrador do concelho, arguindo o primeiro que ti- 
nha sido substituida a terceira folha da  acta da  eleigzo, 
onde se falsificou n siia rubrica, nao s e  achando n'esta 
acta a sua assignattira e as de outros rnezarios que as- 
aignaram as  actas verdadeiras, que davam uma votaçâa 
muito diversa, e o segundo addita este protesto com a 
circumstancia de  não ter recebido do seu cullega de Es -  
tarreja cópia das actas da  eleipão de Avanca. A assem- 
bleia de  apuramento, como se vê  da  acta, n3o apurou, 
os votos d'esta assembleia, em vista d:ts contestações, 
e porque ella n5o icfluiu rio resilltndo da e l e i ~ l o  do 
circulo. 

Este procediinento d a  assembleia foi puramente a r -  
bitrario, e os votos d'esta assembleia devem bt?I' conta- 
dos, e jLC entraram no resultado da  eleipãa acima indi- 
cado. Quanto á materia dos protestos, quanto ao pri- 
meiro, não se produziu prova alguma, e a falta de as- 
signatura na acta de alguns vogaes d a  asseinblcia, cuja 
falta está explicada na acta, 1120 a invalida, porque 
ella esta assignada por mais de tres vogaes, o que 6 
sufficiente, nos termos dos ari.igos 52." 78." clo decre- 
to de 30 de setembro d e  1352. 

A falta a que allude o administrador do concellio 
não -tem importancia alguma desde que hn unia acta 
contra cuja veracidade se nZo produz prova attcndivel, 
O tribuilal, portanto, não attende estes protestos. Tam- 
bem não attende o protesto de Firrnino de  Vilhena d a  
Almeida Maia, quanto A eleiyão de  Ilhavo, porque a s  
relaçues puramente graciosas com que se pretende pro- 
var que h dita eleição não concorrerani muitos eleitores 
que estavam ausentes, e outros fallecidus, nada pro- 
vam, nem podem prevalecer ao que consta da  acta, que 
tem a seu favor a presumppão legal de verdadeira. 'l'aui- 
bem não procede o protesto do adniinistrador do con- 
celho de Aveiro, uuanto A assen~bleia d e  Anuada d s  , I " 
Cima, em cu,jos cadernos apparecerani ruaior numero 
de descargas do que listas, porque ease facto não influe 
na  essencia da  e l e i~ão ,  nem no resultado d'ella, pois o 
que se conta s8o os votos e não a s  descargas. 

Contra a e le i~ãoda assembleia de  Pardilhó protes- 
taram Firmino de Vilhena de Almeida Maia e outros, 
com o fundamento de que o administrador do concelho, 
auxiliado por forpa armada commandada por um cabo, 



impediu o presidente legal d'esta assembleia, Manoei 
de Almeida Ramos, de fazer a eleigão na igreja, lugar 
legalmente designado e annunciado para esta eleipão, 
pelo que elle foi faze1 a n'urn telheiro proximo, appa- 
recendo por isso duas eleições, uma feita n a  igreja e 
outra no telheico, e na  assembteia de  apuramento qua- 
tro ~or t adores  de actas, sendo admittidos n'esta assem- 
Eleia sbmente os portadores das actas da  eleição feita 
na  igreja, e por estas act,as se fez O apuramento; e 

Considerando que a eleiq%o feita no telheiro é ma- 
nifestamente nulla. o r  ter sido feita em lupar diverso 
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do marcado e annunciado legalmente, lugar que não 
póde ser altei3ado senso por disposição legal, e assim 
não p0de esta eleigão ser attendida para effeito algum; 

Considerando quc se não provam os factos que se 
dizem vraticados velo administrador d o  concelho, auxi- 
fiado pela f o r p ,  e que da acta consta que na igreja, 
pela ausencia do presidente da  assembleia, se procedeu 
Lt constitiiicão da rneza e subseauente eleicão. observa- * ,  
das as prescrip<;ões legaes, acta' que tem em seu favor 
a presumpq~nio legal d e  verdadeira, e contra a qual se 
não produziu prova efficaz, desattendem os alludidos 
protestos. Portanto e pelo mais dos autos julgam válida 
e legal a e l e i ~ ã o  d'este circulo para o fim de serem pro- 
clamados deputados os tres cidadãos mais votados, O 

conselheiro José Dias Perreira, Carlos Roma du Bocage 
e conselheiro Albano d e  Mel10 Ribeiro Pinto, logo que 
apresentem diplomas etn fórma legal ou a sua falta seja 
completamente supprida. Lisboa, 14 de maio de 1890. 
-A. Pires-Bivar-Abranehes Gnrcia-Mendes Afon- 
so-A. 12ocha (Votei pela an'nullação das duas assem- 
bleias primarias de  Pardilhó).-C'osta (Votei pela an -  
nullação das duas assembleias primarias de  PardiIhó).>i 

((Accordam os do tribunal de verificapão de pode- 
res dos deputados eleitos: 

BIostra-se que no dia 16 de  abril ultimo se prece- 
deu ao apuramento de votos para deputado do circulo 
n."2 ((Mirandella); 

Mostra-se da  acta n.' 1 ter se verificado que o nu- 
mero dos votos foi de  4:014, tendo obtido o cidadão 
João Lobo Santhiago Gouveia 3:039 votos, o dr. Candi- 



do Joaquim de lilacedo Baptista 974 e Eduardo Jos6 
Coelho 1, e da  acta n.O 2, que o jiumelo total da vota- 
ção foi de 3:715 votos, tendo obtido o dr. Cnndido Joa-  
quim de Macedo Baptista 2:978, ,To30 Lobo Santhiage. 
Gouveia 693, Bernardino Pereira Pinlieiro 41 e Ediiar 
do José Coelho 1. N'aqiiella foi proclamado deputado o 
referido João Lobo Santhiago Gouveia e n'esta o dr. 
Candido Joaquim de  Bfacedo Rhptista. 

Nostra-se que na assenibfeia primaria de AIiiandel- 
la  o cidadâo Francisco de IIoraes Leite Sotto Slaior e 
outro cidadão Antoriio d e  Lemos protestaram por ter  
havido sómente dous cadernos de descarga da  votaçâa 
simultanea, em lugar d e  quatro. 

1\fostra.se tambem que o cidadão Joaquiru Basilia 
da  Costa protestára contra a expulsão, $ folga de armas, 
do presidente Francisco de  Araujo Ijorgcs Pinto, que 
substituia o vice presidente da coiiiiuissiio do reccrisea- 
mento, e porque a chaniada eleiggo fôra utn veida- 
deiro attentado e desacato á lei, um acto simiilado, 
não havendo concorrencia, fazendo-se a descarga a ca- 
pricho. 

JIostra-se que o juiz d e  direito da  comaica, fun- 
dando se na disposição do artigo 30." ri." 1 d : ~  lei de  21 
de maio de 1884, tomou conhecirnento da deliberaçlio 
d a  commissão de recenseamento rio dia 22 de  niarpo, 
julgou nullas e de nenhum effeito a s  deliberações toina- 
das n'essa sessão, e bem assim aquellas a que poi.veti- 
tura presidisse o administrador, e válidas as toliiadas 
sob a presidenaia do vice-presidente o11 de quem legal- 
mente o substituisse. 

Considerando que sao causas de iiiillidade as infra- 
cç8es d e  lei e as faltas de hrmalidade, que aRec,tern a 
essencia do acto eleitoral e influam no resultado d a  
eleição; 

Considerando que da  propria acta da eleiqão da as- 
sembleia primaria de Miraridella se mostra que a elai$o 
teve lugar nos paços do concelho e nrio na igreja ~iiatriz, 
como estava determinado e arii~unciacto, sendo esta rnu- 
d a n ~ a  de  local urna infracção da lei, que influe no re-  
sultado da  elzição: 

Por este procedimento anniiflaili a elei@o da  meu. 
m a  assembIeia primaria, para na rriesma serem repeti- 
dos os actos eleitoraes, procedendo se em seguida a na-% 



v0 apuramento. Lisboa, 14 de niaio d c  1890.-A. Ro- 
cha-A. Pires -Abranches Gurcia -Bivar-Costa. )) 

~Accordain os do tribunal especial de verificaphs 
de poderes: 

Vistos e relatados estes autos; 
810stra se que telido-se procedido no dia 30 d e  111a~ 

ço iiltimo c.lcigâo de  trcs deputados rio circulo ~ l i i r i -  
n.O 20,  Bragancd, correu a elaicãii na maior- 

parte asserilbleias piiitiarias com regularidade o 
seni protestos, menos lias asseiiibleias de C<uropos, Mo- 
raeu e CarçWo, exn que houve protestos, assim corno os  
houve na assernbleia de  apuraniento, protestou que  adian- 
t e  se  al~reciarão; 

Mostra BC,  segundo a acta de  apnramento feita n o  
lug;,r designado na lei, que O nuiriero total de  votantes 
em todo o circulo foi de  ll:9G4, apparecendo 5 listas 
brancas, e tendo se coilsiderado inutilisadas na  assem- 
bIein de  Curopos 326 listas, obtendo Antonio José IJo- 
pes Xavarro 6:21!) votos, Luiz Virgilio Teixeira G:O95, 
conselheiro Eduardo Josb Coelho 5:423, Alvaro ?Ilen- 
d o n p  Machado de Arailjo 5 4 0 4 ,  Francisco Jose de 
Medeiros 98, Alves d a  Veiga 12, Rernardino Peerira 
Pinheiro 3, José Maria, d e  Alpoim de  Cerqueira Borgeç 
Cahral 3. 

Na assemlleia de  Curopos protestou se por terem 
sido consideradas iriutilisadas 326 listiis, cujos votos se  
não contaram aos cidadãos n'ellas designados, e o tri- 
bunal, examinando estas listas, n8o as  corisidera com- 
preherididas na di5posil;ão do artigo 61 ." $ uníco do de- 
creto eleitoral de 30 d e  setcmbro de 1852, pois que as 
manchas gordurentas que algumas téem, não pódem con- 
siderar-se como marca ou signnl extenso de que falla a 
dita lei, e por jsbo contam esses votos aos cidadãos a 
quem forarn dados, a o  conselheiro Eduardo JosB Coe- 
lho e Alvaro M e n d o n ~ a  iilachado de Araujo, ficando as- 
sim o primeiro com 5749 votos e o segundo com 
5:730. 

Na assembleia de  bloraes protestou se arguindo a 
acta da  eleipão de falsificada, mas não se deduzindo 
prova corivincente d a  arguida falsificação, prevalece 
a presumpg80 legal de verdadeira que a acta, coma 



documento authcntico, tem em seu favor, e por isso 
não attendem os protestos relativos a esta assembleia. 

I'rotestou ce na  assembleia de Carpão por n5o ter  
a authoridade administrativa, auxiliada por forpa arma-  
da, conseritido q11e o presidente competentemente no- 
meado para pi+eeidir a esta assembleia, José Lopes Ca- 
birlho, fizesse a elei9ão n a  i p j a  para esse f i t i r  marcada 
e conipetentecnente annunciada, o qiie levou o dito pre- 
sidente a ir fdzer a e le ipo ern casa do juiz de paz, ap- 
pareccildo assim duas actas de  eleiçgo, uma feita na 
igreja e oiitra em casa do juiz de  paz; 

13 considerando qi ie  esta ultima eleic;lio é inteira- 
iiiente niilla por ter sido feita eiu Iiigar diverso do mar- 
cado na Ici, Itigar que n8o póde ser altel*ado senão por 
disposição legal; 

Coiisidernndo por oritro lado que se rião provam 
rabalniente as violencias e irreguIai-idades que se dizem 
praticadas pela authoridade administrativa, prevalece a 
veracidade da acta feita na igreja, qiie tem a scu favor 
a presrinipçZo legal; 

I'or isso desattende~n estes arotestos. 
Qiianto ao protesto referente Q acta d e  apuramen- 

to, tainbem o não attenderii, porquanto eendo irregular 
o nulla a eleipão feita na assenibleia de Carção em casa 
do juiz de  paz, não podiam ser attendidas no apura- 
mento as actas d'essa eleipno, e ni~llo B tambein o apu. 
ramento feito pela minoria da asseiiibleia de apurailien- 
to á face d'cssas actas e de i.ela$es sem authenticida- 
de, ao passo que o apuramento de  maioria na  assembleia 
foi feito á face das actas originaeu de todo o circulo. 

Desattendem aor isso estes urotestos. 
Jt~igando, pois, improcedeGes os protestos feitos, 

coino fica ponderado, menos o primeiro, que fica atten- 
dido, jirlgpm válida e legal a presente eleipgo para o 
fim de serem pt-oclai-ilados deputados os cidadzos mais 
votados Antonio José Lopes Navarro, Luiz Virgilio Tei- 
xeira e conselheiio Eduardo José Coellio, logo que apre- 
sentem os seus diplomas legaes, ou estes Ihes sejam 
competentemente suppridos. Lisboa, 22 de maio d e  1890. 
-A. Roclia (Votei pela annullagão da  eleiçâo de Car-  
$0 e pela nullidade das listas manchadas a favor dos 
inscriptos nas mesmas)-A. pi~es-Abrunches Ca?.cia 
-3ivnr- A. Pedvoso-hlettdss Afolzso- Costa (Votei 



por annullag'io da  eleição de C a r ~ ã o  e por a validade 
das listas manchadas a favor dos inscriptos n'ellas) .)) 

aAccordam em conferencia os do tribuna1 especial 
de verificagIo de poderes: 

Trata-se da  eleigão dos snrs. deputados por o cir- 
culo plurinominal de  Leiria, r 1 . O  66; 

O primeiro protesto k relativo constiti1i~50 d a  
meza de apurainento. 

Constituiu-se, e sem opposipão, com o presidente 
legal, o presidente d a  commiss:io de recenseamento de 
Leiria, Joaqiiiin Jorge  da  Silva Teixeira, nomearam-se 
as commiss~es parciaes para O apilramento, estas dando 
conta (10s seus trabalhos, ou porque r120 agradassem as  
suas decisoes, que alguns oii muitos contestavam, ou 
porquc o presidente quisesse impor a sua vontade á as- 
sembleia, o que o processo revela, C: que se desenvolveu 
uma lucta pouco edificantc que se prolongoii ate ao dia 
10, quando a assembleia nomeou oiitro presidente e fez 
o apuramento que do processo consta; d'aqui o priiuei- 
ro protesto. 

Das  duas actas aue cada lima das duas mexas Ia. 
vraram, vê-se que toda a lucta nasoin dos votos que ba- 
viam contar-se a Santos  Crespo; e como o processo dá  
elementos para fazcr-se esse apuro, sem obrigaggo d e  
ju ra r  nas palavras de  uma ou de outra das actas, inutil 
4 decidir qual d'ellas era a mais legal; e é infundada 
similhante questão no caso sujeito, como se a maioria 
dos portadores presentes não prevalecesse sobre a von- 
tade d a  meza que, quando iião quizesse obedecer lhe, 
bem expulsa era. 

O segundo protesto é de Jacintho Victoriano d a  Sil- 
v a  e JosC: da  Rosa: o primeiro por não se consentir o 
ingresso na  sala do apuramento, senão aos individuos 
de uma parcialidade; e o segundo por se não perinittir 
a rubrica em todas a s  actas do concelho de Alcobaga a 
um eleitor; 6 nenhuma a prova e banal o hndaniento, 
ou antes o assumpto de  taes protestos, e por isso impro- 
cedentes. 

O principal, se não unioo protesto, é o do barão do 
Salgueiro, Candido Narciso, e outros sobre a fórma co- 
rno foram apurados os votos de  Santos Crespo das as. 



sen~bleias de Santa Margarida do Arrabal e Córtes, Ba- 
rosa e Batalha. 

Quanto a Santa Margarida do Arrabal: 
A primeira assembleia contou a Augusto Fairstinc~ 

dos Santos Crespo 426 votos, que a segunda lhe n l a  
contoii porque o nome que da  acta constava era Augus- 
ti, Francisco dos Santos C~*espo; e attendendo a que, 
posto a acta junta ao proc(:sso diga ((Aiagusto Franeis- 
cou, as outras or certidEo ultimaniente juntas, dizem 'P 
((Augustto Faustirioa, e n30 se sabendo qual a original, 
faciliuente se collige que, n5o havendo cidadzo com tal  
nome qiae concorresse h elcigão i ~ s u  demais assenrbleias, 
emquaitto que em todas disputou c~Aiigusto Faustinor, á 
evidente que nzo foi sen4o um erro de  redacgão ou d e  
cópia, aliás tão facil de dar.se entre uFaustino> e «Fran-  
cisco u . 

Os nisis dociimentos o comprovam, e ainda a de- 
claragão da assembleia de apuraniento na primeira acta 
que, ernquanto impilgnava a coiitagcm a favor da  re-  
clamagao, o fazia restrictamente fundada nas palavras 
da  acta, nzo diividando da  identidade da  pessoa, isto 6 ,  
de que o votado era ctAugusto Faustirio)) e n3o aAu- 
giisto Pr;iriciscoa; coni estes furidarneritos o tribunal jul- 
g a  que estes 426 votos devem contar se a Augiisto Fran- 
cisco dos Sxiitos Crespo, assim como os dous que na as- 
sembleia primaria da  Batalha foram contados a Augus- 
to dos Santlls Crespo, e urn na  da Pederneira, dado a 
Augusto Felizardo dos Santos Crespo, pois que eviden- 
terriente se conhece cjiic foi uma on~iusão de sobrenome 
n'uma e eqiiivoco ou m6. Ieitura na outra. 

Quanto aos 395 votos sobre os quaes ha questão a 
quem se devem contar: 

Attendendo a que as duas assembleias de  apura- 
mento senipre os contaram a Antonio Faustino dos San-  
tos Crespo; 

Atteridendo a que sendo este bacharel formado, re- 
sidente em Porto de Moz, visinho muito prosimo das  
Córtes, oride tal votação teve lugar, niio se póde attri- 
buir o equivoco ou engano de nome, qirerendo se dizer 
Augusto Faustino, o nome do irmão, ambos conhecidoa 
no circulo como visinhos que são; 

Attendendo a Que as  duas certid0es dos mezarios 
das Cbrtes nem forarn passadas no acto, em que esta. 
vam revestidos de  authoridade que a lei lhes dá, porque 



sendo datadas de  9 de abril j:i a sua missão tinha fin- 
dado,  nem foram assignadas por todos os membros, co- 
m@ o foi a acta d a  eleipâo; 

Attendendo a que  o edita], que se junta ,nada  pro- 
va  por si só para o fim que se pretende, porque lhe fal- 
ta  a originalidade, 11'20 llavendo nada niais facil do que  
passar se em qualquer tempo, desde qiic se ache condes- 
tenderiaia na pessoa que o sssigne. Sabendo todos a 
aiiaritos iiieios ae recorre nas luctas eieitoraes: e 

i 

Attendendo a que os doctirnentos ultimameiite jun-  
tos, nZo porqile o tribunal os tenha como prova irrefra- 
gavel, mas porqiie coincidem com o que todo o proces- 
so manifesta, inostram ou antcs convencem dc que as  
certidoes acitna referidas nzo pódern merecer a nienor 
im~ortanciir: 

Attendendo a que o nome que na  acta esth mal es- 
cripto, posto por isso em duvida na  camara dos snrs. 
depiitados, mais que tudo se presta a ler-se nAnto- 
n io» ,  coriio fizeram as  duas mexas de apiiramento, mas 
nunca ~ B r x ~ u s t o a :  

O 

Por estes flindamentos o tribunal julga que taes vo- 
tos só se podem contar a Antonio dos Santos Crespo, 
assiiii como os nseteu que teve na  assembleia d a  Barosa. 

Na assembleia dos Illilugt-es contaram se a Antonio 
Cesar Elmano da  Cunha e Costa 405 votos, e assim os 
apuroii a asseriibleia de apurarnento. Mais: 

Attendendo a que todos estes sobrenomes e appel- 
lidos nertenceni a A u ~ u s t o  Cesar Elrnano d a  Cunha e 

V 

Costa, que este foi o que disputou a sua eleig30 em todo 
o circulo, onde teve importante votação; que se nXo co- 
nhece outro individuo com t a ~ ~  sobrenomes e appellidos; 
que  a mudança por isso de  Augusto para Antonio era 
facil. mas o restante do nome n3o deixa duvida de  nue 
não houve niais do que um engano, que o tribunal jnl- 
g a  dever remediar, contando os mencionados 405 votos 
ao candidato Augusto Cesar Elmano da Cunha e Costa, 
pois que facil engano não deve privar de direitos a quem 
por todo o corijuncto do processo se v2 a quem perteri- 
cem. 

Dando assim ein parte provimento aos protestos, e 
negando-111'0 n'outra parte, e não se offerecendo duvidas 
sobre as  mais eleig0es das outras aasenibleias, n3o ten- 
do  importancia a declaraçao ultímamente feita quanto á 
votapão d a  assembleia d e  Alcarja, sobre a qual não hou- 



ve protesto, nem hoje são os signatãrios competentes para 
protestarem, quando o podiam ter feito em tempo ha- 
bil; passa o tribunal a determinar o resultado d a  eleição 
de  todo o circulo por a seguinte fórma: 

Alvaro Augusto Froes Yossolo de Souza, com G:364 
votos; José Maria Charters EIenriques de  Azevedo, 
6:298; Ailgusto Cesar Elmano da  Curiha e Costa, 5:011; 
Augusto Fauutiiio dos Santos Crespo, 4:721; JosB Maria 
d e  Alpoirn Cerqueira Rorges Cabral, 2:583; Jos6 Au-  
gusto Correia de Barros, 1:850; ManileI Antonio de 
Souza, 1:034; Antonio Failstino dou Santos Crespo, 405; 
Bernardino Pereira Pin!iciro, 228; Guilhermino Aiigusto 
d e  Barros, 36; Felisberto Dias Costa, 7; Luiz Gonzaga 
de  Souza Torgal, 6; José 12icardo BIarqiies Bi-ito, 2; 
Blanoel Antonio dos Santos, 4; Caetano Pereira Sanches 
de  Castro, 1; Joaquim Alves ICIatheus, 1 ;  Antonio d e  
Assis Andrade, 1; e Adriano Einilio d e  Souza Mendes 
Lcal, 1. 

E que os tres primeiros Alvaro Augusto Froes Pos- 
solo de  Souza, Josk Maria Charters Renriques de Aze- 
vedo e Augusto Cesar Elmano da  Curiha e Costa, por 
serem os que obtiveram o maior numero, devem ser pro- 
clan~ados deputados da  nas30 por o circulo plurinomi- 
na1 n.' CiG, Leiria, logo que se apresentem com o de- 
vido diploma ou lhe seja supprido competentemente. Lis- 
boa, 28  de maio d e  1890.-F'rancisco Afonso da Cos- 
t a  -A. Rocha-A. Pires-Abra~zchss Gareiu-Bivar - 
A. Pedq*o.so -II/Ie~tdes A$'owso, presidente.)) 

((Accordam em conferencia os do tribunal especial 
de  verificapão de  poderes: 

hlostra-se que no dia 30 de margo ultimo se pro- 
cedeu á eleigão do deputado da  nagão no circulo 96, 
Lagos, do districto de  Faro, demonstrando se da acta 
de  apnrainento das assernbleias primarias que os cida- 
dãos mais votados foram os seguintes: 

I l r .  Antonio Maria de Pina Azevedo Caatello Bran- 
co, coin 2:970 votos; dr .  Bernardino Pereira Pinheiro, 
com 27 votos; Bernardino Pereira Pinheiro, com 15 vo- 
tos; Luiz Gonzaga dos Reis Torgal, cotn 7 votos; An- 
gelo Sarrea de Souza Prado, com 3 votos; Bernardino 



Pinheiro, com 2 votos; Paulo José d a  Costa Aniceto, 
com 1 voto; e Augusto Landeíro, com 1 voto. 

IIostra se que n'essa assembleia de apurarnento foi 
apresentado um protesto a~ieignado por 4 2  eleitores, com 
relapão 4 inelegibilidade do candidato AntonioDIaria d e  
Pina Azcvedo CasteIlo Branco, dex~endo ser proclama- 
do deputado Bernardino Pereira Pinheiro, irninediato em 
vot'os ao proclamado Castello Branco: a meza não co- 
nheceu do protesto por se julgar incompetente; 

AIostra se que o fundamento do dito protesto foi 
porque sendo o referido Cafitello Branco vogal do tribu- 
nal adtiiinistrativo do distiicto de Faro,  era inelegivel, 
em vista do artigo 2 i0 .0  8 unico do Codigo Administra- 
tivo de 17 de julho de 15813, e do artigo 12.", $ 1 . O  e 
4.0 do decreto de 30 de setembro de  1852; 

Mostra-se airida, que o referido Castello Branco, 
sendo vogal do tiilsunal administrativo de Evora, fora 
transferido para identico lugar no districto de Faro, por 
decreto de 8 d e  fevereiro ultimo, D i a r i o  do Governo na0 
36, de 14 do mesmo mez; 

1,Iostra se, finalmente, que este funccionario tomou 
posse do novo Iugar a 1 5  d e  margo seguinte, corno se 
vê da certidzo appensa, c que o circuIo por onde foi 
eleito faz parte, como é sabido, do districto de  Faro; 

E tudo visto e ponderado: 
Attendendo a que o protesto não é com relação B 

incompatibilidade do caridicíato, incompatibilidade decre- 
tada no artigo 270.0 3 unico do Codigo Administrativo; 
mas qiie desappareceu com o decreto n." 3 de 29  de 
margo ultimo, artigo 15.u; nias com respeito á bua inele- 
gibilidade pelo circulo n.O 9G; 

Attendendo a que pelo decreto de  30 de seterribro 
de  1852, artigo 12.0, são respectivamente inelegiveis 05 

juizes de  direito de instancia nas suas comarcas; 
Attendendo a que o artigo 270." do Codigo Admi- 

nistrativo diz: ( ( 0 s  candidatos A magistratura judicial, 
nomeados vogaes do tribunal administrativo, ficam por 
esse facto, e para todos os efeitos, considerados juizes 
d e  direito de  3 . a  classe)); 

Attendendo a que n'estes termos nÃo pódem ser 
eleitos deputados por algum dos circulos em que exer- 
cerem as suas funcç8es de vogaes dos tribunaos admi- 
nistrativos d'esse districto, da  inesma fórma que os jui- 
zes de direito de l e a  instancia o n%o pódem ser nas suas 



comarcas, e que a mesma razão que ha, para estes serem 
inelegiveis, se dá, com relagão áquelles, e O citado arti- 
g o  270.0 declara que são considerados juizes de direito 
para todos os effeitos; 

Attendcndo a que ngo póde entrar em duvida, que 
os votos em Bernardirio Pereira Picheiro ~ 1 5 ) )  e em Ber- 
nardino Pinheiro n2)) foram dados ao dr. Bernardino 
Pereira Pinheiro, que é a inesma peusoa, obtenao por 
essa fórma 44 votos; 

Attendendo a que o citado decreto de  1832, no ar -  
tigo 90.", exigia peIo rnenos uin quarto dos votos do nu- 
mero real dos votantes de  todo o circulo eleitoral para 
serem considerados como eleitos dep~itados os cictadaos, 
que obtivessem maioria relativa e o artigo 33." da  lei 
de 23 de novembro de  1850, que considerava corrio elei- 
to deputado sómente aq~ielle cid:id%o que obtivesse a 
maioria absoluta dos votos do niiinero real dos votantes 
de todo o circuIo eleitoral, foram alterados e substituidos 
pelo artigo 1." 5 1." da lei de 21 d e  maio de 1854, a 
qual diz: que em cada um dos circillos pliirinominaes 
ou uninominaes ficam eleitos deputados os cidadãos mais 
votados, di9pensando assim a maioria absoIuta dos votan- 
tes para serein eleitos os deputados; 

N'estes termos, o tribunal, fundado nas disposigõcs 
das citadas leis, julga nnlla e sem effeito a eleição de  
deputado do cidadão o snr. Antonio Maria de  Pina Aze- 
vedo Castello Branco, por ser inelegivel pelos circillos 
do districto de Faro,  e vnlida a eleigso do immediato em 
votos dr.  Bernardino Pereira Pinheiro, para o fim d'es- 
te ser proclamado deputado da  nagão pelo ciroiilo n.O 
96, sendo-Ihe competentemente supprida a falta d e  d i -  
ploma. 

Lisboa, 22 de  maio de 1890. - Costu-A. Rocha 
-A. Pives-Jlendes Awfoliso-Al>ru?zches Garciu-Bi- 
var (Vencido. Viitei que fosse proclnrnado deputado o 
cidadRo tnais votado Antonio Maria de Pina Azevedo 
Castello Branco, por não estar incluido nos casos de  ine- 
legibilidade respectiva, e tacitamente marcadus no arti- 
g o  1 2 . O  do decreto de 30 de  setembro de 1852, e por- 
que o artigo 270." do Codigo Administrativo nsio pdde 
ser applicavel na hypottiesc sujeita, em vista da restri- 
c g 3  que Iá estA consignada no seu 8 unico, hoje revo- 
gado pelo artigo 15." do decreto n.O 3 de 2 9  de riiarço 
ultinio, nem outra póde ser a interpretapão dos artigo8 



12." do decreto eleitoral e 270.' do Codigo Administra- 
tivo, porqiie a sua ampliagão, quando permittida, só se 
justificaria erri harmonia com a s  disposic;ões do $ 4.0 do 
mesmo artigo 12," do decreto de 30 de setembro e do 
artigo 7." da  organisaçzo eleitoral da parte electiva da  
camara dos pares, spprovada peja lei de 24 d e  jull-io de 
1585, e ri'essas condigoes não estava O referido cidadão 
mais votado como juiz do tribunai administrativo de  
Faro desde que foi eleito pelo circulo de  Lagos, que 
não é o da  séde do mesmo tribunal.) -A .  Peciroso (Ven- 
cido.) Fago meus os fundamentos expostos pelo digno 
vogal que me precede; e acrcscerito: 

Que se não púde, a meu vêr, dediiziiq argumento 
de elegibilidade para deputado, dos vogaes dos tribu- 
naes adiiiinistrativos, d a  diaposi~%o do artigo 270.' do  
decreto de 17  de julho de  1886. 

Este artigo considera-os para todos os effeitos jui- 
zes de  3." classe, mas é sórnente com relagão á promo- 
gão, independencia e outros, e ii50 com relagão á sua 
elegibilidade. 

S e  esse fora o pensamento do legislador, não teria 
elle logo em seguida, no mesmo artigo, a respeito d'ei- 
les decretado a sua incompatiToilidade com o lugar de  
deputado, que s%o cousas, que mutuamente se gladiam.) 

((Accordão do tribunal d e  verificação de poderes, 
em conferencia. 

Mostra se ter este processo eleitoral do circulo n.' 
22 (AIirandella) sido jA apreciado e julgado por este 
tribunal, que pelo seu accordZo d e  0. . . validou as elei- 
gões de  cinco assernlleias priruarias (Torre de L). Cha- 
ma, Passos, Villa Flor, Valle Torno e Valle Freohoso) 
e annullou a da  asaembleia primaria de JIirandeIIa, por 
irregularidades que n'ella encontrira, e que influiam no 
resultado de  toda a eleição; inandando por isso se re-  
petisse. 

Mostra se que d'esta apreci:tsão rcsiilthra verificar- 
se terem os candidatos João Lobo Santhingo Gouveia e 
bacharel Candido Joaquim de &[acedo Baptista obtido 
nas referidas assembleias votaggo: o primeiro 1:963 vo- 
tos, o segundo 974, e bem assim o bacharel Eduardo 
Josk Coelho 1. 



Ik'Iostra-se que, em conformidade da decisão do tri- 
bunal, o governo mandiira proceder a nova eleipzo n a  
referida assembleia primaria de Mirandella, a qual ti- 
vera lugar ein 22 de  junho ultimo, obtendo n'ella o s  
dous primeiros cidadãos igual numero de  votos (433). 

hIostra-se qiie em seguida se reunira a respectiva 
cntnmissão e procedern ao zpuramento geral da  ~ o t a q ã o  
em todo o circulo, dando em resultado maior votação 
ao cidadão Macedo Eaptista, por se  lhe contarem os. 
votos que tivera nas duas assenibleias de Passos e Tor- 
re de  D. Chama, onde houve eleições repetidas, mas 
d e  qiie o tribunal n3.o reconhecera, nem validdra, e 
por não terem vindo no processo a s  respectivas actas, 
que  a6 posteriormente se juntaram. 

l\lostra-se que todo O processo volt ira ao tribunal, 
para se conhecer da  e le i~ão,  que se mandára repetir. 

E considerando que o apurametito geral, feito pela 
comniiss50 não póde ncceitsr se por illegal, porque não 
fora feito ein conforrnidade da  decisao do tribunal, o 
qual nâo déra votaçRo alguma, nem podia dar, ao b a -  
charcl DIacedo Baptiata nas referidas assembleias pri-  
marias de  Passos e Torre de D. Chama, pela razzo, j& 
dita, de nRo terem vindo no processo as respectivas 
actas; decisao que ho,je constitue caso julgado. 

Considerando que o tribunal- niio pdde conhecer e 
sanccionar essa vota$o, embora conste das actas ex- 
temporanearnente juntas, porque teria primeiro d e  co- 
nhecer da  validade das respectivas eleiç(ies, e quando 
n'ellas encontrasse irregularidades, nRo podia hoje an- 
nullal.as, porque isso importaria a annullação da  elei- 
~ ã o  geral de  todo o circulo, nos termos do a h g o  Ei.", 
8 1." da lei de  21 de maio de 1884, e iria tambem con- 
trariar o seu julgado; 

Considerando. ijnalniente. aue feito o asuramento , & 

geral, em conformidade com o julgado, e com a eleição 
novamente feita, em que os dous cidadãos obtiveram 
numero igual de  votos, e a qual julgarn válida, por não 
ter havido n'ella irregularidades ou contravenções d a  
lei, resulta ter o cidadãn Santhiago Gouvein obtido em 
todo o circulo 2:336 votos e o bacharel Macedo Ba. 
ptista 1:407: 

N'estes termos julgam vdlido o processo d a  eleicão 
primaria de Nirandella, agora repetida, para o fim de 
ser proclamado deputado o cidadao João Lobo Santhiago 



Gouveia, que f6ra o mais votado, logo que tenha apre- 
sentado o seu diploma em fórma Iegal, ou a sua falta 
seja devidamente supprida. Lisboa, 21 de julho de 1890. 
-A. Pedvoso - Costa - Ge~aldes-A. Pires- J. Perei- 
ra-Uivar (Vencido na questão prévia. Votei que o tri- 
bunal conhecesse das actas agora juntas ao processo e 
que não foram presentes no primeiro ju1gamento.)-Jhn- 
dm Afonso, presidente. 

ARTIGO I11 

Reconhecimento da republica do Brazil 

N a  sessão de  10 de maio, o deputado Manoel de 
Arriaga disse: 

ctJIando para a meza uma proposta que pela mate- 
ria que encerra c pelb fito a que mira, espero merecerá 
a s  sympathias e a adhesão de  todos os ineinbroa da  ca- 
mara, sem exclusão de um só, e sem descrimina~âo d e  
partidos. 

NZo seja muito embora pelos considerandos de  que 
a precedo e pela redacgão que lhe dou, qiie elIa obte- 
nha o favor e o applauso caloroso do parlamento. 

Vão n'aquelles considerandos traduzidos o jubilo, 
a satisfaqao intima, o orgulho, a confianqa que depo~í to  
no grande ideal de justiça que professo, e que, embora 
solidario, em parte, com a3 ideias que seguis e represen- 
taes n'esta casa, n f a  alcançarão de  certo a vossa adlie- 
sâo completa e incondicional. 

Eu mesmo rcconhel;~ que os podeis sa%3tituir por 
outros que, nâo destruindo a ideia principal, sejam mais 
consentaneos corn o vosso modo cie pensar e sentir. 

Õnde desejo encontrar o vosso ãpoio, espontaneo, 
seguro, uniforme, 6 na ideia central que ínspiroii esta 
minha proposta,. qne, como ides vêr, tem por fim sau- 
dar uma nação joven, rica e poderosa, a primeira entre 
as na$es amigas, que, iniciando uin novo rurno, uma 
nova vida, tem para si abertos horisontes de tamanha 
grandeza e prosperidade, de que  já são uma garantia 
a frescura, a opulencia c o brillio da  aurora que all; 
desponta! 

(O  ovaclor conquista o sile?ac.io e a atten~zo de to- 



dos os lados da ca~ilara e de graude wcmero de pares 
qrce t inham acabudo de entrar.) 

Snrs. depiltados, são já passados oito dias de- 
pois qiie esta camara se constituiu, e já não é sem tem- 
po para entrar se em assumptos importanteu. 

O que vos vou expor jr i lgo~o de grande alcance 
moral e politico para todos nbs, mas o motivo que para 
mim sobreleva a todos é o de  ir n'elles envolvido um 
dever de gratidlo para com um grande  povo a quem 
muito devemos e muito prezamos, e o sermos ao  mesmo 
tempo coherentes com as deferencias que havemos tido 
em circumstancias quasi identicas com outras nagzes, a 
quem tambem nos prendem vinculos de respeito e d e  
amisade. 

O parlamento portuguez tem sido até hoje sempre 
d e  s inguhr  bizarria para com os mais povos amigos, 
quando n'elles se dão acontecimentos de alegria ou de  
tristeza. 

O assumpto que hoje me prende foi motivo de Ie- 
gitinlo orgulho para a grande familia brazileira, nossa 
irmã, .para lhe n8o chamar filha, pela raga, pelo sangue, 
pela Iingiia, pelas ti-adições, pela historia, que é a alma 
dos povos; se a fctmilia lusitana das terras de Sauta 
Cvzca está em festa, é natural, é legitimo, que a familia 
portuguezcz da  velha e gloriosa Lusitania lhe envie o 
seu embora, esqiiecendo por um momento preconceitos 
que  já deviam julgar-se subjugados e vencidos pela cor- 
rente caiidal dos acontecimentos do seciilo! 

N'esta saildagno ao Brazil vai mais do que uma 
siinl~les cortezia de  familia, 6 certo; vai o reconhecimen- 
to de um facto culminante d a  historia, a entrada trium- 
phal da  democracia em mais um Estado do novo mun- 
do, a chegada de um novo ideal, a entrada do direito 
humano na  direcyão e destinos de mais um povo que 
alcançon sua niaioridade! 

Rias porque ainda vos achaes um pouco desviados 
d'esse ideal, vús qiie sois uma fracgão da  grande familia 
liberal europeia, não podereis, não devereis negar-lhe, 
se não a vossa adhesão completa, ao menos as vossas 
sympathias, no cumprimento de  um dever, que eu con- 
sidero para commigo, para todos nos, um acto verda- 
deiramente patriotico. 

Acordemos, senhores, do somno em que nos dei- 
xamos immergii.; abandonemos esses sonhos de vaida- 



des, de glorias extinctas, com que nos deixamos em. 
balar! 

Bate-nos C1 porta pela mão audaz e rapace do pre- 
potente bretão, dura e implacavelmente, a realidade das  
sousas! . . . 

Acordemos com a serenidade e o valor dos que nos 
déram, durante tantnr seculos, liçzo de altri~ismos pela 
f6.e pela pxtria. 

Afastemos de sobre a nossa cabeça e de diante dos 
nossos olhos esta atmosphera viciada de enganos e d e  
mentiras que respiramos!. . . 

Por mais dificil que seja a crise aberta com o ul- 
timntunz da prepotente, calculista e ambiciosa Gran- 
Brehnha,  de  que é preciso tirar desforra digna d7eIIa e 
d e  nós, basta qne conhegamos bem o terreno em que  
vainos entrai-, que c;blculernos bem as forgas de que po- 
demos dispor, que agrupemos em volta de  nós a s  sym- 
pathias qrie felizmente inspiramos l á  fora, que saibamos 
definir e manter o nosso direito, claro como o céu e bri- 
1b:inte como as espadas, para n8o haver desanimos. 

Encaremos a realidade por mais que ella nos dda, 
saibarnos ser fortes, justos e iinidos, e teremos meio ca-  
iitinho andado na desforra em que sb deve pensar, sem 
tibieza oii sombra de  duvida, todo aquelle que f9r hon- 
rado com o nome de porti~guez! 

E'preciuo procurar alliados onde haja communida- 
d e  dc interesses e sympathias, onde, além da  voz da  ra-  
ú%o n'uma crise difficil, pousa fallar tambem a chamada 
voz do sangue. 

Onde tendes no inundo inteiro, apesar de por todo 
elle ter passado, enchendo-o de beneficios, a gloriosa ban- 
deira da  patria, nagão que em taes condiç8es nos dê  
alento, auxilio o amparo, senão na hoje gloriosa republi- 
ua br:~aileira'? 

Qual será, pois, o nosso interesse, além do nosso de- 
ver?! 

Lembrai-vos tXe que quando se consummou na Eu- 
ropa O facto extraordinario, e tambem culminante n a  
historia do mundo, da  unificação de  Italia, sob a espada 
gloriosa de Victor Rlanoel, em nenhum parlamento eccoa- 
r a m  ualavras mais ardentes de enthusiasmo e louvor 

1 

pela coroaçZo da  grande obra de &/lazzini, como n'este 
mesmo recinto! 

I'lavia para com a Italia vinculos de familia pelas 



caeas reinantes, mas mais do qqe isso a paixão sempre 
generosa da napão portugueza pelos ideaes de  justiça, 
atraz dos quaes caminha e pelos qiiaes peleja a huma- 
nidade triumphante! 

Se  na  estructura geral d a  democracia europeia, a 
conquista da  Roma Papal pa ra  a Italia representa uma. 
das pedras angulares do grandioso edificio do direito mo- 
derno que aspira a da r  guarida, paz e felicidade a to- 
dos os povos em que se divide a familia humana, a pro- 
clamaçlio da republica federal do  Brazil, coordenanda 
por esta forma todos os povoa do novo mundo, n'um 
systema d e  governo, que faz de  todos uma como unica 
familia; o espirito scientifico, tão prudente como audaz, 
das suas leis reformadoras, o consenso uriatiiine de todos 
em remodelar n patria em bases tão naturaes e amplari 
que dentro d'ellas caiba a alma brazileira nascida da  
alma lusitana, a ventura, unica no mundo, de  sz realisar 
uma tão radical transformação sem odios e sem sangue; 
o baptismo de  um povo inteiro nas aguas lustraes do 
ideal da  nova justipa, feito da  igualdade, da  liberdade 
e da  fraternidade, baptismo celebrado coiii o jubilo e a s  
lagrimas festivas das multidGes, com n serenidade e 0 

contentainento interno dos seus benemeritos dirigentes, 
-6 acontecimento, snrs. deputados, que nzo póde deixar 
de prender a vossa attenção e d e  conquistar os vossos 
applausos. 

Não penseis agora nos poiicos que foram vencidos, 
mas saudai os vencedores, não tanto por elles, como 
pelos beneficias que hão-de necessariamente emanar das 
suas obras com os novos processos de administração e 
com os mananciaes da  grande alma popular. 

Sem esperar da vossa parte reluctancia, deixai-me 
que, confiando no ideal que sigo, nos esplendores da  
razão e d o  saber, nas conquistas do trabalho humano, 
no futuro, emfim, da  humanidade, em nome da solida- 
riedade dos povos, e em signal de respeito e reconhe- 
cimento para com aquelles qiie téem dado hospitalidade 
e aberto os mananciaes da  sua riqueza inexgotavel a 
t l o  grande numero d e  portuguezes,-eu saude a joven 
republica brazileira e me aventure, em nome dos se- 
presentantes da  naçTo aqui reunidos, a convidar o go- 
verno a reconhecel-a officialmente. 

Snrs. deputados, são inabalaveis as leis da  vida 



e com ellas as leis da  historia, a s  leis a que obedece o 
espirito e o coração humano. 

Não ha j á  meio de  sustar a corrente da  democracia, 
que tudo invade e tudo vence; nSo ha vdus que tapem 
os ridentes horisontes que por toda a parte se abrem 
no corapão dos povos! 

A mesma luz, o mesmo sol, o mesmo ideal os a t -  
tmhe, os inspira e os une! 

Tal como sobre a terra existe, cjrcumdando-a como 
n'urn annel crystalino e luminoso, a atmosphera d e  que 
carecem as  plantas e os animam, tal haver i  para todos 
os povos uma atm0s~hei.a moral, onde todos h ã o ~ d e  vi- 
vificar o seu espirito, e essa atmosphera sem limites, 
sem fronteiras, esse meio amplissimo em que todos nos 
havemos de  encontrai- unidos, n'uma só familia, cha- 
ma-se aliiimanidades . 

Se até ha pouco tem vivido na  abstracpgo d o  pen- 
samento, este grande ideal c o m e p  a entrar positiva e 
práticamente nos dominios dos factos, porque penetrou 
no corapão das miiltidões e impijz-se á consciencia doe 
dirigentes. 

Como concretisapão do meu pensamento e para não 
dilatar mais este discurso, permittí que envie para a 
meza a seguinte proposta: 

aConsiderando que a nação portugueza conquistou 
para a civilisayão do mundo, na Africa, Asia, America 
e Oceania, em continente e ilhas, vastos dominios, dos 
quaes uns já hoje sâo e outros hlo-de mais tarde con- 
verter-se, sob as leis evdiritivas da  vida, em theatros e 
emporios gloriosos do genio e actividade humana, e que 
lhe h%o-de perpetuar o nome para todo o sempre, em- 
bora sob outras bandeiras; 

«Considerando que de entre os seus numerosos pa- 
drc)es de  gloria, sobreleva a todos o haver fundado nas 
terras de Santa Cruz com o seu valor, o seu sangue, a 
sua alma, a grande oolonia que, atravessando os ex- 
plendores e as vicissitudes do imperio, brilha hoje sob 
o sol fecundante e triiimphador d a  democracia ameri- 
cana, com o nome de  r e ~ u b l i c a  federal do  Brazil; 

aConsiderando que, se um dia forem chegados para 
nús dias adversos, que nos obriguem a todos os sacrifi- 
C ~ O P  para mantermos intemeratas e impolutas a integri- 
dade e a honra da  patria, em nenhuma outra napão en- 
contraremos apoio mais espontaneo, naturaI e decidida 



do que n'aquella que sempre mais do que qualquer ou- 
t ra  nos tem honrado com as suas adlics0es e synipathias, 
e que atravds d e  todas as vicissitudes nos lia-de perpe- 
tuar o nome e a gloria, faliando a mesma lingua com 
que o genio d e  Carnões immortalisára os nossos feitos\ 
nos Lz~siaclas; 

<(Corisiderando que a transformação politica opera- 
da  no Brazil a favor da  democracia pura, no d ia  15 d s  
novembro iiltimo, sem explosão de odios e vinganças, 
e sem derraruamento de sangue, por uizia singular abne- 
gação d e  todos pela patria, que é honra de ~rr ic idos  6 

vencedores, constitue um facto culininarite e singular n a  
histeria, que torua aquelle grande e sympathico poro 
credor da  admiraçzo e sympathias do mundo inteiro; 

((Corisiderando que, baseando-se o direito iiioderno 
na soberariia dos povos, a estes compete a escolha d a  
fórma do governo que melhor lhes coriverilia, c que 
d'essa escolha não póde neni deve resultar a menor in- 
compatibilidade com outros que adoptam e seguem dif- 
ferentes systemas de governo, porque acima de tudo a 
de  todos impera a lei fatal da  solidaricdade hilrnana, 
que vern aproximando e harmonisando os povos n'uma, 
só familia sob o ideal d a  hutnanidade; 

((Considerando ainda, que a profunda operac;ão po- 
litica realisada no Brazil com a proclama~ão d a  repu- 
blica federal estava tanto na alma da  nação, que a nies 
m a  se tem conservado até agora eni paz profunda e vi- 
ctoriosa, com a adhesão das províncias, que coristitucm 
hoje outros tantos Estados da  federar;"a, e que irierecea 
tambem a calorosa adhesão da colunia portugueza; 

a Considerando, firialmen te, que de todas as nações 
da  Europa é a nossa a que mantbrn com a republica do 
Brazil mais estreitos vinculos de  affinidade, de sympa- 
thia e de interesses estabelecidos e por estabelccei.: 

((Tenho a honra de propor que, por estes consids 
randos ou outros que o sabedoria e a illiistraçâo do par- 
lamento adopte mais consentaneos com o seu riiodo d e  
pensar e sentir, seja recommeridado ao goverrio o reco- 
nhecimento official da republica federal do  Brazil, envi- 
dando a sua solicitude ri'este sentido, para que sejanios 
a primeira nação d a  Europa que o faga.-O deputado 
por Lisboa, Nanoel de Arriaga. » 

Como vêdes, não proponho que façaes vossos todos. 
E18 considerandos d a  minha proposta; só vos pego que 



vos inspireis nos interesses moraes e politicos quc nos 
pódem advir da  adopçgo da  ininlia proposta e qiie de. 
veis acreditar está no anitno da  maioria da  nação q u e  
vos escolheu. 

Convidar o governo a que use d a  sua solicitude 
para que n63, conio os primeiros e mais interessados na  
prosperidade e futuro do Brazil, reconhegamos tambem 
primeiro do que os outros a nova ordern de cousau em 
que entrou aquella ria<;Ro amiga, em riada pcíde affectar 
os inelindres diploniaticos das outras nasões, e muito 
teremos a lucrar com este passo. 

E' necessario, meus senhores, qtie a familia lusi- 
tana busque no Brazil o seii niell~or apoio. 

Não ha-de ser ri'aquella terra, abecgoada e livre, 
que o oiasado bretão levantar8 a sua voz prepotente, e 
tentara iinpor a sim vontade indomavel! 

Honremos a nação amiga, snrs. deputados; reco- 
nheçainos a sua nova fórrila de  governo. Tenho dito.» 

O nrr. .ininistro dos negocios estrcr?igei~.os (IIintze 
Ribeiro):-Kão tenho a honra de ser membro d'estn casa 
do parlamento; não 6 ,  pois, como fazendo parte d'csta 
assembleia, que posso dizer qualqner cousa sobrc o as- 
sumpto da proposta do illustre depiitado, e s6 o possa 
fazer no desempenho das funcg6es inlierentes ao meu 
cargo. 

Pedi a palavra unicamente para dizer á assembleia 
que me parece inopportuna toda a discussâo e votação 
sobre a proposta do illustre deputado. (Apoiados.) 

Sem duvida que o Brazil, como qualquer outra 
naqão, tern o livre direito d e  implantar as institui<;Ues 
que julgar mais convenientes e mais harmonicas com o 
seu rcgimen, com o seu modo d e  ser, e ,  emfirn, com os  
interesses da  propria naçzo. 

E' esse um direito que ninguem contesta ao Bra- 
zil, ou  a qualquer outra nação, e desde o momento em 
que esse direito seja reconhecido e acatado, é preciso 
viver de  accordo com elle. 

E' certo, por&rri, que as nações d a  Europa não re- 
conheceram ainda o estabelecimento d a  repul~lica do 
Brazil, e aguardam que o parlamento se pronuncie pa ra  
então deliberarem sobre o reconhecimento oficial d'a- 
quillo que o voto do parlamento e a expressão dos sen- 
timentos do paiz julgar mais corisentaneo e mais har- 
monico com os interesses do mesmo paiz. 



Att5 lá, parece-me que no seio do parlamento por- 
tuguez e por parte do governo deve haver espectativa 
(Apoiados), aguardar os accintecimentos, e esperar que 
a na<;ão brazileira se pronuncie (Apoiados); e desde o 
momento em que o voto da  nação esteja assegurado e 
reconhecido, o governo portuguez e o parlamento não 
terão a menor duvida em reconhecci o estabelecimento 
d a  republica. 

E' por isso que, sem nas minhas palavras apreciar 
os acontecimentos politicos do Brazil, sob qualquer luz 
ou qilalquer aspecto, me parece que seria pouco con- 
sentaneo com o procedimento adoptado por outras na-  
@es, tomar qualquer resolur,ão, discutir por qualquer 
fbrrna a proposta do illustre deputado o snr. 3larioel de 
Arriaga. 

E' mais prudente e avisado deixar que o parla-  
mento do Brazil se pronuncie, para tomar entgo a atti 
tiide qixe se julgar mais consentanea e mais em harmo- 
nia corn os interesses do paiz. (L4poiaclos.) 

A referida proposta, que ficou para segunda lei- 
tiira na sessão seei~inte. não foi adrnittida A discussão. a 

E', porém, certo que posteriormente o reconheci- 
mento da  republica brazileira por parte de Portugal 
veio a verificar se; e assirn o participou, em data de  20 
de setembro de  1890, o encarregado dos negocios por- 
tuguezes no Rio de  Janeiro, ao ministro dos negocios 
exteriores d e  &quem republica, por ordem e em nome 
do governo de  Sua Magestade Fidelissima: acto este 
alie foi bem recebido no Bi-azil, e o resiiectivo ministro 
agradeceu o em data de  23 do ;Teferido k e z  e anno; fi- 
cando, d'este modo, restabelecidas as antigas, intimas 
e firmes relaqões de amisade entre estes dous paizes 
amigos como irmãos. 

ARTIGO 117 

Discussão do projecto de resposta ao discurso 
da coroa 

Na sessão de  12 de maio Iêu se o seguinte pro- 
jecto: 

«Serihor.-A presenpa de Vossa Magestadu no seio 
da representapfio nacional é sempre festejada com jubi- 



10 pelos deputados da  nação portugueza, que sabem co- 
mo á prosperidade e independencia do povo portuguez 
ligou os seus destinos a dynastia d e  Vossa Illagestade. 

Foi sensivel ao coraçgo de Vossa Magestade, como 
ao de todos os porti~guezes, o conflicto suscitado entre o 
governo d e  Vossa Rlagestade e o d e  Sua Illagestade Hri- 
tannica, e a camara dos deputados da  nação, comparti- 
lhando esse sentimento, aguarda Ilie sejam presentes em 
tempo opportuno os documentos que respeitam a tão im- 
portante assumpto, tendo fé que terminem as negocia- 
qões diplornaticas originadas d'esse conflicto, honrosa- 
mente para as doas nações. 

Estima a czmara saber que, mantemos relap0es 
amigaveis com todas as outras naqões estrangeiras, e 
que de muitas d'ellas tem Vossa JIagestade recebido 
as mais iriequivocas provas de consideraq%o e d e  .y q m- 
pathia. 

Ha de a camara dos deputados da  naçzo portugne- 
za examinar, com a circumspecção exigida por tão pon- 
deroso assumpto, a proposta de  lei que lhe foi apresen- 
tada, tendente a relevar o govet-no de  Vossa Magestade 
da  responsabilidade em que incorreu, decretando no in- 
tervalio das sessões legidativas providencias cxtraordi- 
narias no sentido de preparar sern demora os primeiros 
elementos d e  defeza nacional, de  manter a ordem pu. 
blica e o respeito ás instituiqces, e de prover a outras 
necessidades instantes da  administraçgo da  justiça, da  
situapgo das classes operarias s do progresso nacional; 
grato serA d camara reconhecer que reclamavam as  c i r -  
ciimstancias urgentemente essas providencias, e que el-  
las merecem a sua approvação, ficando o governo rele- 
vado d a  responsabilidade em que tiver incorrido. 

Com satisfaçgo estudar8 a camara a s  propostas de  
lei que lhe forem apresentadas para a aposentação dos 
parochos, sobre o processo comriiercial e outros ne- 
g o c i o ~  de  justiça; para a organisação do nosso dominio 
colonial e o estabelecimento de uma linha ferrea que 
communique RIossamedes com o interior da  Africa occi- 
dental; para beneficiar a agricultura e animar o desen- 
volvimento do commercio e indixstria, e para organisar 
em bases convenientes a nova secretaria de  Estado da  
instrucção publica e bellas-artes, provendo d e  remedios 



eficazes 6s irnperfeiqiies e lacunas da  educação nacio 
nal; e confia que ellas hão-cle ter a sua approvação. 

Aos deputados da  nação portugueza merecem s 
mais especial attenção os assuriiptos relativos z í  fazenda 
publica, e agradavei lhe3 é saber que téem continiiado 
a augmcntar as receitas do Estado, mantendo-se o cre- 
dito publico da  maneira a mais satisfactoria, de que d ó  
ram prova irrecusavel os termos da  operasão ultimamen- 
te contratada pelo governo ein desempenho de varias. 
authorisações. 

E' ccrto que impreteriveis necessidades da defeza 
nacional e da  sustentaqão e elevaçzo do credito pnblico 
trazem a necessidade tambem impreterivel de augmen- 
tar os recursos para as satisfazer; e por isso a camara 
confia que, depois de  examinadas com a rtflexão que  
sempre carecem assuniptos d'esta natureza, poder& ap- 
provar as diversas propostas de lei que lhe furetn apre- 
sentadas pelo governo de  Vossa Magestade, melhorando 
algi~mas fontes de  receita, de  modo a obter d'ellas o 
maximo prodiicto, sem aggravar sensivelmente a situa- 
ção dos coiltribiiintes. 

A carnara folga de saber que se tem desenvolvido 
a riqueza do paiz e com ella a s  receitas ordinarias d o  
thesouro, e, tendo em vista que consiste a resolução se- 
gura do nosso problema financeiro em não continuar a 
augmentar as desprzas regulares do serviço publico, d e  
modo que este augmento exceda ou iguale o das recei- 
tas regulares e ordinarias do thesouro, cri: que depois 
de  reflectido cxanle ha de approvar o oigamento rectifi, 
cado do anno corrente e o de previsão do armo futura- 

Senhor. A catilara dos deputados d a  nação portu- 
gueza procurar& com todo o zClo e patriotismo cooperar 
com o goverrro d e  Vossa Magestade para o bem-estar 
dos povos e deseja que, com o auxilio da  Divina Pro- 
videncia, os seus trabalhos sejam uteis á causa da  pa- 
tria e da  civilisação. 

Sala da  corunlissão, 7 de maio de  1890.-Pedvo. 
Augusto de ~ a r ~ a l h o - A l B e ~ t o  de Alnzeida Pinzentel- 
Antonio Mar ia Ccirdoso-F?ancisco Fe**reira do Anza- 
~al-Monoz: Pinheiro Cl~agns-Pedro Victor da  Costa 
Sequeisba da  Assz~mpçZo, reiator. > 

O snr. Mariaizno de Carvalho:-Snr. presidente, 
os meus illustres collegas da  opposição progressista en- 
carregaram-me, como um dos mais antigos dos seus cor- 



religionariou n'esta casa, a honra de  declarar a v. exc." 
e á camara, que julgamos inopportuna, na  actual bitua 
$30 e n'esta casa do parlamento, a discussão da  respos- 
t a  ao discurso da coriria; e,  portanto, qiie votamos esse 
diploma sem discussão, conaiderando o meramente como 
o cum~r imen to  de um devcr de  cortezia constitucional. 
Reservamo nos para na  discussão do bi l l  e em interpel- 
l a ~ õ e s  especiaes levantar a questão politica (Apciiados); 
e a respeito dos mais assumptos administrativos ou de  
fazenda, reservamo-nos para quando entrarem em dis- 
cuss%o as respectivas propostas di: lei, ou tambein por 
meio de  interpellapões, se assim O julgarmos conve- 
niente. 

Tenho concluido. 
Vozes:-Muito bem, muito bem. 
O snr. Manoel da Ar?*iagu:-Diz que as suas pri- 

meiras palavras n'esta sessão do parlamento, foram que 
abandonassemos as ficlões em que temos vivido para 
entrarmos na  realidade das cousas. ue esta realidade ,q era diii-a e severa: tendo-nos batido a ~ o r t a  o uZtin1c~t:inê 
da  Inglaterra, elie acordou nos de uin somrio profundo 
em que aridavamos submergidos, entretidos em sonhos 
enganadores. Que uma d'essas muitas ficgões era o con- 
sorcio intimo e in~perturbavel de todos os governos d'es- 
te paiz com todos os parlamentos que os haviam d e  jul-  
gar  eiri nome da  nag80, segundo se diz. Tudo quanto é 
posto na bocca do chefe do Estado pelos conuelheiros d a  
sua escolha, nos discursos da abertura d o  parlamento, 
encontra como a i eproducgão de  um ecco nos que se 
dlzem representantes do povo. Se  o Rei diz que T E  com 
muita dor uni acontecimento qualquer, elIes respondem 
que o vêem com muita dor; se Ihes diz que um assum- 
pto que Ihes indica merece a sua solicitude e cuidado, 
elles respondem que lhe merece o seu cuidado e solici- 
tude; se, meio descrente dos recursos humanos, appella 
para a Divina Providencia, o parlamento responde lhe 
que tambem appella para a Divina Providencia. D e  sor- 
te que entre o discurso da  coroa e a resposta do parla-  
merito dá  se como que um ecco de  namorado, em que 
á palavra responde a palavra, i s  ideias as ideias e aos 
sonhos os sonhos; e assim, como agora se vê, todos os 
decretos da  funebre dietadura que violaram os direitos, 
as tradiçGes, o brio e a honra d'este paiz, e que trazem 
a familia portuguezs irritada, dividida e receiosa d e  



gravissimos acontecimentos, n t o  encontram nos chama- 
dos representantes do povo lima nota discordante áa 
aventuras até hoje criminosas d'esses decretos libertici- 
das, e o parlamento, confiando na Divina Providencia, 
diz ao chefe do Estado, illridindo o ,  que elle e o Rei es- 
t8o em perfeito accordo com o seu governo. S e  assim é, 
exclamou o orador, se o discurso da  corôa jLt tem o as- 
sentimento dos representantes da  nação, e isto se vai 
dizer a E1 Rei, o melhor E fechar o parlamento, acabar 
com elle, porque só impera, absoluta, a vontade de  quem 
governa. 

Snrs. deputados, estamos no principio de um rei- 
nado, e aquelles snrs. ministros que são os tiliioneiros 
da chamada nau do Estado, depois de  mais de  meio se- 
culo de coristitucionalismo, rasgando a Constituição do 
Estado e as leis complementares, que, nascidas de  dolo- 
rosissimas exrieriencias contra os abusos da  corôa, dé- 
ram guarida e consistencia As garantias dos nossos di- 
reitos civis e politicos, aventuram-se audaz e cegamente 
a dar-lhe novo rumo. 

O navio não navega ainda; o rumo em que o vão 
rnetter estA ainda occulto na pasta qne elles sobraçam e 
revelado em parte nos decretos liberticidas que tenho 
aqui sobre a meza. Eil OU aqui, diz o oradoi., sEo como 
a tumba das liberdades piiblicas, sobre a qual vai  es- 
cripto o epitaphio de  uns poucos de  homens de talento. 

Qne Ihes fez a liberdade para a renegarem? 
Que partidos se constituiram no paiz, d e  que elles 

sejam os orgãos, para se arvorarem em novos arbitros 
d e  novos destinos, que a consciencia publica não vê se -  
não com receio e pavor? 

Para  onde se dirigem? 
Orienta-os a jllrnada de  Villa Franca? 
Aspiram a pôr d e  guarda ao palacio de Belem os 

soidados desembarcados da  na@ que nos ultrajoii? 
Querem voltar As tradições sanguinarias do reinado 

d e  D. Maria 11, e impedir a nação de  salvar de novo 
com o seu sangue e sacrificios a liberdade d e  que não . - -  
prescinde? 

Porventura nos seus concilias secretos, quando tra- 
garam a carta do novo roteiro, pensaram n'aquelln ilha 
gloriosa, a Terceira, d'onde sahiu, com os decretos de  
IbTousinho da  Silveira, a expedipão liberal? 

Imp6z-se Ihes ao seu espirito, com o recato de uma 



re l iq i i i~  religiosa, o immortal cêrco do Porto, onde, a t ra-  
vés da  peste, da  fome e da  guerra, os nossos paes bata- 
lharam pela liberdade? 

Porque n'esses concilias mysteriosos e secretos fo- 
ram condemnadas as lições e os exemplos d'aquelles que  
ainda ha pouco appellidastes como vossos mestres, e que 
de  1552 para cá trouxeram a familia portugueztt, sob a 
bussula do quadrante da  liberdade moderna, a um esta- 
do 'de adiantamento e de progresso de que tanto VOB 

vangloriaveis? 
Kespondei nos, snrs. ministros, e o parlamento q u e  

escute e responda tambem, em nome d'aquelles que o 
elegeram. 

Para  elle, orador, n'esta sessão do parlamento, em 
que é preciso liquidar o ultraje da  Inglaterra, e lançar 
a s  bases de uma legitima desforra, ou hIo-de todos os 
deputados sahir d'alli conciliados em nome da  liberdade 
e da  patria, ou está d e  novo aberto um periodo de  guer- 
ra inteetina, que a s  circumstanci~s e a conscienoia pu- 
blica hão-de para sempre condernnar como um crime d e  
lesa nação. Estk. se no principio de um reinado; quem 
occupa a imminencia do poder é inexperiente e ignora 
todas as responsabilidades que sobre elle impendem no 
exercicio dos poderes singulares de  que estd investido. 
Pela Constituigão tem de velar sobre a manutenção da  
independencia e equilibrio dos mais poderes politicos; 
tem d e  nomear e demittir livremente os ministros do 
Estado, convocar cGi,tes extraordinarias, sanccionar de -  
cretos, prorogar, adiar e dissolver o parlamento, além 
de  todos os outros poderes de  que o investe o artigo 7 5 . O  
d a  Carta. 

E novo, p!de ser por indole ambicioso das proprias 
prerogativas; e novo e póde querer iniciar caminho 
novo. 

Quem o aconselha? 
Quem o dirige? 
Quem lhe sopeia a vontade? 
Quem lhe desvia do animo essa corrente artificial 

e venerrosa dos incredulos e dos scepticos, que ahi se  
formou e se aventura a ir d e  encontro ás conquistas li- 
beraes? 

Se  a s  respostas que dão, são os decretos da  dicta- 
dura, comprimindo e violando o pensamento, e todos os  



mais direitos conquistados até agora, o caminho será fa-  
tal para uns e para outros. 

Depois do ultimatzam da Inglaterra só havia doixs 
caminhos a trilhar para se estar de  accordo com a nação 
e bem servil-a: unir n'uma só vontade e n'ania 36 fami- 
lia todos os agrupamentos em que se divide a familia 
portilgueza, e binscar n'essa união, n'essa solidariedade 
toda a forca moral de que carecemos, na difficil conj i~n-  
ctúra em que nos achamos. 

A formula, o processo prhtico para alcançarmos 
essa uniformidade d e  vontades e de esforços, estava na 
amplitude das liberdades civis e politicas. E r a  ainda o 
amor da  liberdade e o da  patria, feitos n'um só amor, 
quem nos poderia tornar fortes apesar de fracos. 0 s  frn- 
cos tornam-se fortes pela propria fraqueza, quando se 
unem pelo instincto da  propria conservação; os fortes, 
pelo seu natural orgulho, confiando em si e isolando se, 
tornam se fracos e são vencidos. Esta formula, que es- 
tava  achada dentro da  liberdade, foi repellida petos de- 
cretos funebres da  dictadura, e se esses forem mantidos 
pelo voto do parlamento, ficaremos ainda mais fracos 
do que no dia, tristemente memoravel, do  ultimattam 
britannico. 

Quem ficarti contente com este aggravamento de  
fraqueza?! 

Alguern dentro das fronteiras? h inacreditavel. 
Fóra d'ellas, quem ficnrdsatisfeito é q i~em ainda nos 

n3o soiibe dar reparaqão C1 violencia e á affronta que nos 
fez a Inglaterra. Assim, snrs. depiitados, a primeira so- 
l u ç a ~  do problema foi posta de parte pelo governo; e o 
parlamento não póde responder ao discurso da  corôa 
dizendo ame92 a tudo quanto alli se diz. A outra s o l u ~ ã o  
do problema estava ern apresentarmo-nos perante as 
naç6es estrangeiras armados com o esciido da  unani- 
midade das nossas vontades, com a grandeza e abnega- 
ção dos nossos sacrificios, mostrando lhes assim a firme- 
za e estabilidade dos nossos negocios internos; inspirar- 
Ihes confiarica e merecer-lhes credito cem vezes maior 
d o  qiie nos tem sido dispensado até agora. 

Dinheiro, muito dinheiro, Q aquillo de que hoje ca- 
recemos para tirarmos a desforra do que nos foi feito, e 
prepararmo nos com segurança para que não nos repi- 
tam a affronta. 

Para  elle, orador, foi tão doloroso o ultimatum d a  



falsa naçlio alliada, como a surpreza que esse ultima tu^ 
causou aos que se dizem dirigentes da  politica portugue- 
za, e ao povo que não estava para elle preparado. 

O uítinzatum é o consequente logico, fatal dos an- 
tecedentes preparados astuta e prepotenteinente pela 
chamada fiel alliada. Não leva a mal it Inglaterra que  
por demasiada ambição e orgi~lho trate de se enriquecer 
a si empobrecendo os outros. Tratemos de nós com o 
mesmo'affinco, zêlo e tenacidade com aue o faz a rival 

I 

prepotente; zelemos como eiia a causa dos direitos popu- 
lares e o brilho da  nossa bandeira; corifiemos em nós, 
nos dotes privilegiados d a  nossa raça, garantidos nos fa-  
ctos historicos, e deixemos d e  mendigar favores de ini- 
migos. nledindo a craveira d o  gcriio portuguez pelos 
heroes do passado, não se receia do corifi.onto d'esses 
Iieroes com os mais célebres das nações antigas e mo. 
dernas. S e  descemos ao valor d a  espada, podemos ante- 
por a Alexandre e a Napoleão o immortal Albuquerque; 
s e  procuramos entre os benemcritos da  humanidade os 
q u e  mais a enriqueceram, dando-lhe emporios e dominios, 
ninguem se antepunha aos descobridores como Cabra1 e 
Vasco da  Gama; se a Hespanha, a França c a Allernanha 
se orgulham de possuir estadistas como Aiaanda, Colbert 
e Uisinark, não Ihes fica abaixo d a  craveira o mais 
audaz reformador e implacavel inimigo da  Inglaterra, 
hoje mais do que nunca chorado, o patriota Sebastião 
José de  Carvalho; se indagamos da  piedade christã, po- 
demos antepor com primazia a S. Beraardo, e a S. Fran-  
cisco de  Salles um frei Rartholomeu dos Martyres; 
se invocamas a s  memorias da cloquencia sagrada, apon- 
taremos como assouibro do mundo o inimitavel e inex- 
cedivel Antonio Vieira, e sobre a eloqiiençia parlamen- 
tar  o assombro que deixhra em todos a palavra ardenta 
e intuitiva do grande J O P ~  Estevão; se para completar 
este exame de consciencia, quereinos afferir pelas sum - 
midades da  democracia ehtrangeira os benemeritos que 
téem peleLjado pelas conquistas dos direitos populares, 
não nos envergonhamos de  por ao lado do grande Gam- 
betta o mais puro e generoso dos dictadores, para sern- 
pre lembrado, Passos l\.Iaouel. 

E r a  por isso que elle, orador, confiando rios ele- 
mentos e nos homens célebres do seu paiz, mais irma 
vez appellava para a uriião de todos estes elementos, 
sob a ft;rma da  liberdade mais ampla, para, contando 



comsigo e s6 conisigo, preparar o caminho da  desforra. 
indeclinavel a tirar da  Inglaterra. P a r a  elle, orador, sur- 
gia lhe constantemente a figura triste e sombria d'esse 
homem de talento que o governo envihra em nome da  
nação para janto da  porta de  lord Salisbuty 5 espera 
que lhe restituam o thesouro de  que fomos espoliados. 
Um pai a quem roiibassem a filha, e nIo  tivesse em si  
recursos para castigar directa e promptamente o rapta- 
dor, não iria sentar se á porta esperando que lh'a resti- 
tuissem deshonrada. Se não póde, porque não tem força, 
appella para o direito, que é mais forte do que a força, 
e o direito entre as nações não B uma ehimera, que j á  
não tenha tribunaes onde se affirme. 

Aquelle que na Europa insinudra que a força e ra  
superior ao direito, eil-o hoje apeado de  toda a sua gran- 
deza e em volta d'elle os acontecimentos extraordina- 
rios, qiie agitam a grande nação allemã, mostram-lhe 
que o direito vai vencendo a força. 

Deixeino-nos de  illusões; acabemos cotn o dominic, 
da  mentira em que temos vivido, reconheçamos a severa 
realidade das cousas em que cahimos, vejamos os  peri- 
gos que nos cercam, conheçamos os iiiimigos que nos 
ameagarn e tereinos iniciado o caminho para vencermos. 
Deixemos de acreditar que o Itei de Portiigal B Eei d e  
dous reinos, de Portugal e dos Algarves, d e  Clquem e 
de  além mar, em Africa senhor da Guiné e da Conquis- 
ta, navegaçzo, commercio da  Ethiopia, Arabia, Persia, 
India, etc. O Algarve não é bem um reino, e o sermos 
senhores do coniiuercio da Ethiopia, Persia e da  India 
é uma illusão para imbuir meninos. Que pezar não ser- 
mos senhores de  tudo isto, porque se o fossemos teriamos 
couraçados, n5o de ferro ou aço, mas do proprio ouro; e 
bastaria mandar só um d ambiciosa Albion para resga- 
tarmos os nossos peccados e salvarmos os nossos direi- 
tos. 

Sejamos modestos, sejamos sinceros e unamo-nos, 
que ainda ha dentro e fóra do paiz recursos para sal- 
varmos a nossa causa. Se não podemos competir pela 
forpa, appelle-se para o direito, e este p0de ser garanti- 
do  por si e pela força das napões solidarias em defen- 
der-se comnosco dos ultrajes da Inglaterra. 

I-Ia muitas offensas feitas por esta a outros mais 
fortes que n63; se dentro dos tratados ha meio de os tra-  
zer em nosso auxilio, busquem se esses meios, defina-se 



e defenda-se o nosso direito, que C? indiscutivel, e have- 
mos de  ter ainda quem nos fapa justiça. Para  riBo ~'L.o. 
longar mais o debate, ia Iêr uma moção, em que cor]- 
cretisava todo o seu pensamento, sentindo que r180 f o ~ a e  
o doce arrulho da  pomba rnystica d a  republica, conlo 
lhe chamava uin dos ornamentos da  camara, ma3 a lin- 
guagerii severa e rude de um representante do povo, que 
em seu nome e no dos seus constituintes tinha a obri- 
g ~ ã o  de s6 fallar a verdade, sem odios e sem ambic;.ões, 
e com o respeito que tributava a todos os hoincns de 
talento, que buscrini bem servir o seu paiz. 

Termina lembrando aos snrs. rniniutros que, so llies 
pede que cedam o lugar, quando mantenham os seus de- 
cretos dc  dictadura, a querii vele melhor a lionra e in-  
dependencia da  patria, xi%o é porque n%o reconheceuse 
em cada uin d'elles aptidões e talentos para o fazer, L I -  
tava Ihes só o convenciinento de que iam pur caiiiiulio 
errado: desejaria que o parlaliiento Ihes fizesse notar o 
engano, p:rrn que n'esta sesugo alguma coiisa se fiacsse 
em proveito d a  liberdade e da  patria, qiie elle, orador, 
estreriiecia. 

86 peço, diz o orador, depois d'isto, que ás inirillas 
observaçc'ies, baseadas em factos, ngo nie respondarri com 
cantatas. 

Lêu-se na  meza a seguinte i~io$io: 
( ( 0 s  eleitos do povo, represeritantcs da naçao em 

cortes, considerando que no periodo ani~rmul em quc se 
entrou com o ulti~natunz de 11 de janeiro se torriaraiil 
de primordial e irideclinavel neceusidade medidas de go- 
verrio que Inspirern e gard1itari-i a mais íntima uriià:) e 
solidariedade da  familia portugueza, a innior c o i ~ f i d n ~ a  
no nosso credito dentro e fórit do paiz, para com o au -  
xilio de todas as vontades e os reciirsos extraordinarios 
de  que é miatec 1anc;ar  não evitarem-se novos ultrages; 

Lastirliando outiouim: 
1.0 Que nas actuaes circuiustancias o governo, usur- 

pando a soberania da  naçBo, se aventurasse a violar a s  
disposipões geraes e garantias dos direitos civis e poli- 
ticos dos cidadãos, consignados ria carta, e as leis coin- 
plementares nascidas de lorigas e dolot-osas experiencias, 
e que ha mais de meio seculo Ilies déram vida e consis- 
tencia; e, armado de  tão sinistros quão inipotentes re- 
cursos, tente dar á direcção do Estado novo rumo, que 
necessariamente acabaria na guerra civil e na descori- 
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fiança e no abatimento do nosso credito para com as 
nacões estrangeiras, oii na deshonra de todos nós, se o 
permittissetnos por acqriiescencia ou coacção; 

2 . q u e  os abusos e violencias cominettidos pelas 
authoridades e seus agentes no ultimo periodo eleitoral, 
defraudando a sober+ania e a pureza do suffragio, obri- 
gassem a camara a enviar para o tribunal de verifica- 
ção de  poderes t5o grande numero de  processos que nos 
privam das vozes authorisadissimas de alguns eleitos do 
povo, que não pcidem ainda tomar assento n'esta casa; 

3.11 Que depois de cincoenta e seis annos de  regi- 
men liberal se corifesse no disciirso da coroa que as c i r -  
czcnjstalzcias recEalnavana .nrovidencins e a t ~ . n o ~ ~ d i ~ ~ u ~ . i a s  e 

1 

ecvgentes no sentido de pl-epcirar sevi. clamara os primei- 
1.08 elemelitos da dcfeza vncionnb, qiiando esses primei- 
roa  cleinentos deviam estar desde todo o serniire realisa- 
dos,  embora mais tarde modificados e ampliados, segun- 
,do as circumstancias; 

4.<' Que no referido discurso, tratando-se das na- 
s % ~  estrangeiras com quem mantemos relaçaes amiga- 
veis, relativas Qqiiella a quem nos prendem vinculos es- 
treitos de parentesco e arnisadc, se riRo faça a menor re- 
ferencia ao acontecimento estraordinario realisado em 
honra e serviço do credo liberal dumocrati~o,  e que tão 
poderosas infliiencias moriies, politicas e financeiras tem 
de exercer rio futuro d'este paiz, a revolilqão de 13 de 
novembro ultimo, que proclamou no Hrazil a republica 
f'cderal: 

l~"inalrnente, reconhecendo que, em homenagem aos 
yri12cipios de direito publico internacional, ao espirito e 
lettra dos tratados, ao preceito elementar de  direito na -  
tural, de que se não $de ser juiz e parte ao inesmo 
tempo; compete 4s nações signatarias do tratado d e  Ber- 
lim. e em nltimo recilrso a um tribunal arbitra]. a de- 
eis50 do pleito entre a s  (luas na<;ões alliadas: 

Sente que o governo pozesse n a  bocca do chefe do 
Estado o discurso cuia r e s ~ o s t a  se drscute. e faz votos 

J 

para que, ou mude de  processos, respeitando a Consti- 
tuiqzo e as mais leis liberaes que  são patrin~onio da  na- 
$ii, ou ceda o lugar a qiiem ; fapa, xelando melhor a 
honra, a independencia e a integridade da  patria.-O 
deputado por Lisboa, Mu7zoel de A v r i a g a .  1) 

Na sessão de 13 foi a ~ p r o v a d o  o pro.jecto de res- 



posta, ficando prejudicada a proposta do deputado Ma- 
noel de Arriaga. 

ARTIGO V 

Proposta para o deputado Marianno de Carvalho 
ir em commissão fóra do continente 

Na sessão de  24 de  maio apresentou o ministro da  
marinha, Jtilio Marques de V~lhena,  a seguinte pro- 
posta: 

«Necessitando o governo encarregar o snr. depu. 
tado Marianno Cyrilla de Carvalho de  uma commissão 
importante e urgente de  serviço publico, pede, confor- 
mc a disposiçWo do artigo 33," da  Carta Constitucional, 
que a camara dos snrs. deputados authorise esta nomea- 
5". (App~ovada ) 

Do conformidade com a referida authorisação, foi 
nomeado o dcpiitaclo Marianno Cyri1:o de Carvalho com- 
rnisuario r k i o  Dor decreto de  24 d e  maio do referido 

V I 

anno de  1890, para fazer os estudos necessarios nas  
proviricias ultramarinas de  Angola. e lIoçamb~qire, sobre 
a organisação administrativa e economica do ultramar, 
e es1,ecialmente de  tiido o que mais de  perto interessasse 
no forncnto da  agricult i~rs,  comtnercio e industria das - . . 
releridas provincias. 

A 2 de jilnl-10 sahiu de Lisboa para o seu destino. 
A 11 de julho chegou á capital de iVoçainbiqiie. 
Partiii a 3 de novembro de Lourenço JIarqiies d e  

regresso ao reino, cliegando no dia 10 de dezembro a 
Lisboa, onde f o ~  recebido brilhante e cnthusiasticamente 
com as deinonstraçijes das mais vivas e seguras arnisade 
e consideração. 

ARTIGO V I  

Dotação da família real 

Na sessão de  28 de  maio, o deputado Francisco 
Machado apresentou uina moção para que, em confor- 
midade do artigo 8 0 . O  da  Carta Constitucional, a ca- 
mnra convidasse o governo a apresentar a respectiva 
proposta de lei para ser fixada a dotação da  familia 
real. 
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Esta  moção, porbm, foi depois retirada pelo seu 
author, por isso que o governo, na sessão de  31, decla- 
rou que apresentaria brevemente A, camara a conve- 
niente e precisa proposta d e  lei fixando a dotasão d a  
familia real; acrescentando que, se o governo se não 
havia ainda desempenhado d'este dever coi-istituciorial, 
fera porque o cumprimento d'esse dever dependia de 
um outro, tambern constituciorial, qual era o do reco- 
nhecimento, pelas cortes geraes, de Sua Alteza Real a 
Principe D. Liriz Filippe. 

ARTIGO V I 1  

Reconhecimento do Principe Real D. Luiz Filippe 

No dia 10 de juriho,  ela participasão que o pre- 
sidente fez á camara, conlieceu.se que estava combinado 
entre os presidentes das duas caniaras, qiie no dia 14 
do referido mez se verificaria, peraiite as cortes geraes, 
em sess8o real, o reconhecimento de  Sua Alteza o Prin- 
cipe lteal D. Luiz Filippe, e isto na conformidade da 
artigo l 5 . O  S 3." da Carta Constitncional. 

Na sessão de  11, o deputado Francisco José fila- 
chado apresentou a seguinte proposta: 

N A  camara, surprehendida pelo decreto de 9 do 
corrente, publicado na folha official de hontein, em que  
se declara que as cortes gcraes da  nas30 portugneza 
resolveram que no dia 14 do corrente riicz, pela hora 
do meio dia, se effectue o acto do reconhecimento, pe- 
las mesmas cortes, do Principe Real D. Luiz Filippe; e 
não podendo permittir que essa asssveração, inteira- 
mente inexacta e absolutamente contraria A, verdade 
dos factos, passe sem immediato correctivo, convida o 
governo a annullar o referido decreto e a regularisar 
tão  importante acto constitucional, em rigorosa obser- 
vancia do artigo 1." da carta de lei de 28 de janeiro 
d e  1864.v 

Segundo as declarações feitas pelo presidente Pe- 
dro de Carvalho, viu-se que não havia motivo p a r a m r -  
prezas, porquanto a referida del iberaçb havia sido to- 
mada de  combinapZo entre os presidentes das duas ca- 
maras legislativas, procedendo se em tudo do mesmo 
modo e fórma que em 11 de fevereiro de  1864, por oc- 



easião do reconhecimento do Principe Real D. Carlos, 
publicando-se então, corno agora, um decreto igual 
áquelle que vinha no Diar io do Governo de 10 de ju- 
nho, e pelos Inesrrios motivos alli designados; e que, 
portanto, o procedimento dos presidecites das duas ca- 
maras legislativas, fazendo as declarapões que consta- 
vam das respectivas actas das sessGes, e o do governo, 
publicando o dito decreto, era perfeitamente legal e con- 
forme n lei de 28 de janeiro de 1864, e que assim nem 
os presidentes nem o governo praticaram ou praticariam 
um acto que n5o estivesse n'estas circumstancias. 

I'eciiu-se a argencia da proposta, urgericia que, no. 
minalmente, foi rejeitada por 57 votos contra 26, fican- 
do, portarito, para seganda leitura. 

I\:n sesszo de 12, o author da proposta declarou 
que, quando a havia apresentado, não tinha tido a in- 
tenqao de ferir nem magoar o presidente da camara, 
cuja imparcialidade todos recoriheciam e acatavam, e ,  
como fora iriformado de que o presidente via na refe- 
rida proposta unia censura ao seu procedimento, e como 
não era. essa a sua intenpão nem intuito, por isso reti- 
rava, como retiron, a mesrna proposta. 

Effectivarnente, sob a presidencia do conselheiro 
Antonio Telles Pereira de Vasconcellos Pimentel, pre- 
sidente da  cainara dos dignos pares do reino, teve lu- 
gar no dia 14, conio atraz se refere por miudo, a sessão 
real das cortes geraes da nação portugueza, para o acto 
do reconhecimento de Sua Alteza O P r inc i~e  Real 1). 
Luiz Filippe como suocessor da coroa portugueza. 

ARTIGO VI11 

Lista civil 

Na sessão de 21 de junho, quando se discutia o 
prqjecto de lei n.O 130, que fixava a dotapão da familia 
real nos seguintes termos: El-Rei D. Carlos I, 1 :000~000 
diarios; Rainha D. Maria Amelia, 60:000d000 annuaes; 
Principe Real I). Luiz Filippe, 20:0004000 annuaes; 
Infante D. híanoel, 10:000~000 annuaes, e determinan- 
do, ao mesmo tempo, que nenhuma outra quantia, além 
das niencionadas, qualquer que fosse a sua natureza OU 

denomina%ão, seria abonada para as despezas da casa 
real-o deputado ET.anoel de Arriaga apresentou uma 



proposta para que fossem reduzidas n'um terço a s  ver- 
bas  consignadas no referido projecto de lei, e qire sc 
incluissem na indicada reducçzo os vencirnentou das ins- 
cripgões ou de  quaesquer outros titulos, coinprados com 
O producto da  venda dos brilliarites da  coioa, e bem as- 
sim que toda a dotação régia f i a s s e  sujeita ao iiliposta 
de rendimento. 

Esta proposta, em votação nominal, n5o foi admit- 
tida á discussão por 87 votos contra 2, que foram os 
dos deputados Elias Garcia e JIanoel de Arriagi]. 

ARTIGO IX 

Prorogações das cortes 

No dia 3 0  de  junho n5o se abriu a sessão por fal- 
t a  de  numero legal; mas não obstante lêu-se o decreto 
de 28, pelo qrial as cortes geracs foram prorogadas a t é  
ao dia 15 de julho inclusivk, pois que no p r o ~ ~ r i o  dia 30 
terminava o praso de  tres mezes de sessno legislativa 
annual da  legislatiira começada em 2 de janeiro, inter- 
rompida a 20  pela dissolução da  camara dos depiitados 
e da  parte electiva da dos pares, e continuada a 19 de  
abril, contados do modo segiiintc: Janeiro, 19 dias; abril, 
12 ;  maio, 31; junho, 30; total 00 dias, e isto na confor- 
midade do 9 unico do artigo 2." do 2 . O  Acto Addiccio- 
na1 datado de 24  de julho de 1883, que diz: ((Cada le- 
gislatiira dever8 durar. 3 annos, cada sessão legislntivie 
annual 3 mezes-e quando esta durar menos d'este pra- 
so d e  tempo, não será contada para o acto da  duraçzo 
d a  legislatura, sulvo havendo ?zo eies?no nmzo ~zovcr ses- 
são legisiatiua, que d u ~ * e  o tempo y7.eciso para  co?,rple- 
t a r  aquelle praso; ficando d'este modo substituido o ar- 
tigo 17.O da  Carta Constitucional.)) 

Além d'esta prorogação houve mais as seguintes 
durante a sessão legislatira de 1890: 

Até ao dia 23 de julho, por decreto de 14. 
Até ao dia 30, por decreto de  22. 
Até ao dia 8 de  agosto, por decreto de  30 de  ju- 

lho. 
Até ao dia 15, por decreto de 7.  
Até ao dia 15 de  oucubro,.pur decreto de 1 4  de se- 

tembro; tendo 1,iavido n'este intervallo um adiamento 
para 15 de setembro, por decreto de 13 de agosto. 



Depois que, ria sessão d'este dia, se leu o citado 
decreto, o deputado Eduardo de Abreu levantou utui vi- 
v a  á aintegridade da  patriai), qiie foi correspondido por 
alguns dos deputados presentes A sesAo. 

ARTIGO S 

Caminho de ferro de Lourenço Marques 

Na sess5o de  7 de agosto verificoii-se a interpella- 
ção annuriciada pelo deputado Emygdio Navarro ao i~i i -  
nistro dos negocios estrangeiros, fliritze Ribeiro, sobre 
a entrega de 28:000 libras ao governo inglez, por corita 
da  indemnisaç30 que se havia de apurar relativa ao ca- 
minho de ferro de Loiirenyo I Iarqi~es ,  e pergiinta, espe- 
cialmente, se a referida entrega d'aquella quantia foi 
exigida violentamente pelo dito governo inglctz. 

O ministro respondeu dizendo que o governo por- 
tuguez não f6ra constrangido neni violentado a e r i t i ega~  
aquella quantia. 

ARTIGO XI 

Commissões de inquerito 

Na sessão de 11 de agosto foi nomeada uma com- 
misslo para estiidar, nos intervallos das sessZcs, as ta- 
rifas dos caminhos de ferro portuguezes, com o íiiii es- 
pecial de itidicar quaes as modificações a introdiizir 
n'essas tarifas, que mais proveitosas fosseni ao desen- 
volvimento d a  agricultura do paiz, sem prejuizo dos es- 
tudos feitos pela cotumissb technica e sua applicapão. 

A corrimissão ficou composta dos seguintes de- 
putados: Abilio Eduardo da Costa Lobo, Adriano 
Augusto da Silva Monteiro, Antonio de  Azevedo Cas- 
tello Branco, Antonio JOSE Lopes Navarro, Augusto Car- 
10s d e  Souza Lobo Poppe, Francisco Felisberto Dias 
Costa, Francisco José Machado, Jacintho Candido d a  
Silva, João RIarcellino Arroyo, José Goriçalves Pereira 
dos Santos, Josb Gregorio Bigueiredo de Mascarenhas, 
José Maria Alpoim de Cerqueira Borges Cabral, José 
Maria Charters I-Ienrique de Azevedo, José Maria 
Greenfiel de Mello, José afaria Pestana d e  Vasconcel- 
108, Luiz de  Rilello Bandeira Coelho, Luiz Virgilio Tei- 



xrira,  Nanoel Francisco Vargas, Roberto Alves d e  Sou- 
za  Ferreira e Sebastião Dantus Baracho (20). 

Niio ap~ssentozh o resultrido dos seus tra7,aZhos. 
Na sessao de 13 de agosto foi nomeada outra com- 

niisoão para, no intervallo da sessão, estudar os asaiim- 
ptoii rrapeitantes Lt emigração. 

Esta conlmissão ficou composta dos depiitados Agos- 
tinho I A z  dn Silva, Alfredo Cesar Brandgo, Antonio 
3 Ia i . i~  Jallea, Ediiardo de Jesus Teixcira, Eugenio Au- 
gusto Itibeiro da Costa, João Pinto hloreira, Joaquim 
Geri~inno de  Seqiieira, Joaqiiim Teixeira de Sampaio, 
Jos6 Frederico Laranjo, José Joa(1uirn de  Soiiza Cava- 
llieirn, ,José Maria Q~)ncalvcs da  Silveira E1igueiredo, 
Joe6 (Ir: Paiila IIonteiro Uanc~lla,  Lilciano Cordeiro, 
Jlat,lirils Teixeira de Azevedo, Tliomaz Victor da  Cos- 
ta Sequeira e JVences!ail de Souza Pereira Lima (16). 

Nüo ap~eaentou o reszaltado dos sezu trabalhos. 
( V i d è  dec~eto  de 4 de jz~~ilzo de 1886.) 

Tratado entre Portugal e a Gran-Bretanha 

No dia 15 de  setembrn abt-iu se a sessRo da  cama- 
r a  dos depiitados depois das 3 lioras da  tarde, e quan- 
do começava a leitiira da acta respectiva, conhecendo- 
se que nas galerias havia grande nurnero tie pr9aças d a  
po1ic.i.z civil, vestidas á paizana, levantarain-se vozes da  
parte da  opposição parlamentar, que de  pé, bradou: Pó- 
Ta a pobieiu!;fó7-tr. a policia!-havendo grande agitação; 
e n5o se tendo consegiiido restabelecer a ordem, o pre- 
sidente, 1'edi.o Aiigristo de Carvalho, interrompeu a ses- 
ssí), que, polico tempo depois, foi novamente aber ta ,  e 
cor.cluida a leitura da  acta. 

Ppdiil a. palavra o ministro dos negocios estrangei- 
ros, Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro. 

Ao coniegar, ].or$tn, a Iêr a proposta dc  lei que ap -  
provava o tratado concluido entre a Inglaterra e Por- 
tugal, em data de 20 de agosto ultiino, a respeito da  
delimitação, posse, protectorado, commercio e navegação 
eiil varias possessões africanas, ouviu-se unia pataada 
do lado esquerdo da  camara, a que se seguiti uin gran- 
dc  tumulto, que deu lugar a intcrrornper-se a sessao; 
~eabr indo ,  pode o ministro ICr a proposta de lei que  ap- 



provava o referido tratado e as modificações posterior- 
mente feitas-tratado que já. havia sido publicado no 
Diario do Gouargzo n.O 196, de 30 de agosto, nos se- 
guintes termos: 

TIIATADO 

Siia hlagestade Fidelissirna El-Rei de  Portugal e 
dos Algarves, etc., etc., etc. e Sua liagestacle a Rainha 
do Reino-Unido da  Gran Bretanha e Irlanda, Impera- 
triz da India, etc., etc., etc., animados c10 desejo de es- 
treitar os vinculos de amisade qiie unem as duas nacijes, 
e regular de comrnuni accordo differcntcs assumptos re-  
lativos &r suas respectivas aspheras d e  influencia em 
Africa, resolveram levar a effeito utn tratado para esse 
fim, e nomearam seus plenipotenciai.ios, a saber: 

Sua liagestade E'idelissiina EI Rei de Portugal e 
dos Algarvcs a Augnsto Cesar Barjona de Frritas, do 
consellio de Sua IkIagestade e do de  Estado, par do reino, 
ministro c secretario de Estado horiorario, gran cruz de  
Christo e gran-cruz de differrntes Ordens estrangeiras, 
enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de  
Siia Magestade Fidelissima junto de Sua  1)lagestade 
Britannica, etc.; e 

Si?a l'lagestade a Rainha do Reino-Unido da Gran- 
Bretanha e Irlanda, Imperatriz da  Indiii, ao muito il- 
lustre R.obert Artiiur Talbot Gascoyne Cccil, rnarquez 
de  Salisbliry, conde cie Salisbury, visconde Cranborne, 
bar80 Ceci], par do Reino Unido, cavalleiro da  mais no- 
bre Ordem da Jarreteira, rrieiiitiro d o  iiiais illustre con- 
sellio privado de  Sua llagestadc, principal secretario d e  
Estado dos negocios estrangeiros de  Sua Magestnde, etc.: 

Os quaes, depois de  haverem trocado os seus res- 
pectivos plenos poderes, que acliaram em boa e devida 
fdrma, convieram nos segu:ntes ai.tigos: 

Artigo I A Gran-Bretanha obriga-se a reconhe- 
cer como sujeitos ao  dominio de l'ortugal, na Africa 
oriental, os teri-itoi-ios abaixo delimitados, a saber: 

1.0Ao norte por uma linha que seguirá o curso do 
rio Rovuma desde a sua foz até B conflirencia do rio 
M'Singe e d'ahi para oéste o parallelo ate ,i margem do 
lago Nyassa. 

2.0 A obste por lima linha que, partindo do ponto 
onde a referida fronteira encontra o lago Nyassa, segue 
a costa léste d'este lago, dirigindo se ao sul até ao pa- 



rallelo 13" 30'. D'este ponto a linha dirigindo-se ao  
suéste a l c a n ~ u  a costa léste do lago Chiúta, segue esta 
costa e vai directamente ií costa Iéste do lago Chiliva, 
on Shir1r.a. A fronteira continha por esta costa ate ao  
seu ponto extremo sukste e prolonga-se em linha recta 
até ao mais oriental afluente do Ruo, segue este affluen- 
te e depois o tkiel~veg do Ruo até A sua confluencia com 
O Chire. D'alli dirige-se em linha recta até um ponta 
situado a meio camiriho cntre Tete e 03 rapidos d e  Ca- 
rba Bassa (Kabra-Bassa). A estaqão do Zumbo com uma, 
zona de  10 rnilhas inglezas d e  raio na margem septen- 
trional ficará sob o dc ininio portuguez. Não ser& poikm, 
cedida a qualqucr outra potencia sem o consentirnenta 
prévio da  Gran-Bretanha. 

Art. 11 Ao sul do Zambeze, os territorios compre- 
hendidos na esphera de  influcncia portugueza são deli- 
mitados por uma linha que, partindo de um ponto e m  
frente da  extremidade occidental do raio de  10 milhas 
inglezas a oéste do Zumbo, segue para o sul at6 ao pa- 
rallelo 16" e por este até encontrar o meridiano 31° 
leste (de Creenwich) e d'alli dirige se directamente para 
leste até á. intersec@o do rio Alazoe com o 33" de lati- 
tudc. A fronteira, seguindo este rneridiano para o sul 
atí: alcançar o parallelo 18O 30', corre n'este parallelo. 
para odste ath ao afnuente AIasheke do rio Save ou Sabi  
e desce pelo thaliveg d'este afluente e pelo do Save a t é  
á sua conflucncia com o rio Lunde ou Lunte, de onde 
a lcar ip  directamente o ponto nordéste da  fronteira da  
republica da Africa do Sul. 

D'ahi confunde-se com a fronteira oriental d'esta 
republica e corn a do paiz dou Swazis at6 ao rio Maputo. 

Portugal obriga-se a n2o ceder os seus territurius 
ao  sul cio Zarnbeze a qualquer outra potencia sem o 
consentimento prévio d a  Gran-Bretanha. 

Art. 111 A Grun-Bretanha obriga-se a não se op- 
pôr B expansão da esphera de  influencia de Portugal, a o  
sul da  baliia de Lourenço Marques (Delagoa Bay) a té  
uma linha que seguir& o parallelo da  conflucnoia do rio 
Pongola com o rio Maputo até ao mar. 

l'ortugal obriga-se a n l o  ceder o territorio delimi- 
tado pelo presente artigo a qualquer outra potencia s e u  
o consentimento da Gran Bretanha. 

Art. I V  Fica entendido que a linha divisoria ooci- 
dental, que separa as espheras de influencia portugueza, 



e britannica na Africa central, seguir5, partindo dos ra-  
pidos de Catiriia, o thalweg do alto Zanibeze a té  con- 
fluenciit d'este rio com o rio Kabompo e d'ahi o thalweg 
do ICabompo. 

O territorio assim reconhecido a Portugal não ser8 
cedido a neriliuma outra po ten~ ia  sem o consentimento 
da  Gran-Bretanha. 

Fica entendido por uma e outra parte que este ar -  
tigo izzo affectarit de  modo algum os direitos actiiaes de  
qualquer outro Estado. Sob esta reserva, a Grail-Breta- 
nlia I I ~ O  se opporá A expansão d a  esphera d e  influencia 
portugueaa alem d'estes limites. 

i i r t .  V Portugal reconhece como c ~ m ~ r e h e n d i d o s  
na  esphera de  influencia d e  Gran-Bretanba, ao norte do 
Zambeze, os territorios que se estendem da  fronteira 
descripta pelo artigo precedeiite atk ao lago Nyassn, bern 
como as  ilhas situadas n'este lago ao sul do parallelo llo 
30', atk ii linha traçada pelo artigo I, com excepcTio 
do Zuinbo e de  uma zona de 10 rriilhas inglezas de  raio 
em volta ù'este. 

Art. V I  Portugal reconhece como comprehendidos 
na  espliera de  influencia da Gran-Bretanha, ao sul d o  
Zambeze. os territorios delimitados a Iéate e a nordéste 
pela lirilia descripta no artigo 11. 

Ai t  VPI Todas a s  linhas d e  demaicagão tracadas 
pelos artigos I a V I  poderzo s ~ ~ r  rectificadas por com- 
mum accordo das duas potencias, segundo as exigencias 
locaes. 

Art. VI11 As diias potençias obrigam se a não in- 
tervir, fazer acquisiçGes, concluir tratados oii acceitar 
qualquer direito de  soberania ou protectorado nas es- 
pheras uma da outra, taes como são reconliecidas nos 
artigos I a VI.  

Fica entendido que nenhum direito d e  soberania 
poder8 ser exercido na espliera de  influencia de cada 
uma das potencias por qualquer associayão ou particu- 
lar  subdito da  outra, sem que esta tenha prestado o seu 
assentimento. 

h r t .  IX As concessões commercia6is ou de minas, 
bem como ou direitos a bens immoveis possuidos por 
associações ou particulares de uma das potencias, cuja 
validade se.ja devidamente provada, serão garantidas n a  
esphera da-outra. 

Fica entendido que as referidas concess0es devergo 



ser exploradas em conformidade com as leis e regiila- 
mentos locaes. 

O desaccordo suscitado entre os dous governos, 
quer por causa da  validade das concessões, quer relati- 
vamente ao caracter equitativo ou adequado das referi- 
das leis e regulamentos, ser$ resolvido pela arbitragem 
de um jurisconsulto de  nacionalidade neutra. 

Art. X Os  missionarios de  Portugal c da Gran- 
Brctanha gozarão de  completa protecç2o ern todos os 
territorios africanos sujeitos á soberania ou influencia de 
qualq!~er das duas potencias. 

E expressamente garantida a tolerancia religiosa, 
o livre exercicio de todos os cultos e O do ensino reli- 
gioso. 

Art. XI As duns potencias obrigam-se a garantir 
ao cornmercio a mais completa liberdade nas suas rcs- 
pectivas espheras detiiiidas pelos artigos I a VI. A na- 
v e g a ~ "  dos lagos, rios e canaes, bern como a dos por- 
tos d'essas aguas, será livre para arnbas as bandeiras; 
e não ser& permittido nenliutn tratamento differencial com 
relação a transporte e cabotagem. As mercadorias de  
qualquer proccdencia só poder50 ser siljeitas a direitos 
sern caracter differencial, quando exigidos directamente 
pelas necessidades da  administrap20 ou suppressBo do 
trafico da escravatura, segundo as disposições do acto 
da conf13rencia de  13ruxellas, ou para occr>rrer a despe- 
aas deierminadas pelo interesse do commercio; são pro- 
hibidos os direitos de  transito, nem se concederh mo- 
nopolio oix privilegio de  qualquer especie em materia 
commercial. Os subditos de cada uma das duas poten- 
cias poderão livremente estabelecer-se nos teiritorios si- 
tuados nas espheras de influencia da  outra. 

Portugal reserva a excluaão dos seus portos da  cos- 
t a  oriental da applicaçzo das disposições do acto geral 
da  conferencia de  Berliin concernentes a zona collocada 
sob o regimen da  liberdade commercial, e da  applica- 
@o das disposições do paragrapho precedente. l iantém 
outrosim a reserva de excluir os seus portos da costa 
occidental das referidas disposiç0es do paragrapho an- 
terior. 

Portugal obriga-se, porém, a não impor qualquer 
direito de transito excedente a 3 p. c. sobre a s  mer- 
cadorias que transitam para o interior ou para fóra do 
paiz, por via fluvial ou terrestre, entre a costa e a es- 



phera d e  infli~encia britannica. Este direito não terá em 
caso algum caracter differencial e não excedera, os di- 
reitos d a  alfandega cobrados sobre as mesinas mercado- 
rias nos portos acima mencionados. 

Fica entendido que, nos termos d'este artigo, os 
subditos e a s  mercadorias das duas potancias, atraves- 
sando o Zambeze em qualquer poi~to do seti curso e 
passando para isso pelos districtos situados nas margens 
d'este rio, gozarão da  mais completa liberdade de tran- 
sitar sem nenhum impedimerito e sem pagamento de di- 
reitos de transito. 

Fica, oirtrosim, entendido que Portugal terá a fa-  
culdade de fazer construir e~ t radas ,  camirihos de ferro, 
pontes e linhas telegi-aphicas atravbs cis territorios ao  
norte do Zarnbeze reservatlos ti influencia britannica, 
n'uma zona de  20 milhas inglezas sobre a ruargcui rior- 
te do Zanibeze. Cada uma das duas poteiicias ter& a 
mesma faculdade n'uma zona de  10 niilbas inglezas ao  
sul do Zambeze, desde Te t~ :  até 6 sua coiifluencia com 
o Chobe; e eritre os limites de  unia zona de  iguaeu cli- 
mensõas, estcndendo.se do nordéste da  esphera britan- 
nica situada ao sul do Zambeze até á zona acima deli- 
mitada. As duas potençias terno o direito de comprar 
n'estas zonas, em condjçUes equitativas, O terrerio ne- 
cessario para estas emprezas e ser-lhes hEo coricedidas 
todas a s  facilidades indispensaveis. Igualmente Ihes se- 
r& facilitada. dentro dos limites acima determiriados, a 
construcçâo de pontes e caes sobre o rio, para uso do 
commercio e navegaçzo. Todos os materiaes destinados 
á construcpão de estradas, caminhos de ferro, pontes e 
linhas telegraphicas serão isentos de direitos d e  impor- 
tação. 

Os desaccordos entre os dous governos suscitados 
Acerca da execução das respectivas obrigações por vir- 
tude do disposto no paragrapho precedente ser20 resol- 
vidos pela arbitragem de dous peritos, respectivamente 
nomeados por cada lima das potençias, os quaes esco- 
l h e r a ~  um terceiro, ciija decisão serh definitiva, quando 
houver divergencia entre os dous primeiros. Se os dous 
peritos não concordarem na escolha do arbitro, será es te  
escolhido por uma potencia neutra. 

Art. XII A navegação do Zambeze e do Chire, 
sem excepção de  qualquer das ramifica~í3es e sahidas 



d'estes rios, ser& inteiramente livre para os navios d e  
todas as nacoes. 

Art. XIII Os navios mercantes das duas potencias, 
carregados ou em lastro, g o z a ~ ã o  da  rnesrnq liberdade 
de  navegação no Zambeze, suas rarniticações e sahidas, 
tanto para o transporte de r~iercadorias como para o de  
viajantes. 

No exercicio d'esta navegaçno, os siibditos e a s  
bandeiras de ambas as nações serão tratados a todos os 
respeitos com perfeita igrialdade, tanto para a navega- 
$50 directa do mar largo para os portos interiores do 
Zainbeze e vice-verila, como para a grande e pequena 
cabotagem, e para o serviço de pequenas embarcaçoes 
no percurso do rio. Conseguintt:rnente, eru todo o pcr- 
curso c ernbocadiiras do Zambeze não haverh tratamcn- 
to differencial para os subditos das duas potencias, riern 
ser8 co~icedido privilegio esol~isivo de navegaçLo a Com- 
panhias, corpora~0cs ou partici~lares. 

A navegação do Zamlneze n l o  ser& sujeita s qual- 
quer restricpào ou onus iinicamente ba3eados no facto 
d a  navega~ao ,  nem esta será onerada por motivo de  
desembarque, deposito, diviu%o de carga ou arribada 
forçada. 

OJ navios e a s  mercadorias transitando  obre o 
Zarnbeae em toda a sua exterisão nno serão sujeitos a 
direitos de transito, qualqiier que seja a sua procedencia 
oir destino. X%o He estabelecerá qualquer onus rnaritimo 
ou fluvial baseado sobre o facto da  navegação, nein qiial- 
quer direito sobre a s  mercadoriau que se encontrem a 
bordo dos navios. Só poderão ser cobradas taxas ou di- 
reitos que tivcrein o caracter de ~ c t r i b u i ~ ã o  por servi- 
ços prestados 4 navegaçlo propriainente dita. As tarifas 
d'estas taxas oir direitos nno comportarão qualquer tra-  
tamento difft:rcncial. 

Os afluentes do Zambeze ser30 para todos os effei- 
tos submettidos ao mesmo regimen que  o rio d e  que são 
tributarios. 

As estradas, veredas, caminhos d e  ferro ou canaes 
lateraes que possam vir a ser construidos com o fim es- 
pecial de supprir a innavegabilidade e a s  irnperfeiyges 
da  via fluvial em certas sec@es de percurdo do Lam- 
beze, dos seus aifiuentes, ramificapões e sahidas, serão 
considerados, na sua qualidade de  meios d e  communi- 
casão, como dependenoias d'este rio e ser20 igaalmente 



abertos ao trafego das duas potencias. Não poderão co- 
brar se n'estas estradas, caminhos de ferro e canaes, 
como se não cobram no rio, senão as  taxas calciiladas 
sobre a s  despezas de c o n s t r ~ c ~ ã o ,  conservaçgo e explo- 
ração e sobre os beneficias devidos aos protnotores d'es- 
tas emprezas. CSuarito &s taxas d'estes direitos, os es-  
trangeiros e os nacionaes dos respectivos terr~torios se- 
rão tratados com inteira igualdade. 

Portugal obriga se a applicai. os principias d a  li. 
berdade de  navega@, enunciados no presente artigo, 
á parte das aguas do Zambeze, dos seus afflnentes, ra- 
mificapões e saliidas que estiveretri sob a sua soberania, 
protectorado ou influencia. 0 s  regulainentns que esta- 
belecer para n segurança e fiscalisac,ão da navegapCio 
serão elaborados de  modo a facilitar, tanto quanto seja 
possivel, a circula@o dos navios mercantes. 

A Gran Eretanlia aeceita, sob a s  mesmas reservas 
e em termos identicos, as obr iga~ões  assuinidas nos ar .  
tigos precedentes, quanto S parte das agiias do Zam- 
beze, dos seus uffluerites, ramifica~ões e sahidas que es- 
tiverei11 sob a sua soberania, protectorado ou influencia. 

As quest0es que vierem a suscitar-se Acerca das 
disposi~ões do presente artigo serão subiiiettidas a uma 
commissão mixta. 

No caso de desaccordo, recorrer-se-ha a arbitragem. 
Um outro rcgimen para a administra930 e policia 

do Zambeze poder6 ser substituido as disposições acima 
refer~das  pelo commum accordo das potençias rnargi- 
naes. 

A pedido da Gran-Bretanha, Portixgal arrenderá a 
uma Companhia 10 acres de  terra durarite cem annos, 
situados na embocadura do Cllinde e destinadas As ne-  
cessidades da baldeacão. A terra assrm arrendada não 
será fortificada em caso algum. 

Art ,  XIV No interesse das duas potencias, Portu- 
gal obriga-se a conceder ás mercadorias de qualquer 
especie inteira liberdade d e  transito entre a esphera d e  
influencia britannica e o porto da  Beira (bahia do Pun- 
gue) e as facilidades necessarias para o melhoramento 
das vias d e  communicaçEo, e obriga-se tambem a f a ~ e r  
construir um caminho de  ferro para o serviço d'esta r e -  
g i % ~ ,  no praso que os estudos fi-xarem, os quaes deve- 
rão concluir se com a maxima brevidade. Um engenhei- 
ro nomeado pelo governo britannico farS parte d a  com. 



missão d'estes estudos, que começarZo no praso de qua- 
tro mezes depois da  assignatura d'esta roavenção. NG 
caso enl que estas condições não se,jam exactamente 
cumpridas, Portugal obriga se a conceder, no mais cur- 
to praso, a uma Companliia mixta corn directores por- 
tuguezes e britannicos, e com séde em Lisboa e em 
Londres, a construcção d'este caminho de ferro com aa  
facilidades riecessarias para a aoquisição de terrenos, 
c6rte de madeiras e livre importa<;lo do que respeita a 
materiaes e mão de  obra. 

Fica entendido que as mercadorias em trarisito não 
serão si~,jeitas, nem nos pi~rtos de entrada nem nos de 
exportação, a qiialquer direito superior ao maximo de  3 
por cento, fixado no artigo XI. 

Fica outrosim entendido que as mesmas diaposições 
relativas ás mercadorias ern transito serão igualmente 
applicadas ao  Lirripopo, ao Save e a todos os outros rios 
navegaveis que correm na direcpzo da costa, das es- 
pheras portuguesas na Africa oriental e occidental, á 
excepqzo do Zambeze. 

Art. S V  Portilgal e a Gran Bretanha obrigam-se 
a facilitar a s  comrnunicaçZes telegraphicas nas suas res- 
pectivas esplieras de  infliiencia. 

As disposições do artigo XIV referentes B constru- 
cção de  iim caminho de ferro partindo do porto da Beira 
e dirigindo se para o interior, serno igualmente appli- 
cavcis a todos os r e s~e i tos  B construcc%o de urna linha 
telegraphica entre a Costa e a esphera de  influencia bri- 
tannica situada ao si11 do Zambexe. As questões que se  
suscitarem ácerca dos poritos d e  partidá e teruiinagão 
d'esta linha, ou outras secundarias, quando não podé- 
rem ser resolvidas de commiim acuordo, serão decidi- 
das por arbitragem de peritos e nas condiç8es pres- 
criptas. 

Portugal obriga-se a manter o serviço telegraphico 
entre a costa e 9 Ruo. Este serviço será aberto aos sub- 
ditos das duas potencias sem qualquer tratamento diffe- 
rencial. 

Portugal e a Grari-Rretanha obrigam-se a garantir  
todas a s  facilidades necessarias para a ligação das  li- 
nhas telegraphicas construidas nas suas respectivas es- 
pheras. 

As questões ácerca da  ligação e estabelecimento d e  
tarifas de transito e outros encargos, quando não forem 



resolvidas de  commum accordo, serão decididas pela a r -  
bitragem de peritos, nas condipões prescriptas. 

Art. XVI. As questões nHo especificadas nos artigos 
anteriores, que  se suscitarem entre os dous governos 
Acerca d'esta convenção, serão submeti.idas a arbitragem. 

Art. XVII. A presente convenyão será ratificada, e 
a s  ratificações serão trocadas em Londres, no mais cur- 
to praso possivel. 

E m  testemunho do que os respectivos plenipoten- 
ciarios assignaram a presente convenção, e lhe pozeram 
o sêllo das suas armas. 

Feito em duplicado em Londres, aos 20 dias do 
mez de agosto do anno de  Nosso Senhor Jesus Christo 
de  1890. 

(L,  S.)-Bayonu de F~eitas. 

Finda a leitura d a  proposta d e  lei, e tendo esta 
sido enviada ás respectivas commissGes, suscitou-se uma 
questão incidental com respeito a um facto passado re- 
centemente em Africa. 

Durante as sessoes legislativas foram apresentadas 
133 representaçoes contra o tratado de  20 de  agosto 
celebrado entre Portugal e a Inglaterra: sendo de  as-  
sociações 12, camaras 56, juntas de  parochia 31, di- 
versos 99. 

Foi determinado que se no Diario do 
Governo. 

ARTIGO XIII 

Exoneração de um ministerio-nomeação de outro 
e encerramento das cortes 

Na sessão de  18 de  setembro, o presidente do con- 
selho de  mini~tros.  Antonio de  Serwa Pimentel. cornmuai- 
cou á oamara que o ministerio pedira a sua demisszo a 
El-Rei,  e que fora acceite por Sua hlagestade. NZo po- 
dia desde logo declarar a pessoa que seria incumbida d e  
formar um novo miriisterio or isso que o mesmo au- ! P 
gusto senhor desejava primerramente ouvir o parecer de  
alguns homens politicos. 

E m  seguida a esta declaração, o presidente deu a 
sessão  DO^ terminada. 

N ~ O  houve trabalhos n a  camara dos deputados dcs- 
20 



de 18 de  setembro a 14 de outubro incIusivè, como se 
mostra pelo seguinte mappa dos dias em que não se 
abriram as sessões por falta de numero legal dos depu- 
tados para a camara poder funccionar e qual o numero 
dos deputados que compareceram: 

E m  setenz j~o 
/- 

DIAS DEP[I!lADOS 

20 34 
22 1 5  
23 6 
26 8 
29 4 - - 

E m  seguida ao pedido de demissão do ministerio, 
foi chamado de Roma o ministro portuguez, junto A 
Santa SE, João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho 
Nartens, e á sua chegada a Lisboa foi logo encarrega- 
do por El-Rei de organisar um novo ministerio, mas es- 
te sem fcic,ão de deterininada politica. 

Tendo acceitado esta missão, foram tantas e taes as  
difficuldades que encontrou, e as resistencias com que 
luctou, que não as podendo remover ou vencer até no 
dia 10 de outubro, teve de desistir da rnissão de que 
havia sido encarregado por Sua Magestade. 

Foi chamado para o dito fim, da organisação mi- 
nisterial, o conselheiro João Chrysostorno de Abreu e 
Souza, qiie constituiu o ministerio, que consta do Dia- 
r i o  do Govevno n," 234, de 14 de outubro. 

Sendo: Presidente do conselho e ministro da guer- 
ra-João Crysostomo de Abreu e Souza. 

Estrangeiros-José Vicente Barbosa du Bocage. 
Fstzenda-Josh de Mel10 Gouveia. Narinha-Antonio 
Josi: Ennes. Justiga-Antonio Eiriilio Correia de S& 
Brandão. Obras piiblicas-Thomaz Antonio Ribeiro 
Ferreira, Reino e interino da instrucg?io publica e bel- 
las artes -Antonio Candido Ribeiro da Costa, 

Na sessão de 1 5  de outubro, á qual assistiram 128 
deputados, deu-se conta de um officio do presidente do 
conselho de ministros, participando a nomeação do novo 
ministerio. 



Ao apresentar-se O novo ministerio á camara, o pre. 
sidente do conselho dem inistros (João Chrysostomo) Iêu 
o mesmo discurso que pronunciou na camara dos pares 
e que já ficou transcripto. 

Eni seguida, o deputado h1nnoel de Arriaga apre- 
sentou a segiiirite mor$o, Acerca da  qual não houve vo. 
ta$ão: 

« A  camara, considerando que, al8m de incoherente 
e inutil, é offensivo dos nossos direitos, nitidamente de- 
finidos e comprovados, da  nossa dignidade, dos brios do 
nosso e x ~ r c i t o  de terra e mar. e do  direito das gentes. u 

.o tratar directaniente, por meio de convenios, com a 1n: 
glaterra, o conílicto entre a força e o direito levantado 
com o ultilnatum d e  I I de  janeiro, convida o governo a 
estabelecer em terinos claros e precisos o estado da  
questão, e a promorcr a sua solupfio junto das nações 
signatarias na conferencia de B :rlim, nos termos do a r -  
tigo 12." do respectivo acto, mais de uma vez invocado 
contra nós pela propria contendora, e bem assim, pa ra  
rcgillarisar trabalhei futuros e em homenagem á unani- 
midade d a  oniriigo manifestada contra o iniauo e ultra- 
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joso tratado de 20 de  agosto, a promover tambem a sua 
Icgitiina e indeclinavel rejeição nas duas casas do par-  
lamento. - O deputado por Lisboa, Maizoel de Ar- 
vinga. » 

Seguiram sc varias explicações tanto da  parte dos 
depiitados da opposi@?io como dos da  maioria da  cama- 
ra,  declarando que se conservariam em espectativa be- 
nevola perante o mintsterio até yiie este se houvesse 
desempenhado dos compromissos que acabava d e  tomar 
segundo o prograinma lido pelo presidente do conselho 
de  iniriistros. 

sess%o legislativa de 1890 foi encerrada á hora, 
nos terinos e pela fórma indicada no decreto d e  14 de  
outubro de  1890. 

ARTIGO XIV 

Benemeritos da patria 

O deputado José Maria de  Alpoim pediu explica- 
~ õ e s  ao ministro da  marinha e ultramar Acerca do pro- 
cedimento do tenente da  armada Azevedo Coutinho, pois 
que alguns jornaes diziam que elle tinha ultrapassado 
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as  ordens do governo portugucz, e por isso, liavia sida 
mettido ern conselho de  investigagão, e qnc este decla- 
r h a  que taes ordens foram respeitadas; e isto emquanta 
que, por outra parte, se dizia que t ~ l  conselho d e  inves- 
tigação n2io tivera lugar; e,  por ultimo, que o referido 
militar tanto tinha cumprido as ordens do goverizo, que, 
por este mesmo, lhe fura dada urria nova e impoltante 
commissão de  serviço; desejava, .pois, ouvir algumas ex-. 
plicagões do ministro a tal respeito. 

O ministro da  maririha e ultramar, Julio Marques 
d e  Vilhena, respondeu que effectivamente aquelle 06- 
cial não fora subrnettido a conselho algum d e  investiga- 
ç b ,  e que, por inforniaçCea ultimamente recebidas d o  
governador geral d e  Moçambiquc, soubera que aquelle 
militar tinha cumprido exacta e restrictamente as ordens 
que lhe haviam sido transmittidas, e até, por este moti- 
vo, se julgou opportuno e conveniente confiar-lhe uma 
commiss8o d e  serviço horirosissirria e confoi.izie a cora- 
gem e brio d'aquelle digno official? qual era a de  vingar 
zl massacrada expedição de  Valladim. 

Este incidente deu lugar A apresentação das seguin- 
tes propostas: 

1."-«A camara dos snrs. deputados declara bene- 
merito da  patria o primeiro tenente da  armada João d e  
Azevedo Coutinho.)) Es ta  proposta era  assignada pelos 
deputados JosB Maria Alpoim, Francisco Heirão, Erny- 
gdio Navarro, Antonio Ennes,  hlanoel d e  Arriagsl, 011- 
veira Martins, JoLo Pinto dos Santos, Eduardo Josú 
Coelho, Augusto Fuschini, Fernando Pereira Palha e 
Carlos Lobo de Avila. 

2.a-c<Proponho que se acrescentern ao nome da 
Azevedo Coutinho os nomes de Serpa Pinto, Paiva d e  
Andrada, Antonio Maria Cardoso, Alvaro Ferraz, Vi- 
ctor Cordon, Capello e 1vens.-Znzygclio N~uar~ .o .u  

3."- aProponho que sejam igualmente declarados 
benemeritos da  patria, pelos seas serviyos de heroismo 
praticados em Africa, os snrs. Serpa Pinto, Antonio Ala- 
ria Cardoso, Brito Capello, Ivens, Victor Cordon, Au-  
gusto Cardoso, Paiva de  Andrada, Henrique de  Carva- 
lho, Alvaro Castelliies e todos os demaiti exploradores 
portuguezes.-José de Azevedo Custello BTLC~CO.)) 

Antes da  apresentapão da  segunda e terceira pro- 
postas, que ficam transcriptas, o ministro dn marinha e 
ultramar, Julio Marques de Vilhena, declarou em no- 



me do governo, que  se associava á proposta apresentada 
pelo deputado Alpoim, mas entendia que  ella se devia 
estender a todos os exploradores portuguezes, e, n'este 
sentido, pedia aos seus amigos da  maioria que propozes- 
sem um additamento á, referida proposta comprehenden- 
do os demais exploradores portuguezes. 

Depois da  apresentação das mencionadas propostas, 
disse o deputado Blanoel da  Assumpc;ão que, na  hora 
angustiosa em que se encontrava o seu paiz, elle pedia 
que acabasscm todas as dissensões e que todos, unidos 
n'um s6 partido, trabalhassem unicamente pelo bem da  
patria. (ilft~ilitos apoiados.) 

Bem sabia que a sua VOZ havia de  encontrar ecco 
na carnara e que, tratando-se da  patria, ninguem lhe re- 
cusaria o seu arlxilio. 

Na cainara havia republicanos e monarchicos, mas 
esses partidos deviam deixar d e  existir n'este momento 
terrivel, para só cuidarem dos interesses do seu paiz. 

Acabasseni corn a s  recriminações e improperios; do  
que havia necessidade era d e  infiltrar nos animos cora- 
gem para luctai, e quem não tivesse coragem para lu- 
ctar, deixasse luctar os oritros. 

(O o~-adov foi sazcdcrdo com palmas.) 

O presidente declarou que ia dar  a palavra a o  snr, 
Serpa Pinto. 

A camara toda saudou este orador com uma salva 
de  palmas. Em seguida disse O deputado Serpa Pinto, 
que nKo agradecia a proposta indicada pelo snr. minis- 
tro da  marinha, porque eILa não fora feita senão depois 
d e  asuigilado o tratado; mas agradecia ao snr. Emygdio 
Navarro, de quem era adversario intransigente, a pro- 
 ost ta aue fizera. 
L 

E>a regenerador e monarchico d e  alma e coração, 
mas, tratando se dos interesses do seu paiz, aos quaea 
tinha dedicado n sua actividade, elle esauecia-se de tu- 
do para sU ver a patria. 

I$a tempos jtd dissera ao snr. ministro dos negocios 
estrangeiros que, quando viesse á discussão o tratado, 
elle havia de morrer extenuado a defendel-o ou a com- 
bate1 o. Apparecera o tratado, havia d e  morrer extenua- 
do a combate1 o. 

Terminando, agradecia, n I o  em seu nome, mas no 
dos exploradores portnguezes, ao snr. ministro da  ma- 



rinha e ultramar, a s  propostas lembradas por S. exc.", 
que, j& apiesentada.5, iam ser subinettidas Li deliberapãa 
da camara. 

O deputado João Pinto dos Santos ofereceu a p ro -  
 ost ta seguinte: 
I " 

N A  camara, reconhecendo que o tratado lesa a in- 
tegridade da  patria, aproveita este ensejo para  piocla- 
mar seus benemeritos os exploradores por tuguezes .~  

O presidente declara, antes d a  votapão das referi- 
das propostas, que a meza entendia que o pensamento 
d'ellas era que fossem declarados l~enemeritos da  patria 
todos os exploradores portuguezes africanistas, e,  n 'ests  
~ientido, as submetteu á votação da  cairiara, pela qual 
foram approvada~.  

Tendo o deputado Ernygdio Navarro pedido que 
se encerrasse a sess5o d e ~ o i s  de  votadas as referidas 
propostas, a camara assim o deliberou, e foi logo a ses- 
são encerrada. 

Na sessão d e  18 de  setembro, o deputado Alfredo 
Brandgo declarou que não estava presente quando ae vo- 
taram a s  moções apresentadas na sessão de 15 do refe- 
rido mez, e pediu que esta declarapão fosse exarada na 
acta. 

ARTIGO XV 

Votos de louvor e de sentimento 

Foram langados os seguintes votos d e  louvor, con- 
g ra tu la$%~ e sentimento: 

D e  louvor B rneza provisoria (maio 3). 
D e  congratulaç%o pelo regresso á patria dos cora- 

josos e beiiemeritos exploradores d e  Africa (maio 3j. 
De sentimento pela perda de alguns compatriotas 

fallecidos na Africa, no  cumprimento de seus deveres. 
(maio 5). 

D e  louvor ao snr. bar50 de S. Clemente, pelo inex- 
cedivel zêlo e competencia coin que tern desempenhado 
a comrniss5o de que foi incumbido (maio 9). 

D e  sentimento pela morte do benemerito cidadga 
Antonio Ferreira da  Silva Porto (maio 27). 

D e  sentimento pela morte do digno par do reina 
Miguel Osorio Cabra1 e Castro (julho 23). 



De sentimento pela morte do antigo deputado a 
snr, dr. José Vae 1C1onteiro (julho 23). 

D e  sentimento pela morte de Ferdinand Denis (agos- 
to 13). 

De sentimento pela morte do dr ,  Filippe José Viei- 
ra  (agosto 13). 

D e  sentimento pela morte dos snrs. deputados Lou- 
renço Pereira BIalheiro e Antonio Fialho Macliado (ou- 
tubro 15). 



TITULO VI1 

DECRETOS DAS CORTES GERAES 

Indice das cartas de lei promulgadas durante o anno 
de 1890 

1 Carta de lei de 23 de maio.-Approvando, para ser 
ratificada, a declat.ação assignada entre o governo 
de Portugal e o d a  Turquia, pdos  seus represen- 
tantes em Lisboa, a 11 de janeiro de 1890. 

2 Carta de lei de 28 de junho.-Authorisando o gover- 
no a proceder á cobranpa dos impostos e demais 
rendimentos publicos na metropole e nas provincias 
ultramarinas, relativos ao exercicio de 1890-1891, 
e a applicar correspondentemente o seu producto ás 
despezas ordinarias do Estado. 

3 Carta de lei de 2 8  de junho.-Fixando a dotapão da 
familia real. 

4 Carta de lei de 30 de iiinho.-Rectificando a ava- 
J -  

l i a ~ ã o  das receitas e despezas ordiriarias e extraor- 
dinarias do Estado no exercicio de 1889-1890; au- 
thorisando o governo a decretar nas respectivas ta- 
bellas d'este exercicio as  correspondentes alterações. 

5 Carta de lei de G de julho.-Estabelecendo outros di -  
reitos para o tabaco manipulado, despachado para 
consumo no continente do reino, aiem dos estabe- 
lecidos na pauta geral das alfandegas, ficando o 
producto d'estas taxas addiccionaes em deposito para 
ser ulteriormente liquidado o que for devido quan- 
do haja resolupão final sobre a proposta de lei n.O 
113-1 da actual sessão. 

6 Carta de lei de 14 de julho.-Declarando em vigor 
até ao fim do actual anno economico as disposipões 
das cartas de lei de  10 de janeiro de 1804 e 5 de 
julho de 1855, ficando o governo authorisado a to- 
mar as providencias mencionadas nas mesmas leis, 
e ainda quaesyuer outras para defender o ~ a i z  con- 



tra a invasão de qualquer epidemia ou para a de- 
bellar. 

7 Carts de  lei de 16  de julho. Authorisando o gover- 
no a mandar pruceder directamente, por conta d a  
Estado, ao lançainento e exploração de  uiii caba  
telegrapliico que ligue as custas do continente d e  
reino, na rrietropole, com as costas das tres ilhas 
açorianas, S. AIiguel, Terceira e Faial. 

8 Carta de lei de  1 6  de  julho.-Fixando a força na- 
val para o anno econoniico de  1890-1891. 

9 Carta dc  lei de 30 de julho.-Fixando a força d o  
exercito, em p6 de paz, no anno econocnico d e  
1890 1891. 

10 Carta d e  lei de 30 de julho.-Determinando que áa 
contribuições, taxas e demais rendimentos do the- 
souro, de qualquer ordem, natureza, denuminaçâo 
ou exercicio se j i~  addicçionado, com variasexcepções, 
um imposto coniplementar de  G por cento do res- 
pectivo prodiicto. 

11 Carta de lei de  5 de agosto.-Fixando O contingen- 
te para o exercito, armada e guardas municipaes 
e fiscal no anno de  1890. 

12 Carta de  lei d e  7 de agosto.-Concedendo ao gover- 
no varias authorisações relativas á orgariisação de- 
finitiva do ministerio dos negocios d a  instrucção 
publica e bellas-artes. 

13 Carta de lei de  7 de agosto.-Relevando o governo 
da  responsabilidade em que incorreu assumindo o 
excrcicio d e  funcçzes legislativas. 

14 Carta de lei de 7 de  agosto.-Relevando o governo 
da responsabilidade em que incorreu pela promul- 
gação do decreto d e  8 de  agosto d?  1889, que 
creou na cidade de Lisboa um curso theorico e prit- 
tico de pathologia e clinica ophtalmologica. 

15 Carta de  lei de 19  de  agosto.-Approvando o con- 
trato para a illuminação a gaz da  cidade de Avei- 
re, feito em 5 d e  agosto de 1889, entre a camara 
municipal da  mesma cidade e Diogo Souto, 

16 Carta de  lei de 19 de  agosto.-Approvando o con- 
trato provisorio para a illuminação a gaz daleidade 
d a  CovilhZ, feito em 1 9  de  agosto de  1889  entre a 
camarn municipal d a  mesma cidade e Diogo Souto. 

1 7  Carta de lei de 19 de  agosto.-Approvando, na par- 
te que depende da authoriaaçIo do poder legislati- 



vo, com as niodificações especificadas n'esta lei, o 
contrato celebrado em 3 de outubro d e  1889, en- 
tre a camara municipal de  Setubal e João Flores 
para o abastecimento de  aguas d'aquella cidade. 

18 Caita de  lei d e  27 de agosto.-Approvando o con- 
trato provisorio para a illuininaçZo a gaz na cidade 
de Leiria, feito em 12 de abril do corrente anno, 
entre a camara municipal da  mesma cidade o Dio- 
go Souto. 

1 9  Carta de lei de 1 1  de setembro.-Contando. de  25 
de  fevei.eiio de 1895, pnra o effeito d a  reforma, ao 
tenente coronel de infanteria Antonio hlarciario Ri- 
beiro da  Fonseca, a antiguidade do posto d e  CO- 

ronel. 
20 Carta de  lei de 11 de setembro.-Considerando de  

utilidade publica a cxpropi.iaç%o dos terrenos e edi- 
ficios necessarios para a construcção de  novos quar- 
teis, hospitaes, campos d e  instrue$o e mais esta- 
belecimentos militares, e bem assim para o acaba- 
rriento dos que se acham em construcção e para 
ampliayão dos restantes. 

21 Carta d e  lei de 14 de setembro.-Ampliando aos pa- 
rochos canonicamente instituidos nas igrejas paro- 
chiaes do continente do reino e ilhas adjacentes, o 
direito de  aposentaçgo concedido aos empregados e 
fiinccionaiios civis pelo decreto com força de  lei d e  
17 de  julho de 1886. 

2 2  Carta de  lei de  14 de setembro.- Authorisando O go- 
verno a conservar a Insigne e Real Collegiada d e  
Nossa Senliora da  Oliveira da  cidade de  Guima- 
rães, com obrigagão d e  ensino ~ u b l i c o  gratuito. 

23 Carta de  lei de  14 d e  setenibro.-Authorisando o go- 
verno a adjudicar, em concurso publico, o exclusi- 
vo da fabrica530 dos tabacos, actualmente na  admi- 
r i istra~ao do Estado. 

24 Carta de  lei d e  14 d e  setembro.-Determinando Que 
a freguezia de S. Cosmado fique pertencendo, para 
todos os effeitos judiciaes, á comaroa de  Armamrir. 

25 Carta de  lei de 15 de setembro. - Authorisando o 
governo a contratar, precedendo concurso, o ser- 
viço d a  navegação regular por barcos de vapor en -  
tre Lisboa e a ciosta de Africa oriental, na  confor- 
midade das bases annexas a esta lei. 

26 Carta d e  lei d e  15 de setembro.-Authorisando O go- 



verno a adjudicar, precedendo concurso, a constru- 
cção e explorapão de  uma linha ferrea, ao districto 
de lkiossamedes, coinprehendida entre a villa de  
IiIossamedes e o alto da  serra da Chella. 

26 Carta d e  lei dé 13 d e  setembro.-Estabelecendo pre. 
niios 4 navegasão mercantil nacional. 

28 Carta de lei de  16 de  setembro.-Substituindo os 
direitos de  tonelagem, ancoragem, sanitarios e de 
quarenteria, estabelecidos pelas leis de 23 de junho 
d e  1888 e 28 de  dezembro de  1870, e bem assim 
o imposto addiccional de  6 por cento que sobre el- 
les recaiha, por um unico direito denominado adi- 
reito de carga)) a que ficam sujeitas as ernbarca- 
ções que entrarem nos portos do continente do rei- 
no e nos das ilhas adjacentes. 

29 Carta de lei de 16 d e  setembro.-Approvando, paLa 
ser ratificada pelo poder executivo, a convenpao 
co~nmercial entre Portugal e o Egypto, assignada 
no Cairo em 11 de maio de  1890. 

30 Carta de  lei de  1 6  de  setembro.-Alterando e subs- 
tituindo algumas verbas das tabellas n.O" e 2 an-  
nexas ao ~*egulamentodo iinposto do sêllo de  26 da 
novembro d e  1883, e estabelecendo outras provi- 
dencias relativamente ao dito imposto. 

31 Carta de lei de  1 7  de  setembro.-Prohibindo que no 
continente do reino e ilhas adjacentes se estabele- 
pam novas fabricas de alcooes e aguardentes indus- 
triaes, ou se ampliem e modifiquem as actiialmen- 
te existentes, a contar de 9 de agosto proximo pre- 
terito, at8 resolução definitiva do poder legislativa 
na proxima sessão legislativa. 

32 Carta de lei d e  17  de  setembro.-Fixando o maxi-  
mo das percentagens addiccionaes ás contribuipões 
directas do Estado, que poderlo ser votadas para 
O anno de 1891 pelos corpos administrativos; con- 
siderando eni vigor, para o mesmo anno, a dispo- 
sipão do decreto de 1 7  de novembro de  1887 re- 
lativamente a impostos indirectos municipaes. 



TITULO VI11 

1TACTOS DIVERSOS 

ARTIGO I 

Estatuas dos duques de Saldanha e Palmella 

No Diario do Govevzo de 23 de junho de  1890 
foi publicado o programma do concurso para os monu- 
mentos decretados em honra dos fallecidos duques de 
Saldanha e de  Palmella, Esse programma é o seguinte: 

1 . O  A contar de  hoje, até i~ quatro lioras da  tarde 
do dia 15 de outiibro do corrente anno, fica aberto con- 
curso entre os artistas portuguezes para os prqjectos d e  
estatuas pedestres, em bronze, sobre pedestaes de  mar- 
more nacional, representando uma o marechal do exer- 
cito duque de Saldanha e a outra o grande diplomata 
duque d e  Palmella, sendo O todo de grandeza pi-opor- 
cionada, a d o  duque de Saldanha rZ rotunda (Ias Picoas, 
e a do duque de  Palmella á nova praça do Rato, cujas 
plantas p6dem ser vistas e examinadas pelos interessa- 
dos na repartição competente da  camara municipal de 
Lisboa. 

2." Quando haja algum quadro de relhvu, com que 
o artista porventura julgue a proposito ornamentar 
os pedestaes dos seus projectus, dever8 preferir a alle- 
goria. 

3." Os projectos para os dons monumentos, assi- 
gnados por seus authores, serão entregues em dias iiteis, 
durante o referido praso, na d i r ecçb  geral da  secreta- 
ria de Estado dos negocios d a  guerra, acompanhados 
dos respectivos orçamentos desenvolvidos, n lo  superio- 
res a 10:000~000 rBis para cada monumento, e nos 
quaes se não levará em conta a im~ortancia  do metal e 
a fundipao das estatuas, cuja execupão fica a cargo d a  
direcção geral de artilheria. 

4." Os projectos, na escala de um decimo da sua 



verdadeira dimensão, pódem ser exhibidos ein desenho, 
ou modêlo, devendo n o  primeiro caso constar, pelo me- 
nos, de  planta e alpado. 

5.0 Para cada monumento haverá tres premios: um 
de  6008000 réis para o aiithor dos projectos que forem 
peferidos, um de 400:?000 réis para o immediato em 
votos, e outro de 200$000 réis para o terceiro. 

6." Os projectos que forem premiados ficam sendo 
propriedade do Estado. 

7."e algum projecto premiado tiver mais de  um 
author, será o premio dividido por esses proporcional- 
mente. 

8 . 9 e  para a adoppão d e  um projecto a commissão 
julgar cocveniente que seja modifi:ado, convidar& o au. 
thor a fazer a rnodifica~80, indicando-lhe o sentido d'ella, 
feito o que, e por modo que satiafapa, serh o projecto 
definitivamente ereferido. 

9." Quando o author ou aiithorea dos projectos ado- 
p t a d o ~  nlo  tenham habilitap8o especial em esculptura, 
devem declarar, por escripto, o nome do estatuario por- 
tuguez a qnein fôr comrncttida a e'recupão dos inod6los. 

10." O author ou authores dos projectos preferidos 
poderao ser encarregados da  constracgão dos moniimen- 
tos, forneeendo-se-llies, alem das qiiantias propostas n o  
or~amento ,  pagas em presta$O-?s rnensaes d e  500$000 
réis, os apparelhos e machinas de que venha a carecer, 
cessando em tal caso o premio d e  que trata o n.O 5 . O  

11.O O author, qiiando encarregado d a  direc@o das  
obras, 4 obrigado a apresentar na fundipKo de  cunh0es, 
d a  direcgão geral de artilheria, os competentes modêlos 
vasados crn gesso, e a re~taura l -os  depois de fundidas 
a s  estatuas. 

12.0 Logo que o author tenha recebido duas pres- 
tapzes, fica igualineiite obrigado a pôr ern sirnultaneo 
a ~ d a m e n t o  as diversas partes dos pedestaes e os mo- 
dElos das estatuas. 

13." A' commissão pertence fiscalisa; O progresso 
e qualidade das obras, j A  pelo que respeita á solidez 
dos fundamentos, em harmonia com os terrenos, que 
pVdem ser falso$, e bem assim a cantaria que  em geral  
deverá empregar se macissa, e não espessada, e final- 
mente todos os materiaes, q u e  tenham d e  ser emprega- 
dos na  obra, podendo rejeitar tudo quanto concorra pa -  
r a  a representapão, mesmo fVra dos projectos, ou sua 



construcp30 pouco estavel, assim como suspender as 
prestap6es, quando o julgue a pi.oposito, dando parte 
ao governo. 

Sala da conitiiiss2o, 20 de junho de 1890.-0 pre- 
sidente da commissão, D. Luie da Canzaru Lenze.» 

A commius50 nomeada para apreciar os projectos 
dos monumentos, reunia no dia 29 de outubro de 1890, 
n'uma das salas do ministerio do reino, forairi abertas 
as  propostas, contendo outros tantos projectos assigna- 
dos por José Moreira Rato Junior, José Pereira de 
Souza, J. C. Bizarro e Augusto Antonio da C. Motta. 

O primeiro representava o drique de Yalmella, des- 
coberto, de farda, manto e collar. No anverso do pe- 
destal aonde assenta, lê se: c Ao duque de Paltnella, 
por decreto do governo portuguez, 1889.11 O marechal 
Saldanlia era represeritado com a sua farda de general, 
coberto com chapeu armado e empunhando a espada 
na dextra. O plyntho que lhe servia de base era rodeado 
por uma grinalda de louros. 

O segundo projecto apresenta o duque de Palmella 
trajando sobrecasaca, em attitude de quem est& discur- 
sando. Nas quatro faces do pedestal vêem-se uns baixos 
relevos, representando os principaes ,trartseu da vida 
d'este estadista, taes como o congresso de Vienna em 
1814; sessão da camara alta por elle presidida; inaii- 
guragxo e entrega da eschola iiietlica; leitirra da Carta 
Constitucional. O niarechal Saldanlia era representado 
vestido de general, descoberto, empunhando na m5o di- 
reita a espada. Em baixo, e sobre os degraus do pe- 
destal, ha urna figura de mulher apontando para um 
soldado que lhe jaz aos pCs, tendo na mLo esquerda a 
bandeira nacional desfraldada, onde se lia: NPTO pa. 
tria. » 

No terceiro projecto, Palmella vestia a farda de 
gran cruz, em uniforme de gala, e assenta  obre uma 
oinaiilentada base. Este trabalho estava apenas dese- 
nliado em tela. Saldanha, tambem com o seu uniforme 
de general, assenta as mãos sobre os copos da espada, 
tendo o chapéu debaixo do brago. O pedestal represen- 
tava uma torre, c ,  nas ameias, lêem-se as datas mais 
notaveis em que batalhou o valente general, taes como: 
1814 a 1820, 1822 a 1833. 

Os tnodêlos, A exceppão do do duque de Palmella, dos 
artistas Bizarro e Uotta, eram todos em gêsso, e foram 



mandados assentar em umas columnas, n'uma das salas 
do ministerio da  guerra, devendo a commissão encar- 
regada de os apreciar reunir-se com brevidade. 

Em 31 de outubro de 1890 reuniu a commissão 
encarregada da apreciação dos modêlos. 

A eata commissão, presidida pelo digno par Luia 
da Camara Leme, estavam aggregados: Thomsz Ribei- 
ro, Margiochi, Luiz Bandeira, Bandeira Coelho, Car- 
doso e o architecto Parente. 

A reunião teve por fim examinar as propostas, 
modêlos e desenhos apresentados pelos artistas nacio- 
naecr, modêlos e desenhos que depois seriam expostos, 
como foram, em tima das salas do palacio municipal de  
Lisboa. 

Posteriormente, publicoir-se o programma do  novo. 
concurso, que sahiii no D L a r i o  d o  Governo de 17 de de- 
zembro de 1890. E' o seguinte: 

« lVo  A contar da publicação d'este, no Diavio do 
Goverlzo, até As quatro horas da tarde do dia 15 de 
abril do proximo anno de 1891, fica aberto concurso 
entre os artistas portuguezes, residentes no rcino, ou no 
estrangeiro, para a apresenta980 do projectos de esta- 
tuas pedestres, em bronze, sobre pedestaes de marmore 
nacional, representando uma o marechal do exercito 
duque de Saldanha, e a outra o grande diplomata du- 
que de Palmella, sendo o todo de grandeza proporcio- 
nada, a do duque de Saldanha, h ratunda das Picôas, 
e a do duque de Palmella, & nova praça do nato, cujas 
plantas pódem ser vistas e examinadas pelos inte- 
ressados na repartição competente da camara munici- 
pal de Lisboa. 

2 .O  Quando haja algum quadro de relêvo, com que 
o artista, porventura, julgue a proposito de ornamentar 
os pedestnes dos seus projectos, deverá preferir a alle- 
goria. 

3." Os projectos para os dous monumentos, assigna- 
dos por seus authores, serão entregues, em dias uteis, 
durante o referido praso, na direccão geral da secreta- 
ria de Estado dos negocios da guerra, para os artistas 
residentes no reino, sendo o local para a apresentação, 
dos que residirem no estrangeiro, as legasões de Sua 
Magestade Fidelissima, dos paizes onde os artistas resi- 
direm, se assim Ihes convier, mandando-os logo em se- 



guida á apresentapão, seguir pare Lisboa, a eritregar 
na já, citada direcção geral, por conta e risco de seus 
donos. 

9 1." Todos os projectos, propostas e arpamentoe 
devem vir assignados por seus aixthores, e lacrados, 
tendo no sohrescripto o nome do artista, e devem acom. 
panhar os respectivos modêlos. 

3 2." Os orpanientos devem ser claros e bem des- 
envolvidos, e nunca superiores n 10:000~~000 réis, para 
cada monumento, tendo crn consideraçZo que .4 sdrnente 
para as duas estatiias, c não para quaesquer figuras 
allegoricas, ou ornatos, que o Estado fornece o metal 
e a sua fundição, porque a sua execução fica a cargo 
da direcgão geral de artilheria. 

4.O Os projectos na escala de da sua verdadei- 
ra dimensão, pódem ser cxhibidos em dcsenhos ou mo- 
dêlos, devendo rio primeiro caso constar, pelo menos, 
de planta e alçado. 

5." Para cada monumento haverh tres premios: um 
de 600#000 r6iu para o author dos prtjectos que forem 
preferidos, um de 400$000 réis para o immediato em 
votos e outro de 2005000 r8is para o terceiro. 

6." 0 s  projectos qrre forem pretniados ficam serido 
propríedadc do Estado. 

7." Se algum projecto premiado tiver mais de um 
author, ser6 o premio dividido por esses proporcional- 
mente. 

8.O Se para a ad0py.b de um projecto a commissão 
julgar conveniente que seja modificado, convidar4 o 
author a fazer a modificapào, indicando lhe o sentido 
d'ella, feito o que, e por modo que satisfaça, sei.& o 
projecto definitivamente preferido. 

9 . O  Qtiando o author oii authores dos prqjectos ado- 
p tado~ não tenham habilita950 especial etn esculptura, 
devem declarar, por escripto, o nome do cstatuario por- 
tuguez a quem fôr corninettida a execuqão dos modêlos. 

10." O aiithor ou autho1.e~ dos projectos preferidos 
poderã,o ser encarregados da construcçto dos inonunien- 
tos, fornecendo-se-lhe, alBm das quantias propostas no 
orçamento, pagas em prestapaes mensaes de 500J000 
réis, os apparelhos e machinas de que venha i t  cai-ecer, 
cessando em tal caso o premio de que trata o n." 5." 

I 1 . O  O author, quando encarregado da direcqão 
das obras, é obrigado a apresentar na fiindiçgo de ca-  
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nhões, da dirocpâo geral de artilheria, os competentes 
modêlos, vasados em gêgso, e a restaura1 os depois de 
fundidas as estatuas. 

12." Logo qrie o author tenha rcccbido duas pres- 
tagões, fica obrigado a pí3r em simnltaneo andamento 
as diversas partes dos pcdcstaes c os modêlos das es- 
tatuas. 

13." A' cornmissão pertence fiscnlisar o progresso 
e qualidade das obras, jiL pelo que respeita A solidez 
dos fundamentos, cm harmonia com os terrenos, que 
pódem ser falsos, e bem assim a cantaria que, em ge. 
ral, deverá empregar-se macissa e não espessada, e fi-  
nalmente todos os materiaes que tenham de ser empre- 
gados na obra, podendo rejeitar tudo quanto concorra 
para a representagão, rnesmo fdra dos projectos ou sua 
construcpão pouco estavel, assim como suspender as 
prestagões quando o j~ilgue a proposito, dando parte ao 
governo. 

Sala da commissão, 16 de dezembro de 1890.-0 
presidente, D. Luiz clu Camarn Lenze.)) 

No dia 31 de outubro de 1591 reuniu a referida 
comrnissão, sob a presidencia do digno par Luiz da Ca- 
mara Leme, n'uma das salas do ministerio da guerra, 
e approvou, por unanimidade, que,. para o monumento 
do duque de Saldanha, fosse preferido o modêlo apre- 
sentado pelo artista Thomaz Costa, e para o do du- 
que de Palmella, o apresentado pelo artista Lima San-  
tos; devendo, porém, estes dous artistas acceitar as mo- 
dificapões que a mesma commissão entender dever fazer 
nos referidos modêlos. 

ARTIGO I1 

Protesto do deputado Eduardo de Abrew contra 
o convenio assignado em Londres 

II1.mn e exc.""sni.. conselheiro José Luciano de 
Castro, dignissimo chefe do partido progressista.-A 
convenç8o assignada em Londres em nome do Rei de 
Portugal com o fita, dizem os frios personagens signa- 
tarios d'aquellc papel, de est~eitur. os vincuios de ami- 
sade pzce u7zenz as duas naci;es, não 6 só u m  abysmo do 
perfidias e aubtilezas juridicas d altiira de doutores chi- 



caneiros, é tambem um torpissimo libello que infama e 
escravisa para sempre toda a terra portugueza. 

Kão morrem as na~ões  só quando as fere em cheio 
o genio da guerra, servido pela espada victoriosa, gra- 
vando na pedra ou no bronze que vai esconder a Patria 
moribunda-finis F'olo~ziua. Uma nagão tambem morre 
e deshonrada quando os que sentem, os que pensam e 
p0d'em, assistem impassíveis em nome da ordem a que 
se vote e ratifique um convenio que é a propria desor- 
dem, pois que colloca essa napão, perante o mundo, em 
estado de qiiebra fraudulenta de brios e de bens-finis 
Lusitaniae. 

Na deagrapada convenção de 20 de  agosto, desde 9 

artigo em que Portugal se obriga a não ceder a qual- 
quer potencia terra portugueza, sem o consentimento da 
Gran Bretanha, até ao artigo etn que Portugal é obri- 
gado a constrilir um caminho de ferro, qartindo de uma 
bahia portugueza, avan~ando por territoriou portuguezes, 
tudo isto, porem, terra, estudos, engenheiios e capitaes, 
vigiados e fiscalisados por u m  rnernbro da variada po- 
licia ingleza - util engenheiro nomeado pelo governo 
britannico (artigo X1V)-é tudo uma vileza! Tudo aspira 
e respira n'um traipoeiro e criminoso ambiente de erros 
e de baixezas. Como é que o pleriipoteilciurio portuguez 
foi descendo tanto, setnpre dc concessão em concessão, 
atti admittir que n'um tratado de liinites se escrevesse e 
publicasse que engenheiros portriguezes estudando em 
campo poi.tuguez fossem cieripre ãssistidos por um es- 
pião inglez'? NO liarlamento qual será o engenheiro ci- 
vil com voz para approvar o tratado? E fóra do ~ ~ a r l a .  
merito, n'outros que a nasão deve reunir, qual sei.& o 
engenheiro militar que, sem tremer de justa cholera e 
de altiva indignaqão, q~icira desembainhar a sua espada 
para defender O tratado A ordem de uni poder executi- 
vo transformado em servo, socio c advogado da espio- 
nagem britannica? 

NXo ha uma sd claiisula do tratado simplesmente 
consoladora. E m  todas, absolutamente em todas, vê se 
a garra adunca do tal ctcu~~llzairo da mais taobre Ordem 
d a  Jwreteira, rasgando fibra a fibra os lombos do en- 
viado extraordinario de Sua hlagestade Fidelissima. Em 
todas se v6, e é isto o que fere, L'ortugal escarnecido, 
espoliado, submettido para sempre ao protectorado cia 
Gran.Bretanha, ~ujs i to  emfim a arrastar se como um pe. 



dinte pelos tribunaes de arbitragem, sempre que convier 
ti Inglaterra, directamente pelo missionario, ou indire- 
ctamente pelo indigena, faltar como costuma á fé dos tra- 
tados. A Inglaterra, vendo na sua frente um negociador 
de capa d hespanhola, discurando brilhantemente em 
portuguez vernaculo e soffrivelmente em francez de lit- 
toral, sabendo de c6r varios codigos e podendo inter- 
pretar os seus artigos de mil maneiras todas differentes, 
sempre com o mesmo timbre na voz, sempre com a mes- 
ma compostura de corpo, amenisando a conversa com 
as historias alegres d'esta terra, de cinco em cinco mi- 
niitos collocando gravemente a mão direita sobre a re- 
gião cardiaca para fallar de responsabilidades, sacrifi- 
cios, dor, patriotismo, etc. -a Inglaterra, repito, em 
frente de tal negociador, avaliou o estofo dos collegas 
que o enviavam. 

Portanto, não hesitou um só momento. Do Oriente 
salta para o Occidente e negoceia Angola, com a mes- 
ma facilidade com que negociára Moçambique. E assim 
embrulham n'um mesmo tratado a patria africana! Es- 
tá, pois, aberto um conflicto de morte, não entre parti- 
dos, pois todos parecem mesquinhos perante a magnitu- 
de da questão,-mas entre o estrangeiro senhor dos ma- 
res, e esta nossa vellia, fraca, mas muito estremecida 
patria. 

Portugal está ameapado na sua integridade, no seu 
commercio, na industria e navegapão, na sua honra e 
autonomia, não por um acto positivo de força-ati: hoje 
tem sido só e sempre assim que as napões costumam ce- 
der terreno patrio,---mas por um tratado imposto calcu- 
lada e friamente, com todas as ceremonias, praxes e fa. 
cilidades, como se se tratasse de um simples convenio de 
extradicpão. D'esse conflicto Portugal ha-de sahir neces- 
sariamente morto e deshonrado, ou digno e vivo. No 
primeiro caso, acceitando o tratado; no segundo, rejei- 
tando-o. A nação, e com a nação a justipa universal, o 
apoio e a sympathia das rapas latinas, estará com aquel- 
les que poderem e souberem luctar, de reducto em redu- 
cto, até ao ponto de ser impossivel a votapão ou a rati- 
ficação de similhante convenio. A opposipão parlamentar, 
onde o sentimento patriotico vibra por igual, terii f o r ~ a ,  
todavia, dentro e t'óra do parlamento para conseguir a 
rejeição do tratado? O problema é de uma excepcional 
gravidade: eis porque tenho a subida honra de me di- 



rigir a v. exc.", solicitando a convocapão das minorias 
progressistas de ambas as casas do parlamento. 

Certamente que é v. exc." o primeiro a conhecer e 
a saber pesar as responsabilidades da questão, e por isso 
v. exc." j4 ter4 decidido como e quando convocará as 
minorias. Portanto, v. exca  far-me-ha justiça, crendo 
que estas imperfeitas linhas nem de leve contéem uma 
qualquer indicapfio politica. 

São apenas um desabafo, por me sentir vexado, co- 
mo todos os bons è leaes portuguezes, pelas ultrajantes 
disposições do tratado. Exprimem tambem o desejo de 
sacrificar as minhas pobres forças pela Patria, cuja hon- 
ra e existencia estão em perigo. 

Sou com a maior consideração-De v. exca,  mui- 
to att. ven. am." ob~g.-Lisboa, 31 de agosto de 1890. 
-Eduardo Ab~eu, deputado pela Ilha Terceira. 

ARTIGO 111 

Cartas de D. Miguel de Bragança 

Meu caro D. Biiguel Vaz de Almada.-Sei que, hon- 
rando a memoria de seus nobres avós, que tão leal e 
heroicamente serviram a nossa patria, tem concorrido 
com a maior efficacia para a reforma da imprensa, qve, 
ha mais de quarenta annos, defende entre n6s os prin- 
cipios de direito. 

Muito o applaudo por isso, e espero que a folha, 
pela qual tanto se interessa, continuar4 a exercer, com 
a mesma franqueza, a sua missão, principalmente mos- 
trando que Portugal nIo recuperar8 no exterior a sua 
antiga grandeza, nem consolidar& no interior a paz e a 
liberdade, senão pela aproximação de todos os homens 
de boa vontade, e que s sua união 56 póde realisar-se 
de um modo fecundo sobre a base immutavel do direito. 

Do coração lhe agradeço o que tem feito, e rogo 
a Deus Ih'o recompense e O haja em sua santa guarda. 

Maio de 1889.-Dom Migual de Braganga. 

Brounbach, 27 de janeiro de 1890.-Meu caro An- 
tonio Pereira da  Cunha.-Recebendo a noticia da mor- 
te do nosso chorado João de Lemos, enviei a Pereira 



da Cunha uma crirta e tive de dictal-a por não poder 
ainda, n'essa occasiIo, escrever-s por minha mão. 

56 ha poucos dias me levanto, e posso lêr e eaere- 
ver alguma cousa. 

Aproveitando estas primeira0 melhoras, vi os jor- 
naes e só por elles tive agora conhecimento dos tristis- 
simos acontecimentos que hoje afligem Portugal. 

Que dor é a minha ao presentear estes factos, sem 
poder, de modo algum, nem manifestar bem o que sin- 
to, nem soccorrer a minha patria, cujas afiicções sgo 
tambem minlias, e pela qual dai-ia o meu sangue e a 
minha vida! 

Não quero, n'este momento de angustia geral, ana- 
lysar as razões a que se devem os successos fataes a 
que assistimos, acreditando achal-as em culpas dc omis- 
são do nosso proprio querido paiz; querendo antes es- 
perar que, de futuro, com a ajuda de Deus e a coope- 
ração de todos os homens de bem sem distincpão algu- 
ma, se remediarão os males que a patria tem soffrido 
até agora. 

Por isso me consola profundamente vêr quanto a 
dedica~to patriotica se manifesta entre todos os portu- 
gueses, de um modo tão espontaneo e esperançoso, e 
por sacrificios verdadeiramente heroicos, e que recordam 
os rasgos de abnegapão dos melhores tempos da nossa 
historia. 

Rogo a Deus haja Antonio Pereira da Cunha em 
sua santa guarda.-Seu muito affeipoado, Dom MigeceZ 

No dia 8 de março de 1890 teve lugar em Lisboa, 
na igreja dos Anjos, um solemne Te-Deum pelas me- 
lhoras de D. &ligue1 de Braganpa. 

A descripção d'esta festa está no jornal A Napão 
n." 11:307, de 11 de marpo. 

Brozenbnch, 19 de abril de 1890.-D. Maria Anna 
Machado Castello Branco (a).-Póde avaliar a dor e 
consternapão com que recebi o telegramina de seu filho 
e por elle a noticia da deploravel perda, que todos nós 
acabamos de soffres. 

(0) 
abril d e  

Antonio Pereira o qual 



Perdeu D. Maria Anna um esposo adorado, pcrdeu 
seu filho o melhor dos paes, perdi eu um dos meus mais 
fieis e mais valio~os amigos. 

Sabem o muito que eu queria a Antonio Pereira da 
Cunha, O muito e grande aprêço em que o tinha, a con- 
fiança inalteravel que me inspiravam a alta intelligen- 
cia d'elle e a sua inquebrantavel fidelidade, e pódem 
ajuizar quanto eu me vejo aiWicto e desconsolado, sa- 
bendo que o perdi! 

Deus assim o decretoli, e,  resignados com a sua 
divina vontade, havemos de abaixar a cabepa. 

O golpe, porCm, i! doloroso, e só a lembranpa que 
Deus o chamou para lhe dar mais cedo o premio das 
suas virtudes, póde alliviar a nossa dor. 

Esteja, D. Alaria Anna Machado, certa que n3o se 
apartam os meus pensamentos de D. Maria Anna e de 
seu filho, e que fiel companhia lhe fapo na sua tão pro- 
funda afnicsão. 

O muito que eu devo ao finado, pago agora com 
suffragios pela alma d'elle para que, quanto antes, pos- 
sa gozar da bemaventui.ada presenpa de Deus. 

Pego-lhe que exprima a seu filho estes meus senti- 
meutos. 

Minha mãe e minha irma encarregam-me dos seus 
mui sentidos pezames para D. Maria Anna Machado e 
seu filho. 

Pedindo CI Divina Providencia Ihes suavise uma 
dor, em que, sern a sua graça, não póde haver consola- 
ção, rogo a Deus haja D. Maria Anna Machado Castc 1- 
10 Branco em sua santa guarda. - Donz MigzceZ de BTG- 
ganpa. 

E m  agosto de 1800, D. Miguel de Bragança no- 
meou seu representante em Portugal, na vaga occorrida 
pelo fallecimento de Antonio Pereira da Ciinha, o filho 
primogenito d'este, o dr. Sebastigo Pereira da Cunha, 
e, para o substituir nos seus impedimentos, a D. Miguel 
Vaz de Almada. 

FIM DA PARTE DO 3.' LIVRO 
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