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Art. 13." Os irnpostos directos e indirectos siio vo- 
n tdos anniialmentc :;as Leis que os estabcleccm, obri. 
garn sóinente por iim anno, se i150 forem confirma- 
d i ~ 5 .  

Q 1." As sommas votadas para qualquer despcza 
pública não poder50 ser applicadas para outros fins 
seiilo por uma Lei csprxial, qiie aiictorize a trarisfe- 
icncia. 

Q 9." A adrninistraçâo e arrecadação dos renditnen- 
tos d o  Estado pertence ao  Thesouro Público, salvo 
nos casos cxceptiiados pela Lei. 

Q 3." Haver& um Tribunal d e  Contas, cujos Mem- 
hros serao vitalicios e inamoviveis. 

Q 4." Pertence a o  Tribunal de Contas verificar e 
liquidar as contas da receita e despem d o  Estado, e 
as de  todos os responsaveis para com o Tliesoiiro 
Público. 

Q 5." Uma Lei especial regulará a sila or,aanisaç,lo 
c mais attribuisíies. 

4 6.' Ficam deste modo reformados e alterados os 
artigo 316.", 137." e 138." da  Carta Coristitiicio- 
iial . 

Art.  14." O Ministro e Secretario d'Estado dos 
Regocios d a  Fazenda apresentarcí á Camara dos De- 
piitados, nos primeiros quirize dias depois de  consti- 
tuida, o orçamento d a  receita do anno seguinte ; e 
dentro d o  prazo do Sessiio nnniial, a conta geral da  
despeza d o  anno findo. 

Q unico. Ficam d'este modo reformados 03 ar-  
tigos 136.", 137." e 138." d a  Carta Constitiicional. 

Disposiçócs Geraes. 

,4rt. 15.' Cada uma das Camaras das Cartes tem 
o direito de proceder, por meio de  CommissOes de  
Inqircrito, a o  exame de qiialquer objecto da  siia 
coriipctencia. 

Q iinico. Fica deste modo addicionado e ampliado 
o artigo 199." d a  Carta Constitucional. 

Art. 16." S5o declaradoi não constitiicionaes, e 
podem scr alterados pelas Legislatiiras Ordinarias, 
ria conformidade do artigo 144." d a  Carta Consti- 
tiicioiial, os artigos IG." ,  20.", 38." e 139." d a  mesma 
Carta.  

Q unico. Fica deste modo explicado O artigo 144." 
da Car ta  Constitiicional d a  Alonarchia. 

Art. 17." As Provincias Ultramarinas s l o  govcr- 
iiadas por Leis cspeciacs, segundo exige a convenien- 
cia de  cada uma dellas. 

Q I." Nno estando reiiiiidas ns Cdrtes, o Governo, 
oiividns e consultadas as estações cornpetentcs, podrrcí 
decretar ein Conselho as providcricias legislativris que 
forem julgadas urgentes. 

Q 2.' Igualinente p o d ~ r á  o Governador Geral de  
iiina Provincia Ultramarina tomar, ouvido o Con- 
selho d o  Governo, as proviclcririns inclisperisaveis 
para acudir a algiima iicccssid:~de tnm urgente que 
1180 possa esperar pela dccis?to das Cortes ou do 
Governo. 

4 3." I<rn ambos os casüj o Governo subinetterh 
:is COrtes, logo que se reunircni, as providericias 
tomadas. 

Sccrctarin d 'astado dos Negocios d o  IEeino, eni 
?B de Jaiiciro tlc 18.59, - Du?rie de Saldanhn. - 
Rodi lgo (10 Por tsc  i lfu<in ,lhZcs - :lnto,iio .4lut*to 

Jervis dc Atouguio. - At~tol~ro !Wtria de Fontes 
Pereira de Mello. 

Foi adrnittido. - B ntandou-rc irtzprintir. 
9."- N." 7. - Senliores : A - Provincia d o  Minho, 

que urna população activa e laboriosa tem enrique- 
cido /)ela agricultura c prlo comrnercio, fecundados 
pelos capi~aes adqiiiridos em Paizes distantes, á custa 
de  trabalho e de fadigas, ngo tem porto mais proprio 
que o de  Vianna para se conimtinicar com o Oceano; 
c esta c o m i n ~ i n i c ~ ç ~ o  tem adqtiirido modernamente 
um iiiais subido grAo de iniportancia, desde que elli 
se exportam aiiniialniente para a Gram-Bertariha, em 
Vasos nacionaes c estrangeiros, muitos milhares d e  
inoios de  millio. 

Mas, Senliorer, a barra de  Vionno torna-se cada 
dia de r n a i ~  difficil accesso; c é d e  recear que se obs- 
trua absolutamente se, em qiinnto é tempo, se nâo 
obstar o cs.a verdadeira calamidade por rncio dc  a]- 
guinas obrns de  nrtc. 

0 Projecto que com esse inliiito tenho a lionra d e  
aprvseriiar-vns ri50 é friicto de  lucubray0es iiiintin3 
posto qiie não seja eii absolutamente estranlio D con. 
fecçlo delle. Tern jti para recommendiir-se urna longa 
historia parlarni~ntar, aléin da  sua pro;>ria iniportancia. 

Originando nesta Casa no anno d e  1818, sob re- 
presentaçTio dil Municil)alidadc da  Cidade de  Vianna 
d o  Castello, tevc d~ soffrcr complete iransforniaçHo 
na outra Carnarri, depois de  miiitas inforniasões, es- 
tudos e trabaltios previos acompanhados ou protnovi- 
dos por um illiistre Membro duquclla Casa, quo tem 
Iioje logar no Gabinete. 

Voltando, assirn alteródo, a prociirar a concorren. 
cin desta Carnara no anno d e  1851, teria sido pro- 
vavelnicnte approvado, se, formando parte d o  rnosmo 
Projecto iiiiia Tai>ella de  direitos addicionaes locaes, 
que fdra igualmente siibstituida, sc n i o  désse O eoii- 
flicto de  Iniciativa sobre iinposios reservado a este 
ramo d o  I'oder Legislntivo pelo Q 1." d o  artigo 33." 
da  Curta. 

Ileconliccida ~)orérii a in~portancin do objecto, tra- 
cinva-sc! d e  conciliar a coriveiiiencia da  Lei com o 
rigor do principio constitiicional, quando o Adia- 
inrn to d a  Sedlo ,  e a posterior disroliição da  Cnmara 
dos Depiitedos obstaraiii a qiie se realistlssem r>s de- 
sejos de todos os qiie se intercssarn pela prosperidadr 
daqtiellli tão forniosn Provincia. 

$ portiinlo para alcanyar este fim iiiiportante, e 
para qiie ao niesnio tenipo se tifio <:zteriliserri o> tra- 
balhos ciric, siijeiiando.os ás disposiçGes d o  Iiepimen- 
to, adopto o Projecto como ineii, e, iisnrido dn ini- 
nha Iniciativa, o off'erec;o á vossa considerosão. 

Senliores: o I'rojecto n8o me parece qiie mereça 
npj)osiiçio na siiil geeeralidade, com quanto iiina oii 
outra das siias di3posiçòes possa talvez ser alterada, 
reservatido-iiie eii inesmo, sem incorrer na censura de  
inconseqiierite, o d i r e i~o  dc  propôr alguiiias dessas 
alter~içGes, se na occaiião da  disciissio as jiilgar con- 
vcnirritcs. 

Senlioree: os Coriiincrciarites d a  1'rovinci:i que vai 
ser beneficiada, :icostumados a trabaltiar para adqui- 
rir, foram os proprios que se olrrrecerarn pare pagar 
o beneficio, rnedian te um irnposto local, percebido 
na Alfandega de Vianria; c é porque as  conseqtien- 
cias desse iii,posto v 4 0  affcciar toda ii população d a  
Proviricia, qiic cti iiitendo que se deve dar a publici- 
dade ao Pro~ecto, antes de ser diDciitido, para sc con- 
verter; eni Léi. 



zer, que ainda qiie por algiiina circi~nistancia saisse 
desta Corriara para passar ií dos Dignos I'arcs do 
Reino, nem por isso d e i x a v ~  de ter rr rneemn resbon.- 
sabilidade - a este respeito devo dizer a S. Ex.", qiic 
se se tivesse jít realisado a ida de  S. Ex.' para a ou- 
tra Casa do Parlaiiiento, n i o  tii~lin logar qiialqiier 
iilterior ~)roctdirnento; ncsse caso eii já rião tinlia 
motivo fara  a ininlia Pioposta; n%o era possivel, por- 
cliie nós aqui niio teinos nada corii os Membros da  
Camara dos Pares, teriios só coin os Mciribros desta 
Cnmara, e por isso cni qiiunto S. Ex.' nlio saisse desta 
Casa [>ara toriiar assriiio na dos Pares, coirio geral- 
mente se diz que S. Ex.' breven~eiite toniarií alli as- 
sento i~oraue está rioriic~ado Par. d aiic tiiilia todo o 
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cabiriiento n rr~iiiha Proposin. 
Disse o Sr. Prc~sideiite do Conselho dc Ministros, 

que niio tirilin piiblicado o Decieto da  deiriissâo, o11 
exorieraç2o d o  Sr. Jervis em conseqiieiicia dc  nho ter 
apparccido ainda limia pessoa idonea para o siibsti- 
tiiir ; porém eu intendo que apesar disso sempre houve 
algiiriin irregiilaridade, e pergrinto.eii agoia : terii S. 
Kx.' jh f ~ ~ i t o  piiblicar os Decretos de  exoiieraçân da- 
quellei Militares que tendo sido eleitos Depiitados, e 
nptado pela Cadeira de Deputado largaram os Iogn- 
ie j  que exerciam em Cominissões Mil itarrs ?.. Que 
circuinstnncia fortc tern Iiavido para seniio ter feito 
essa piiblicação?.. Sr. Presiderite, para niirn é fGra 
d e  duvida qiie já deviam ter sido piiblicados os De- 
cretos d e  exoneração das Coinmissòes qiie estcs Srs. 
Deputodos exerciam. $3 preciso ciimprir a Lei, e 
nunca deixar de publicar 0 5  respectivos Decretos so- 
bre o1)jectos desta natiirezn. 

Parece-me que o Sr. Ministro dos Negocios Es- 
trangeiros disse, qiie tinha pedido a siia deiiiissâo ein 
15 de  Oiitiibio, mas que sóniente antes d e  hotiiern é 
qiie se tinha lavrado o Decreto (O Sr. Ministro dos 
Negoc ia  Eslrangeiros: - Nh, Senhor, niio disse 
isso, o Decreto estB lavrado ha milito tempo). B r m ;  
pareceii-ine ter-lhe ouvido iato; mas como S. Ex.' 
diz qiie nso, não tenlio mais qiie dizer a tal respeito. 

O Sr. Leonel Tavares:-Sr. Presidente, a cada 
um é licito escolher os niaios que tern para expres- 
sar:sc a respeito deste ,011 daqtielle ponto, setn lhe 
importar o modo como por outros podem ser consi- 
derados. E u  disse, o que repito agora : que desrjn- 

va rniiiro sair duqiii sem levar iiodoas na casaca, c! 

imra consegiiir isto, talvez fosse rrielhor sair j:í daqui 
áoianhi. 

O Sr. Ministro da  Guerra náo póde levar a mal 
qiie eu Ilie resporida alguma coiisa - A sua jirstiíica- 
çGo teve iir i i  grande iiiconveiiieiite, porqiie peiorou a 
sitiiaç50 da  pessoa d e  qiieni se tracta. Nào explico 
isto niais, porqiie creio qiie todos o intendein bein. 

Agora qi1ant.u aos oiitros fiictos acontecidos jh nesta 
Sessão, a que me referi, neriliiim del l i?~ foi iin Mi. 
rii3terio da Guerra;  ma3 cii nâo posso deixnr de di-. 

' zer, qiie q~ iando  votei a favor de urn Meiiil)ro desta 
Casa, e egora 1:osso dizer O modo coino votei aI)csar 
da  votaçio ter sido-por esferas, digo qiie qiiniido vo- 
tei a favor de uin Meiribro desta Carnara n'iirna qiies- 
tão qiie oqiii se susciio~i a respeito dclle, foi porque, 
etn vista das explicações dadas por esse Deputado, 
conlieci que a falta de  piiblicação d a  Decreto qiie o 
nomeava D ~ p u i a d o  da  Jrinta da  Biilla da  Crusada, 
n5o provinlia senjo de  uma falia de  serviço, e este 
Sr. I)epiitadi> iiiio devia eoffrer por aquillo que não 
era culpa sua. Lamento iiiuito estas faltas de  publi- 
cação, porque ellas dão occasiiio a virem á Cariiara 
qiiestòes desta natureza, que são sempre pouco deco- 
rosas. I'oitaiito, se se tivesse feito a piiblicaç5o d a  
exoneraçio d o  Sr. Jervis, ter-se-hia assiiti poiipado 
mais tima coiisa ind~corosa para a Cainara. 

I'ara ciue serve o Diario do Govcarno?.. O Diario 
d o  ~3ove;no serve para nelle serern publicados a tein- 
po, e como é obrigação d o  Governo, os Actos Ofi- 
ciaes. Se  o Governo, como Ilte ciiii,pria, tivesse fei- 
to tal publicação, já não tinliarn aqui apparccido 
taes que,tÕes, que rião s i o  airosas para a ( J ~ i i ~ a r a  
nerii para o Governo, qiiestões qiic cu nãn posso dei-. 
xor de  lamentar qiie venliarn aqui por falias de  8- 
viço. 

Agora se se iniende qiie nós Deputados, si110 & 
rniiii, nao sei se niais nlgiiem pensará coriio eii; se se 
intende qiie eii hei de  oii posso 311giieiitar todas qtian- 
tas cousas aqui vierem desta natureza, declaro qiie 
se forein muitas, Iia de  faltar-me a paciencia (Riso). 

ORDEM 00 DIA.  

Discussa'o d o  Acto Addicional. 
É: o seguirite : 

IN.' 41.) ACTO ADDlCIONAL A C A R T A  C O N S T I T U l O N t l L  DA RIONARCHIA. 
5. 4,3,18~2 PARECER DA COYNISSÃO N A  CAM.~ILA DOS DIEPUTADOS. 

Senhores: -A Comrnisc;âo Central, a <liieiii foi coninieitido o encargo de reiinir c harmonisar oa di- 
versos Pareceres e opiiiiòes das Secções desta Cnrnara sobre a Proposta d o  Acto Addicionril a Carta Cons- 
titucioiial da  Monarcbia, apreseiiiada pelo Governo, resume os seus longos trabalhos coricordnrido em gcral 
com a doiitrina e principias da  mesma Proposta. 

Julgarido, todavia, que algiins de  sriis artigos podiam ser modificados para maior clareza e precis'io 
dos preceitos que iiicerrani. intendeii, srgiindo o voto geral de  todas as Secções? qiie devia chamar o (30-  
vcrno a tomar parte em suas disciissões; e, de  accôrdo comi ellc, vos vem hoje ,)rol,& o seguinte Projecto, 
que em nada altera a referida Proposta; mas parecc 6 Comiiiissão que a melhora rnuito sensivclniente. 

PROPOSTA DO GOVERNO. PROJECTO DA COMMISSÃO. 
D a s  Còries. 

ARTIGO 1." ARTIGO 1.' 
É da attribuiçzo das C ò r l e ~  eleger a Regcncia do $3 da  aiiribuiqio das Còrtes recoiiliecer o Ragcn- 

Reino no caso previsto pelo artigo 93." da Cartn. te, eleger a Rcgencia d o  Reino no caso previsto 1)clo 
artigo 93.' da Carta, e marcar-llies as liniites da  sua 
aiictoridade. 

Q 1." A dispoeiç~o deste artigo por ncnliiini modo 
aliera o que foi estabelccido pela Lei de 7 de Abril 
dr 18/17 em dispensa dos artigos 92." e 93." da Carta 
Coiistituciorial da Morinrchin. 



Q iinico. Fica  deste modo emendado o paragra- 8." Fica deste modo emendado o paragrnfog.", 
fo e.*, artigo 15." da Carta Constiliicional da  Mo- artigo 15.' d a  Carta. 
iiarcliia. 

ARTIGO 9.' 
Nenhuni Par,  o11 Deputado durante a sua Deputa- A' Commi8r6o propóe a rupprcrsrio date artigo. 

çio, póde ser preso por Aucioridade algunia, salvo 
por ordem d a  sua respectiva Camara, menos em fla- 
grante delicto. 

Q iinico. Fica assirn emeiidado e reforrnado o arti- 
go 96.' da  Carta Constitucional. 

ARTIGO 3." 
O Deputado qiie, depnis d e  eleito, acceitar func- 

çijes piiblicas rctribuidus, sendo a nomeaçao depeti- 
deriie da  livre erjcnlha d o  Goverao, perde o logar de 
Del>i1tado; c fica, pura a sua reeleição, compr~tien- 
didn nas disposiçõej que devem regular a elegibili- 
dade dos Empregados, scgcindo vai prescripto no ar- 
tigo 10." d o  presente AICIO Addicional. 

Q 1.0 Niio perde o logar d l ~  Depiitado aquelle qiic 
sair d a  Carnard, na conformidade d o  artigo 33." da 
Carta. 

$ 8." Fica d e s ~ e  modo ampliado o artigo 98 d a  
Carta Constitucional. ' 

ARTIGO 2." (3.') 
O Deputado que, depois de eleito, acceitar mercê 

bonorifiea, ernpregn retribuido ou commiss50 subsi- 
diada, sendo o despaclio dependente da  livre escollia 
do Governo, perde o lognr d e  Deputado; e fico, para 
n sua reeleiçao, coiiipreliendido nas disposições que 
devem regular a elegibilidade dos Empregados Pu- 
blico~, segundo vai prescripto no artigo 9.' d o  pre- 
sente Acto Addicional. 

Q 1 . p  Não perde o logar de  Depiitado aquelle que 
sair da  Caniara, na conformidade d o  artigo 33." d a  
Carta. 

Q 8.' Pica deste modo confirmada e ampliada a 
disposição do artigo 28: d a  Carta Constitucional. 

ARTIGO 4.' A I ~ T I G O  3." (4.') 
Cnda iiiria das Cainaras poderú, a liedido d o  Go- E m  caso de  iirgcntc necessidade d o  serviço p ~ .  

verno, j~erniittir aos sriis Menibrqs c i~ jo  cniprego se blico poderá cada uma das Carnarns, a pedido d o  
cxcrce ria Capital, que nccciiiiuleni o exercicio delle Governo, permit~i r  aos seus Membros cujo emprego 
coiii o das fuiicções L~gislativas. se exerce na Capital qiie acciimiilem o enercico delle 

com o das funcções Legislaiivas. . 
Das Eleiç6çs. 

ARTIGO 5.' ARTIGO 4.' (5.') 
A nonieaçiio dos Deptitados t! feita por eleiçiio Di -  A norneaç0o dos Deputtídos é feita por eleiçãoDi- 

rrcta. recta. 
ARTIGO 6.' ARTIGO 5." (6." e 7.') 

Tcrni voto nestas eleiçòes todos os Cidadãos Por- Todo o CidadGo Portiigiiez qiii? estiver iio gaso de  
ttiniiezes qiie estiveremi nogòso d e  seus Diieiior Civís seus direitos civís e politicos é Eleitor, uma vez que 
e I'oliticos. prove : 

ARTIGO 7." 
Siio excluidos de  votar: 
I O s  que não tiverem d e  renda liqiiidrr cem inil 

reis, .provenientes de  beiis de  raiz, capitae.s, conimer- 
cio, iiidustria ou ernprego. 

11 Os nienores de  vinte e cinco annos. S ã o  serão 
Ibnvidos corno taes os maiores d e  vinte e uiri iiiinos 
que tenlinrn uma das seguintes qiialificações : 

1 ." Casados; 
2." Clerigos de Ordens Sacras ; 
3.' Oficiars do Exercito e da  Arinoda ; 
4." O s  Habilitados por Titu:os Litterilrios de  qual- 

quer natureza, na conformidade da Lei. 

'Yariit>cin são cxcluidos d e  votar : 
, 111 Os Criados de servir; nos quaes se nãr> com- 
prehendern os Guarda-livros e Caixeiros das casas da 
Commercio, os Criados d a  Casa Real que não foreni 
de  galão branco, e os Adniinistradoies de Fazendas 
Ruraes e Fabricas ; 

I V  O s  que estiverem em estado de intcrdicçzo JII- 
\'oL. 3.'- hIri ;co - 1358. 

I Ter  de  renda liquida annual cern mil réis prcr. 
venientes de  bens de  raiz, capitaes, commercio, in- 
dustria ou emprego inamovivel, 

I1 Ter  entrado ria maioridade legal. 
4 1." S r r b  considerados maiores os que, tendo 

vinte e um nnnos de idade, estejam em uma das se- 
gui n tes quali ficasoes : 

1." Clerigos de  Ordens Sacras ; 
2.' Casados ; 
3." Officiaeq doJ?xercito oii da  Armada ; 
4." Habilitados por Titulos Litterarios na confor- 

midade d a  Lei. 
4 S." O s  Habilitados pelos referidos Titulos Litte- 

rarios sbo igualmente dispensados de  toda a prova d e  
censo. 

ARTIGO 6." (7) 
Sao excluidos de  votar: 
I Os Criados dc servir, nos qiiaes SP niio compre- 

Iiendem os Guarda-livros e Caixeiros das casas d e  
Commercio, os Criados da  Casa Rea lque  não forem 
d e  gala0 branco, e os Administradores d e  Fazendas 
Ruracs e Fabricas ; 

I1 Os que estiverem interdictos da administração 
13 



diciel, oii tLni estado de a~,cueaçiio jmr cffeito dc pro- 
iiiiricia ; 

Fr Os Lihcrtos. 
A I ~ T I G O  8." 

'i'odos os que tèrm direita de votar s5o li;ibcis para 
ser eleitos Deputados sem condi~no de doinicilio, 
residencia ou riaturalidade. 

Q unico. Exccptnain-se : 
I Os Estrangeiros riatiiralisados ; 
I1  Os qiic niio tivercm de renda liquida ariniial 

qiiatroceritos mil rc.'is? pro~enirnles das rncsrnas fon- 
tes declaradas iio artigo 7." do prcseriir Acto Addi- 
cional, ou não forem habilitados coni os Graus e Ti -  
tiilos de que tracta o numrro quarto do mesmo ar- 
tigo, secç& segunda. 

ARTIGO 9.' 
Aquelles qiie nlo tbem direito de votar na eleição 

dos Depiitados, nho pódem votar nas elziç6es para 
qualq~ier outro cargo piíhlico, salva a differcnça do 

de =c113 lieiis, e os accusados por effeito de pronun. 
r ia  ; 

111 Os Libertos. 
I ~ R T I G O  7.' (8) 

Todos rn que têem direito de votar, 830 ha beis para 
ser eleitos Deptitados sem condição de domicilio, 
residencia oii oaturalidade. 

Q unico. Exceptuam-se : 
I Os Estrangeiros iiaturalisados ; 
I1  Os qiie n80 tiverem de renda liquida aririiinl 

qiiatrocentos mil réis, provenientes das mesmas fon - 
tes declaradas no artigo 5.' do presentc Acto ilddi- - 
cional, ,oii não forem habilitados com os Graus c 'l'i- 
tulos Litterarios de que tracta o paragrafo segiindo 
do mesmo arligo. 

AILTIUO 8." (9) 
Aquelles que n io  têeni direito de votar na eleição 

dos Deputados, iião podem votar nas eleições para 
qualquer outro cargo público. 

ARTIGO 10." ARTIGO 9." (10) 
A Lei Eleitoral Orgaiiica deterniiriarh : A Lei  Eleitoral determinara : 
I O modo prrictico das eleições, e o numero dos I O modo prhctico das eleições, c o numero dos 

Deputudos relativaincnte ;i popiilaçiio do Reino; Deputados relativamente á populaç50 do Reino ; 
I1 Os enipregos qiic são iiicompativeis coni o 10- 11 Os empregos que são incornpativeis com o 

gar de Deputado ; logar de Dep,itado ; 
I11 Os casos em que, por motivo do exercicio de 111 0 s  casos cm que, por motivo do exercicio de 

fiincç6es públicas, alguns CidadPoa devam scr res- fuiicçõos públicas, alguns Cidadios devam ser res- 
pEctivametitc inelegiveis ; p~ctivainente iiielegiveis ; 

I\'  O modo e fórnia porque se deve fazer a próva I T T  O modo e fcírma porque se deve fazer a próve 
tlo censo iins diversas provincias do Continente do  do censo nas diversas provincias do Contiiienle do 
Heirio, das Ilhas Adjaceiitcs e do Ultrailiar. Reino, das lllias Adjacentes c do Ultramar; 

\' 0 s  Titulos Litterarios que siio supplcmcnto tlc 
idade e que dispensam da próva do censo. 

Q unico. Ficam deste modo revogados e tilterados 4 unico. Picarli dcste modo revogados e alterados 
os artigos 63.", 64.", 65.", 66.', 67.", 68.", 69." e 70.' os artigos 67." 61,.", 65.", G." ,  67.", 68.", 69.' e 70." 
da Carta Coris t i l  iicional. da Cai ta Constitucional. 

Do Poder Esecuiivo. 
ARTIGO 11.' ARTIGO 10.' 

Oç 'L'ractados de AIIiança OíTensiva e Defensiva, Todo o Tractadn, Concordata e Convenção que o 
Siibcidio, Comiiierrio c Navegaçso serlio aliprovados Governo celebrar coin qiialquer Potencia Estr;rri:,.c:ira 
pclas C6rtc.s aritcs de ratificados. será, antes de ratificado, approvado pelas Cortes (%! t i  

Sessão Secreta. 
6) Z L ~ I ~ C O .  Fich deste miodo ref'ormado e ampliado o Q unico. 1Jic:ani deste rnodo reforrnados e amplia- 

paragraf;) oitavo do artigo 75." da Carta Constitu- dos os paragrafos oitavo e deciino quarto do artigo 
i ioiii~l. 75." da Carta Constitucional. 

Das Camaros Municipaçs. 
A ~ T I U O  12." ANTIGO 11.' 

Em cada Coiicelho.uma Camnra Municipal, eleita Krn ca(la Coricelho uma C:aniara Municipal, c lei~:~ 
(lirectaniciitc pelo povo, ter,i a Admiriistração Eco- dire(:tarnc.riie pelo povo, terá a A(1ministraçSo Eco- 
nortiica do Muriiripio, na coiiSorinidade das Leis. iiomia rio Municipio, na confoimidade das Leis. 

S, m~nlco. Ficani deste iiiodo siibstituidos os artigos 4 utrico. Ficam deste modo revogados e substiti~i. 
133.", e 134." da Carta Coristitucionnl. . dos os artigos 133.', e 134." da Carta Constitiicioiiaj. 

Da Fa~entla Nacional. 
Aic.rico 13." ARTIGO 19.'' 

0, lnipostos Directos e Iiidirectos são votados an- Os Iinpostos C ~ O  votados anncalmente : as Lcis que 
niialmente: as Leis que os estabeleceiii, obrigam só- os estabelecem, obrigam sóinente por um anno. 
mente por um anno, se não forem confirmadas. 

Q 1." As somrnas votadas para qiialqiier despesa. Q 1." As sommau votadas para qualquer despcza 
pública iiLo poderGo ser applicndas para outros fins pública não podem ser applicadas para oiitros f ins  
senão por uma Lei Esl,ecial, que aiictorize a transfe- senão por rima Lei Especial, tliie aiictorise n transfc- 
rencia. rencia. e 

a: A Admiiiistr;içuo c arrecadaçiio dos Rendi- Q 8.' 11 Admiiiistrago e arrecadação dos I ipnd i 





O Sr. Prcsidcnte:- Esta rrn dijciiasUo nn siia ge- 
neralitladc. 

O Sr. B a ~ j o n a  : - Mando para a Mesa a se- 
giiinte : 

PROPOSTA : - LL Proponho que a discuss5o d o  Acto 
Addirinnnl se adie até que se nos apresentem as l i c -  
forinas Economicase Adminijirativas, rec1;itnadas 11t.10 
Paiz ; c qiie, pelo rnt,nos, se disriiiani os Actos da  
Dictadiirn, o Orsariienin, e Leis de  Meios. 9 , -  Bar -  
jo~ia .  

(Continuando) Se  esta Proposta de  Adiamento 
for apoiada, eii pedirei a palavra para a siistentar, 
se liouver qiiem o conil~ata. 

Ií;,i opoitrda, e entrou em discusslo. 
O Sr .  Visconde de Azevedo: - Sr. Presideiite, eu 

iiitendo que esta Camara 6 uma Camara em parte 
Constituinte, porque os Poderes de  que os nossos 
Coiistiiuintes 110s revestiram, d50-nos auctoridade 
]laia reformar a Lei Piindainental do  I'aiz (Apoia- 
dos). Quando lima Carnara é Constituinte, segundo 
os mciis estudos, qiie bem curtos s8o elles, intendo 
( 1 " ~  a primeira cousa de qrie deve occiipar-se, é d e  
constitiiir isso que tem a constitiiir na Lei Funda- 
incn tal do  Paiz (AI~o.iados) 

O Adiamento que se propGe, não póde ser appra- 
vado, por mim pelo inenos, pelas diias razõcs seguin- 
tes e esseiiciaes: a de  converiiencia Politica, e a ra- 
zão de adrninistraçno. e organisação do Paiz. NLo 
póde ser approvado pelas r a ~ 0 e s  de  conveniencia Po- 
iitica, porqiic sendò nós riesto parte iiina Carnara 
t:oristituirite, seria extraordinario qiie deixasserrios de  
ronstitiiir aqiiillo qiie o r a i z  espera que nós consti- 
iiritnios, e que em vez disso nos fossemos occii1:ar 
coin oiitras coiisas, qiie por milito essenciaes que sc- 
Jaiii, n5o potlrn> tomar o prirneiro Ioga r ( Apuiodns). 
Uma Camara Constituinte a primeira coiisa que tcrn 
r i  fazer, 6 aqiiillo pata que trouxe Poderes especiaes; 
<: isto que &r tenho visto fazer sempre em iodos os 
P:iizes (Apoiados) 

Tainbciii n30 pódc ser approvado O Adiamento pc- 
Ias razões d e  orgaiiisação e adniinistraçWo do Paiz, 
porque, rnuita coiisa podiamos n6s fazer que podesse 
ter rclaçao mais ou menos directa com a Reforma ou 
Acto Addicional, e ainda que me digam qiie nenlici- 
rnn dessas Leis ch virA, pelo menos ha de  vir iinia, 
qiie é a Lei Iileitoral (Jpoiados;. Sr. Presidente, 
cli~ando eeii saí da  iniiiha provincia, os Constituiritcs 
rliic me mandaram a esta Casa, disserain-me-Vai, 
c tracta de ajudar os teus Collegas, para no9 darem 
unia boa Lci Eleitoral (Apoiltdos). k;, Sr .  Presi- 
dente, ha inirito terripo que o Paiz se queixa da  falta 
desta Lei, e talvez, qiic essa falta tenlia sido causa 
(le iiiuitos tii~iles (Muitos apoiudos). Eii toda a mi- 
rilia vida detestei Itcvoluções, mcis sempre qiie iiitcn- 
der  que cllai sao necessarias para a salvaçio d o  rn .u 
Paiz, arrastado lá vou (Muifos apoiatlos). 

Ora,  se o Paiz precisa disto, se esta k a siia pri- 
rriciia necessidade, que havemos de  nós fazer ? Qrie 
liaveiiios dizc.r aos riossos Constituintes quando foi- 
ino3 daqiii, e nos pergiintarcrn porque o rião fizérnos ! 
Porque ri80 disciitimos o Acto Addicional 1 Diz o Si. 
Barjoiia na sua Propvsta, que seja adiada esta d iq-  
ciissZo atd se votareni os Orcameiitos. as Leis tlc 
liazcncla, as Reformas ~cor iornLas  e Xdininistrativas, 
etc. l'tido isto 6 muito necer-sario; eu concordo qiie 
as ReforniasEconomicas e Adlnini5trativas s i o  muito 
urgeritcs, ii30 lia duvida nenhuma ; itias primeiro- 

mente, pergiiri to ao  illustre Del>utado se essas Refor- 
inas já se apresentaram, ou se estb rnarcado o dio 
em que se lião de  apresentar 1 Pois se o dia 115.0 está 
marcado, havemos de  adiar o Acto Addicional, scrn 
saber ainda quando nos ser50 apresentadas esras Pro-  
postas? E quem é qiie tia d e  ter a Iniciativa erri 
apresentar essas Reforrníis, ha de  ser a Camara ou o 
Governo? Pois não temos nós ouvido jlí a o  Miiiiste- 
rio, que essas Reformas Economicas e Administrativas 
não podem vir aqui todas simultaneamente, mas qiic 
liao d e  vir a poiico e poiico? S e  se esperar por isso, 
então o Acto Addicional ri80 d possivel discutir-se 
(Apoiados). S e  houver algiim Deputado que faça 
Propostas, para essas Refornias, e as apresentar, aI- 
guma cousa se poderia fazer, mas do contrario não 
póde haver motivo para se adiar esta questão, por- 
que nenhuma dessas Propostas de  que o illustrc 
Deputado falla, foi airida apresentada, e por coii- 
sequencia nada temos ainda que fazer a esse respeito 
( Apoioclos). 

Sr. I'residentc, algumas razões oiivi eu que me fi- 
zerani a principio algiim peso sobre a conveniencia 
de  se adiar a disciissão do Acio Addicional, e iiina 
dellas, confesso que algiimo impressão nie fez. EU 
queria qiie o Acto Addiciorinl á Lei Fiindanicnilil 
d o  Paiz fosse votado pela Cainnra, esioiido ella o 
mais amplariiente coinpleta, e era este uin molivo 
porclue intendia que se poderia addiar o Acto Ad. 
dicional, pnrqiie faltando quarenta c tanlos Deputa- 
dos para a Cdmarn estar completa, e sendo este sein 
diiv ida o objecto mais grave que se póde traciar n'unin 
Cati,ara, parecia rasoavel qiie se adiasse o Acio Ad- 
dic:onal, até qiie se procedesse ús eleições que f,il- 
tam. Mas aprsar disso, n5o rejo raaâo bastante qiia 
riie leve a approvar tal Adianicrito (Apoiodos). 

Sr. Presidente, fez-se ern Portugal a Constittii~Bo 
de 1822 e a Coiistitiiição de  11138; pergurito, eciivc- 
ram as Camaras sempre conipietas, qudiido se irti- 
ctoii destas diias Constitiiições? Nào. Esperavani os 
Diapuiadc s que estavam reunidos, qiie viessem os qiic 
f,iltat aiii para se votarain essas Constituiç6es ? Kàn, 
e eu, parte nerihirina acontece o contrario. Estci iIira- 
ma idéa qiie uiii illustre Deputado mc leiribroii, e 
qiie e11 já disse qiie a principio me fez algairna ioi- 
pre&ío, esiií ern contradic~ão com o que se fcz etn 
unia grande NnçBo ha potico tempo. Qiiundo ria 
França, eni 1848, ha qiiutro unnos ae fez u Consii- 
tuiçZn, nppareceii alii a rnoles~ia conliecidn pt.10 no- 
inc dtq Colcra-Morbus, e morreram rriuitos Dcpuia- 
dos dessa riiolesiio, rnas eu não vi que a Camara 
adiasse a rll~estHo da  Coiistitiiiç?to RI; qcic se elcgt-s- 
sern oiiiros Dc pulados para siil>s~iiiiirem os qiie ti- 
ntiairi iiiorrido ( Apoiados j. 

He iiiais rxetiiplos; qiiando se ftaz n Corisiitiiiçio 
Inglcza, tiiinl>rrn ruorrpraiii olgiins Iiiglezec, porque 
apesar de  Lriglatcrra ser iiriia f iasão t~odcrosa e de  
I)riinrira nrcfrii), os Iiigleres nRo deixa ir^ d e  rnorrcr 
do  inesirio riiodn qtic 03 povos das outtas Wa~ões, c 
elles nEo deixarar11 de  fazer a Lei, porque lhe inor- 
rernrn alguns Urniiiados. 

Ora,  Sr. Prcsidenir, nós n5o cnstamos n'o~itro caso. 
No I'orto upl~art~ceraiii no anno passado syinpiornas 
da fc,l>re aniiircllu, r irlorrcnii algueiii ;, que r~iiiiio era, 
qiie esse rrial, qiir D w s  affi+ste, aqiii viesse, e nior- 
ressem dclle v inle ou trinta Dcpiitados -dever-se-ia 
esperrir que se rlegcssein outros? Niío póde ser. O 
actn é soleinnr*, 6- é um 1)l-incipio gvral de  Dirciio, se 



me nio engano, porque não sou Legi~ta, ma!. os meus 
Collegas que o sùo, ine dirão se é vcrdudeiro ou não 
-Que os votos dos ausentes se accrescentam aos 
preseiites (Apoiados). 

N%n me consta qiie em Nação alguina do Murido 
esta falia fosse rnotivo nunca para se nEio tractar da 
Coiistitui<;ão de tinia Nasão, que se está constituindo 
( A p o i a d o s ) .  Al(;in disto eu estou aqui, e sou de uiiia 
pror incia qcie dista 70 legoas da Capital ; estou lon- 
ge da minha casa ; soii daqiielles Deputados qiie não 
tenho diivida neiihiima, se a rnintia presença puder 
ser oecessaria ern Lisboa, de estar aqui, e dar ao meu 
Paiz tudo quanto clle exija de  rii ir ri ; não virn aqui 
gdriliur dinheiro, e acluelles qiie riie conhecem, sa- 
beni se fallo verdade; mas, Sr .  Presidente, estarei 
pronipto a permanecer aqu, até ao fini do arino, unia 
vez que a Patria o exija, e que nie convençam de 
que a prorogação das Cortes é necessaria; rnas ficar 
eii aqui por i i i i i  Adiarnento, que jiilgo altamente des- 
rieressario, do Acto Addicional, setri votariiios o qunl 
tios 11Lo poderrios ir enibora, porque nós sdmos iiiiia 
Çauiara Constituinte neste ponto, e [ião havemos de 
voltar para nossas casas, pelo nienos eu  nao queria 
voltar sein a Lei Eleitoral feita, e nio a podemos fa- 
zer  sein o Acto Addicional ser votado, não intendo. 
Eu a fallar a verdade tenlio necessidadv, tenlio ur -  
gericia de me i~ embora para mirilia casa, porque fa- 
ço lá beiri fdlta ; iilas o Paiz esii primeiro que a rni- 
riha casa e qiie a minha vida (Apoiodoo), e quando 
seja preciho a rriiiiha assisienciii, aqui catou ; riias dc- 
iiiorar-me aqui sern necessidade, iiào admitto; esta é 
a niiiilia olbinião. 

Sr. Presicieiiie, eu  iiiiitilrnente nho quero ser aqui 
uni Dcpuiado adiado, estou proinpto d ser adiado, 
iiias poi rieces,idade supreuia, tiia> rião por rircessi- 
dade que n5o jiilgo supreiiia. Voto coiilra o Adia- 
iiicrito. 

O Sr. B~irjunci : -Serei mui breve porqile iritendo 
que nLio ser& preciso que diga muito depois do que 
tive a honra dc apresentar nesta Camara por occa- 
siLo da Resposta ao Discurso da Corda, c depois dc 
ter visto qiie tantos illustres Deputados se levarita- 
iain para pcdir a palavra a favor do Adiaiiiento; 
ellcs siipprirr~o aquillo que me faltar, elles o farão 
iiiitito melhor que eu. 

Coine~arei pedindo licença ao iiobre Depiitado qiie 
acabou de fallar, para lhe ponderar qite rrie parece 
qric nzo attendeu bem á redacção da rninlra Propos- 
[a .  Eii iiko pedi, nem jániais pediria um Adiamento 
ilidcfiiiido (Apoiados);  pedi sómeiite um iltlianiento 
temporario, ii i i i  Adiamento sG para depois do Miois- 
terio ter apicsciitado as suas Propostas ácerca das 
Leis Ecoiioiiiicas e Aciniiiiistrativas (iiitciide-se os 
riiais essenciaes) para depois de teiiiiòs cliscutido o 
Oicarnento, as Leis de Meios e os Actos da Dicta- 
dura. 

Qilaiido tive a honra de apresentar as rnitihas idéas 
ácerca da Refórina da Carta, por occasi5o da Res- 
posta ao Discurso da Coròa prociirei sustentar que a 
Keforina da Carta riio devic fazer-se por em qiiari- 
to,. nias que devia reservar-se para a quarta Sessâo 
desta Legislatura, e que as tres Sessoes priirieirai;, 
curtas conto eii intcndia que cllas devia111 ser, pois 
ern minha opinicxo,  muco deviam ir aléin dos liriii- 
tes rnarcados pela Carta, fossein crnpregadas erii dis- 
cutir au Leis iiecessarias para o nosso desgraçatlo 
Prriz, as Leis relai ivas . ás Referirias principaes Oe 

~ ~ - - ~ I A I ~ Ç O - I ~ S ~ .  

Fazenda, e as de Adiiiinistraçio de que as. meaniae 
Leis de Fazeiida essencialinerite deperidesserri ; pro- 
ciirei pelo iriodo que podia susteiitar e ~ t a  minha 
idia, e parece-me que não devo arrepender-nie do 
que entko disse. Corilieci apesar de tudo, apesar da  
minlia profunda convicçao que a minha idéa tal qual 
a tinha exposto, iiZo seria approvada Cor esta Caina- 
ra, e entio liiriitei-a, abbreviei nlais o rneu Adiamen- 
to, contento-ine ern que se adie o Acto Addicional 
para depois de se nos apreseiiiarern os Orçamentos, 

+e  de nós discutirmos as Leis niais indispensaveis, re- 
lativas ás Finariças e á Admiriistração Publica, e os 
Actos da Dictadiira. 

Os Actos da Dictadiira, de que então não tililia 
fallado, e todos os Membros desta Carriara coiihe- 
cern o motivo porque entào os omitti, n5o podem 
deixar de se tomar em consideração iminediataniente 
(Apoiados) ;  assim O determinam imperiosamente os 
preceitos niais geraes, mais iridispensaveis do Syste- 
ma Representativo. Além disto, Senhores, eu tenlio 
a honra de o repetir nesta Casa, e desejo qite em 
Portiigal todo se saiba o que co digo aqui, a dis- 
cussão sobre as priricipaes medidas de Fazenda é re- 
clamada por todos 03 Portuguezes, são as primeiras 
medidas (Apoiados, ' .  O povo todo diz - Dêem-nos 
En~pregados lioiiestos, arraiije:ii a ITazeiida, estabe- 
leçarn as principaes medidas de Administraç,io, e de- 
pois tracte.se do resto. - fi isto que me disseram a 
inini, C isto que se ouve dizer por toda a parte. 

N5o procedendo nós assim, não podemos ir para 
casa pelo reccio de sermos arguidos pelos riossos 
Constitiiiiites de n&o termos cumprido o que se nos 
determina nas nossas Procurações. 

Sr. Piesidente, é preciso que eu diga e com toda 
a brevidade c clareza; o Acto Addicional na ver- 
dade iriclue duas disposições dc grandissima utilida- 
de, que siio as eleições Directas, e a approvação pe- 
las Caniuras de todos os Coiitractos corli as Nações 
Eotrangeiras antes da sua ratificaçno ; mas estas ine- 
didas teerii sido discutidas dentro e fóra do Parla- 
mento, de tal rriaiieira que se fosse preciso que o 
Parlaiiicrito se fecliassc, todos as :ipprovariarn ini- 
mediataiiiente. Portanto n%o tenha o iiobre Deou- 
tado reccio de quc nos arrisqueinos a ir para casa 
sein disciitirmos o Acto Addiciorial, só se o Ministe- 
rio quizer. E se acaso a Reforma da  Carta podia ser 
feita tko facilmente, para que haviamos de deixar de 
tractar dos outros objectos, que a Nação reclariia, e 
recommendou a todos os Deputados ? Para que bave- 
mos de deixar de tractar de tão importantes objectos 
para rios occuparmos agora do Acto Addicional, se 
rieste Acto, segundo a minha opinião, e a opinião de 
muitos individuos desta Casa, apenas ha importantes 
aquellas duas disposições, que em caso de necessi- 
dade seriam appro\adas logo que fossem pioyostas? 

Tern-se allegado corno grande iricoiivenieiite da de- 
mora do Acto Addicioiial, o ter entco de se demo- 
rar o Juramento do Principe Real ; [rias eu creio quc 
o Juramento póde demorar-se sem inconveniente ne- 
nhum ; ninguem nos levari a nial quc nós para be- 
neficiarnios o Paiz adienios mais esse Jurarnrnto por 
um mez ou dois; isto salta aos olhos, não é cousa 
que possa allegar-se contra a minha Proposta. 

Tractar da Orçamento é nossa obriga~ão;  é o pri- 
meiro dever das Cdrtes, particiilarmente da Carriara 
dos Deputados, bein coino das Leis de Meios, e das 
Leis de Adrninistraç~o, dc qiie estas ultimas dcpcn- 
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deu], e tatito ~eiilio eu a peito qiic sc tractcni estr.3 
ol)jcctos coin prefcreiicia, qiie descjei sempre que me3- 
iiio das Leis de Adrninistraçao só nos occupasseiii por 
ora aquellas de qiie depende o arranjo das Finanças. 

Diz o riobre Deputado que rne precedeu, que o 
Oiçariiento ainda senão apresentou ; mas é isso mes- 
1110 uiiia razzo qiie eu tenho de mais, para sustentar 
n minha Proposta; desejo que o Orçamento c as 
Lcis cle Mcios verrliain com toda a brevidade, e qiicro 
Icr sc por esta f6rma obrigo o Sr. 3linistro da Fa- 
zenda a cumprir corii t5o sagrado dever (O Sr. Yis- 
ronde de AwveJo - Eii desejo o Orçamento tanto 
como o illustrc Deputado). Acredito; porém o que 
iiiais eatiiriaria agora é que o nobre Deputado coiri 
a siia eloquencia, e a impressão que suas opiniiies 
liao de fazer no Publico, me ajddasse obrigando o 
Sr. Ministro da Fazenda a satisfazer á anciedade 
publica. 

Eu disse que s6 via no Acto Addicional duas dis- 
posições importantes; mas ha ainda outra que tam- 
bern se reputa mui importante, que k a faculdade das 
Camaras nomearem Commissões de Inquerito; eu 
porém intendo que nenhum rnal resultaria da  omis- 
são desta providencia iio Acto Addicional, porque 
me parece que pelos priiicipios da Carta essa. facul- 
dade nos é conferida (Apoiados). Se nós devemos 
saber coino as Leis se executam e a Constituiçgo, se 
temos auctoridade e o dever de legislar, se para as 
Lei3 se fazerem e para fiscalisar a sua execução, pre- 
cisarmos esclarecimentos das diversas Repartições, é 
claro que se intendermos, que sem taes esclareci- 
mentos nos é impossivel par em practica aquelles 
deveres, é claro, digo, que estamos no nosso direito 
nomeando essas Comrnissões de Inquerito; aliàs fica- 
riamos impossibilitados de p8r ein practica os mes- 
mos preceitos em que a Carta k tão explicita. 

Resta-me só uma declaração, e é, que eu não con- 
sidero esta quostgo Ministerial (Apoiados). 

O Sr. Ferre:  -Peço a V .  Ex." que mande ler 
;i Proposta do Sr. Barjoaa (Leu-se). 

(Continuandoj Sr. Presidente, na fórma porque 
o Proposta está redigida, p6de dizer-se que o Adia- 
mento O indefinido; porque elle é proposto até se 
disciitirern todas as Reformas Economicas e Ad minis- 
trativas, e em qiialquer destas duas especies coinpre- 
hendern-se todos os Actos Legislaíivos que podem sair 
desta Casa (Apoiados). As Leis de Fazenda inten- 
detn-se comprehendidas nas Reformas Econoniicas, e 
debaixo do titulo de Reforma Administrativa, com- 
prehendem-se todos os Actos que nos possam apresen- 
tar de Administração Civil, Judicial, Administração 
do Exercito, de Marinha, e decolonias, etc. (Apoia- 
dos), de modo qiie, se tal Adiamento se votasse, o 
Acto Addicional havia de ficar pare o fim de tudo 
o que se podesse apresentar a similhante respeito. 

Sr. Presidente, tracta-se de saber o que se ha de 
discutir primeiro neste caso, se as Reforinas Econo- 
mica3 e Administrativas, de qiie falla o Auctor do 
Adiamento, se o Acto Addicional. Para se decidir 
esta qiiestão é necessnrio vêr a irnportancia da rlcto 
Addicional comparada com essas Reformas. Na cen- 
sura de Direito de todos os Publicisias, nüo ha nin- 
guem que possa duvidar, de que a Constiluiçâo B a 
Lei Siiprema de um Estado, e que todas as oiitras são 
secundarias e deperidentes dessa primeira Lei (Mui-  
tos opoiados). Uma Lei ordinaria póde revogar qual- 
quer Lei de Estado, mas não a primeira; logo com- 

parados estes dois casos, ninguem póde dizer que se- 
jam de maior importancia as outras Leis do qiie u 
primeira ; por consequencia, por onde devemos come- 
çar?  Pela de maior importancia, sem duvida nerihii- 
ma. Accresce ainda outra cousr, e é, que as Leis 
secundarias são por força respeitadaras da primeira 
Lei, c qual é a priciieira Lei 1 É a Lei Fundamental 
do Estadr, (Apoiados). 

É necessario pois, Sr. Presidente, principiar pela 
base principal de todos os nossos trabttlhos, e r i  t>asc 
de iodos os nossos irabolhos 6 a Reforma tla Carta 
(Apoiados). Sr. Pressdeiite, clarna-se todos ou dins 
qiie são necessarias Reformas na Administraçiio da  
Fazenda. No Acto Addicional tracta-se de diias enti- 
dades. da uma coiisa chauiada - Tbesoiiro. e de ou- 
tra, Tribunal de Contas. Pois n5o será neceisario para 
a organibação das Finanças, saber se estes dois Tribu- 
naes passarão ou nio, e como hão de ser organisa- 
dos t A respeito da Lei Eleitoral jb um Sr. Deputa- 
do disse que ella se não podia fazer sem se reforinar 
a Carta a este respeito; por consequencia 6 necessa- 
rio primeiro que o Acto Addicional se disciiin e ap- 
prove, para se poder declarar qiie as Eleições Ilão de 
ser Directas, e para segiindo essa base se fazer a Lei. 

Ainda Iis outra consideração que é de grande irn- 
portnncia. Houve no Paiz uma Revolução; procla- 
mou-se a Reforma da Carta, apresentou-se este gren- 
de pensamento nesta Revolução, e as Revoliições 
para nós s5o sempre de muita gravidade, e fallo deste 
modo, porque eu odeio as ltevoluções, nunca entrei 
eni nenbuina. nem esDero entrar: mas é facto aue 
essa Revoliição se fez; que se proclamoii a Reforma 
da Carta, que este foi o eco geral do Pais, que ern 
consequencia desse eco se fizeram as eleiçocs, e que 
urna das coiisas qiie reclamaram de nós os nossos 
Constitiiintes, 6)i essa Reforma; por conseqiiencia é 
nrcessario jiistificar a razio, porque n6s estarnos aqui 
para podermos proceder. 

O Sr. Dias de Oliueira: - Eu tcnbo lima posiçio 
especial, qiie rne obriga n apoiar o Adiamento, aprc- 
sentado pelo nol~re Deputado; e principiarei por rle- 
clarnr, que a minlia missiio, qiiando vim a vsta Ca- 
mara, nao foi, nem podia eer opposição aoGoverno, 
e rniiito menos opp;>sição systenintica oii acintosa ; 
por conseqiiencia aqui110 que eu disser, oii fiiço ien- 
ção de dizer a este respeito, isto é, do Adiuiiiento em 
discussão, não se in~enda, como opposiçio ao Min i s -  
terio. Nós esiamos n'uma questão de ordem, e cuja 
resolução favoravel ou desfàvoravel, não póde de fór- 
ma nenhuma trazer crise alguma Ministerial, nem a 
questiio do Adiamento significa uma qiiestào Miiiis- 
teria1 (Apoiados). Fiquem pois os Srs. Ministros in- 
tendendo, p r a  sempre, que qualquer coiisa qiie se 
Ilies possa dizer, qiie não Ihes seja inteiriiriieriie agrci- 
davel. iilo é coin o fim de Ihes fazer uma opposição, . -  
e milito menos opposiçio acirilosa. 

Rii tenho corno disse uma posiç8o especial, por- 
que o Coll~gio, que me fez a honra de me mnndar 
a esta Caiuara, depois de me eleger, declaroii-me, 
que o tiritia feito pela sua vontade sómeiite, sein i i i -  

flliencias nenliiimai estrnnlias, oii talvez riiesrno con- 
tra algiiiiias ii~fliiencias que qrieriarn impedir, cilie eii 
fòsse eleito Del>i~tado. De inais qiie nie deixavam em 
plcria liberdade para rne declarar, tractar, disciitir e 
votar a respeito de todos os negocios, qiie viessem a 
este Camara; mas recomrnendaram-nie unia coiisa 
rniiito expressa e claraiiiente, e era qiie oPaiz neces- 



5 
9iLava sobre tiido de Reformas Econ~mica~,  Adrrii- 
nistrativas, e Judiciarias, sendo destas, qcie dei i,, I ra-  
ctar priineiro que tudo; sendo a Reforrna PoIiiica n 
ril~iina parte da niissão da actual Sessão Legi,iaiiva. 

Estas foram tambem as idéas que vogararn na- 
qiiella época; foi a opinião geral, e eir appello para 
o testemunlio de toda a Imprensa que publicoii estas 
rnesinas ideas, e as sustcnloii nessa época. Erri con- 
scqoericia disto, e sein renegar de fórma algiimti. os 
Podercs Constitiiintzs, de que estou iiivestido, faço 
csta declaraçiio ; porque O nobre Deputado, que abriu 
o debate, disse - Qiie quem apoiava o ,Idiaineiito, 
podia dizer-se, qiie até certo porito, queria descoiihe- 
ccr o, Podercs, que tinlia recebido dos seus Consti- 
tuintes. -e11 não os renego; estou p;ompto para 
usar delles, como é meu dever, mas intendo que rião 
podia deixar passar silencioso a discus&o do Acto 
Addicional, antiss de se tractar das outras questões, 
que rne foram recoinmendadas pelos meus Consti- 
tuiiites. Se guardasse silencio a respeito de tal ponto, 
eu ri50 podia apresentar-me airosamente diante das 
pessoas que aqui me riiandaram (Apoiados). Ora eu 
teiilio ouvido aqui lamentar na Carnara, por iiiuitas 
vezes, a perda dc tempo; tambem tenlio ouvido di- 
zcr - qiie não temos Administraçzo ; que não temos 
J ustiya ; que não temos Fazenda - e vejo que eoses 

' Senhores que têern feito paiticularmente estas laniu- 
rias, suo os que hoje intendern e susteiitam,.q.ue com 
o .\cto ldtlicional- se vai dar Justiça, Admiriistra~ão 
c Fazriida ao Paiz (Yoses : - Não é assim, nuo iii- 
tendern isso) ! 

Eii n5o quero entrar nessa quesl8o; e vejo mesmo 
que a Camara ouve com uma pouca de im~aciencia 
cata discussão incidente do Adiamento, e eu iião 
qiiero roubar-lhe o tempo: digo qiie nie parccc iii- 
coiirenientc, que nós comecemos pelo 8cto Addicio- 
na1 ; e declaro qiie fui eu, que disse ao Sr. Deputa- 
l,o, q u c r ~ ~ c  parecia inconveniente, qiie qiiaiido a Cd- 
riiara estava ainda incoinpleta, quando iiella f'rltava 
quaùi uin terço da totalidade dos seus Mernbros, se 
principiasse por tractar de iim dos Actos mais soleni- 
ncs, qual é a Reforrna da Carta, sem ellcs estarem 
presentes. Alkm disso o inconveniente torna-se ainda 
inais grave, se se notar que ha dois dias se mandou 
proceder á eleiçao dos Dcputados que faltnm para 
preencher o numero total dos Membros desta Ca- 
rriara. Se essas eleições ainda se não fizeram, hão dc 
fazer-se com brevidade, e esses Representantes qiic 
foicm eleitoJ hão de vir aqui ainda taiii1)ein coni 
Podcrcs Constituirites iguaes aos nossos ; e para que ! 
Para qiie h dar-lhes Poderes Constituintes? Ngo sei 
]>ara que: n>o scrá por ventura uma inaricha, ou uni 
giande inconveniente em dizer-se hoje aos Collegios 
Eleitoracç - Elegei os Deputados que faltani para 
preencher as vacaturas que ha na Camara, e dai-lhe3 
Poderes Conbtiluintes - rnas dar-lhe Poderes Cons- 
tituintes para que?  Se esses Poderes Constituinte3 
hoje são lima chiinera depois de votado o Acto Ad- 
dicional l Será- para usar delles 1 Em que ? Se esse3 
Deputados quando aqui chegam, não têem nada a 
fazer nesse sentido I Mandar dar Podercs Constituiii- 
t ~ s  a Deputados? que qiiando aqui chegam 6. Camara 
já nrio têem objecto sobre que usar desses Poderes 
Constiliiintes, visto que a Catnara já se tem aiiteci- 
pado sobie o oI>jccto, crn que recaía o uso de tacs 

"lireitos, parece-rne pouco regular, e pouco conw- 
niente. 

Ora eu, se O illiistie Auclor da Proposta tivesse 
proposto o Adiamento iriderinid?, talvez uie 1150 Ie- 
vantassc para o apoiar; mas o nobre Depiitado, que 
ine piccedeu, parece-nie, que compreliendeu rrial tal- 
vez a Proposta que se fez; porque o Adiamento pro- 
posto, ainda que falle em geral, tem comtudo uma 
restricçio quando diz - A o  mcnos tracte-se do Or . 
çamento, Leis de Meios, Adrninistrnsão ; e creio que 
da a, provação dos Actos da Dictadura - Que  é 
pois que se pede, que se discuta primeiro? A Lri 
de Meios, o Orçamento, e ess:i Lei qiie ha de dar 
011  negar a auctoridade que lia de fazer com qiie 
contiiliicm a ser exequiveis ou não os Actos Dictato- 
riaes. E por por ventura nuo será conveniente priil- 
cipiar a Carnara pela discussão destas materias 7 Não 
será isso niais util e de vantagem irrimediata para o 
Paiz ! NUo scrá por estas Leia que o Paiz tanto rc- 
clarna? Não estuo involvidas riessas medidas da Di- 
ctadiira, questoes, negocios, objectos c coiisas q i10 

convem t&r urna defiriiçgo certa e clara, termiiiante 
e positiva a respeito da  sua permanencia ou 
pernianencia? Querer pois prirneiro a resolução dcs- 
tes pontos, que indiquei, C querer o Adiarneiito in- 
definido da discussPo do Acto Bddicional ? 0 que 
se faz com isto, k retirar esta discussão do Acto Ad- 
diciorial do principio da Sessão, e ficar para o resto 
desta meumil Sessão. Então temos tempo de o dis- 
cutir e de fazer a Lei Eleitoral; não p6de haver 
iiiconveiiierite na demora desta discussUo, salvo po- 
rdm alguma circurnstancia que se teriha na rnente, 
e que seja por cm quanto descorihecida; mas eu 
nunca vi Camara nenhuma Constituinte que deixas- 
se de durar, até que por ella fosse votada a Consti- 
tuição. As Cortes de 1882 fizerain a Constituiç~o 
quasi no firii da Sesiao ; as COrtes de 1837, de que 
V. Ex." e mais alguns Srs. Deputados, que estio 
presentes, forain Mernbros, iiiteriderem qiic a Cons- 
titiiição cra O seu l'eslnmento; c a Camara actual 
deve consitlcrar-se crn circumstaricias diveisas? Pois 
ha de dizer-se - Vainos tractar do Acto Addicional, 
antes do  Orçamento, antes d a  Lei de Meios, e no 
firri disso irrno-nos embora, antes de votarinos a bem 
do Paiz todas as Leis de hdministração, Justiça e Fa- 
zenda, de que carece, c que tanto tem reclamado? 
Não me parccc isto conveniente. 

E demais, repilo, na Caniara falta para ella se 
considerar definitivamente constituida quasi um terço 
de seus Membros para se votar a Reforma da Carta : 
ora, Sr. Presidcrite, para a votação da  Reforma d a  
Carta exige a mesma Carta que seja apoiada pele 
terça parte dos Membros da Cairiara, e eu qiiizera, 
quc nós nos chcgasscmos quanto possivel á Lei que 
temos, e qiie ninda niio está revogada. ilccrescenta. 
rei ainda uma cousa, e vem a ser; o nobre Deputado 
que primeiro abriu a discussio, disse- Que na Ca- 
inara não existcrn ticnliunias dessas Reforinae de Pa- 
zenda, de Adrninistraçlo, oii de Justiça, e que por 
isso não podiamos discutir de prompto ; não sabo- 
mos mesmo se o Ministerio as apresentar6 ou dei- 
xará de as apresentar ; e que nenbiini Deputado to- 
mou ainda a Iriiciativa a esse re3peito. Sr. Presideiite, 
a isto k que eu quero chegar. Eu  intendo que as 
grandes Reformas de i~dministraç50, de Fazenda, e 
de Justiça não podcin partir sen5o do Governo : se 
o Governo 1180 se yiizer á testa dessas grandes Refor- 
mas, nLo k p~ssivel que se façarn nunca; não ha 
exeinplo em paiz nenhiirn Constitricional qiie essas 



grande= Itrforni3s iiào tenham sido da Iiiiciiitiva d o  
( inveriio; os Depiitadoj, Sr. Presidente, tem pela 
Carta a Iiiiciativa, e tem-a de direito, mas para es- 
sas griiiides Reforiiias, para aqiiellas Reformas qiie 
exigem dados, que riiiiguem pbde collegir e exairii- 
nar serião o Governo, é imj:ossivel que essa Inicia- 
tiva deixe de  partir unicamente d o  Goverrio (Apoio- 
dos). Eu qiiero e desejo qiie isto seja bem cornpre- 
liendido da  Xaçrio toda, porqiie quero qi.e se saiba 
qiic se na Caniara não existern essas grandes Refor- 
:lias que o Paiz reclaina ; se essas Itcfornias de Adoii- 
i l i s t iaç~o,  de Justiça, c: de Fazenda, estiio inteira- 
iiieiite abandonadas e entregues ao csqiiecimerito, 
corno tenlio ouvido aqui muitas vezes dizer, a culpa 
iiHo d da Camara (Apoiados), porque a Carntlra 
pela sua parte tem a melhor vontade d e  trabalhar 
em todas essas Relormas (Apoiados), mas é cointu- 
d o  irnpossivel a iitn Deputado singularinente apre- 
serita-las. 

S r .  Prcsidentc, quando se procedeii As eleiç0es dos 
,Dcpiitados que corripoeiii esta Cairiara, o Paiz iicou 
lia idén tle qiie rcunia neste recinto as priiicipaes Sii 111- 

inidades, ou as priiicipaes Notabilidades do Partido 
Consti tuciona 1 Portuguez, porque eii riao corihaçc~ 
crn Portugal seriiio dois Partitlos; O I'artido Retro- 
grado e i\bsoluto, ou o Partido (loristitucioiial ; as 
facçcej, oii fracções oii cot ledes ,  ern qiic podiam es- 
tar divididas ou subtlivitlidas as pessoas deste Par- 
tido, seja mesmo corn as dcrioriiiriaçGes relativas a 
iioines de certos individuos, corri isso ii>o nie im- 
porta : ri50 vejo serino doia grandes Partido; - O 
Partido Absoluto ou Retrogrado, o Pcirtido Liberal 
ou Constitucional (Apoiado*).  O L ' U ~ Z ,  conio dizia, 
ficoii persuadido que rnnndas'a á Carnarn as priiici- 
paes Suinmidades do Partido Cons~itiicioiial, c espc- 
rava desta Cainnra as Reforrnas Economicas, Admi- 
nistrativas, Judiciarins dc qiic taiito carcce, c que 
h 5 0  reclarriadas ha taiito teiripo, c que siio por veli- 
tcira a causa uuica de toda, as Revoluções que tem 
1iat.ido :,i11 Portiigal de  1880 para cá, a o  menos esta 
é n rniiilia ol~inião, a desejo ernitti-la trn alto e boin 
Eom. E m  Portugal n l o  lia R e ~ o I ~ c i ~ n a r i o ~ ;  o Paiz, 
é o Paiz mais nioderado qiie se conhece i10 mundo 

, (Apoiados). A Kaçzo 56 sc liriiita a requerer, aqui110 
qiie todos os Povos tem direito de requerer, é a fiel 
execuç'io das suas Leis, e as Reforrria* que a expe- 
riericia tiver rnostrado que são nec~ssarias. S e  em 
Poitilgal lia alguem qiie mereça. o titulo de Revolu- 
cioiiaiio sao OS Govcrnos, porqiic os Governos são 
os qiie tein sido motores das Revoluções desde 1834 
para c& ( Apoiados). 

Sr. presidente, ai~roveito esta occasiãn para pro- 
testar solernnemonte, pcla miolia parte, contra todas 
essas Iùrnentações e lariiurias que se tem feito de  qiie 
n5o temos Justiça, nem Fazenda, nerri Administra- 
ção, qucrerido lançar a c u l p ; ~  dessa falta A Cairiara 
dus Deputados. Eii pela iiiinha parte declaro que te- 
nlio o maior desrjo de concorrer, para qiie todas es- 
sas Reforrrias se effec~iit.m ; ejioii persuadido de  que 
sei.& possivcl reunir ailui iimn Caniara iniiis intelli- 
!ivel, e mais conspicua n oiitros respeitos, inas qiie 
e impossivel retinir-sc oiitra qire tcnlia riiclbures de- 
srjos de doiar o Paiz de todas nquell.is Reforiries qiie 
priscisa (Muitos apoiados). Quero ftizer sentir isto, 
para que o falta que houver dcssns Leis, r5 IL quem 
tocar, I. paro não partilliar dessa rcsponsst)ilidade que 
nãp me pertence, e para não estar a liii n assistir, 

pern~it~a.sè-me dizt:i, como ~~leiicioso,  co.no impai- 
sivel ao  fiineral .do Syjtetna Representativo. Ektainos 
desacreditarido o C;overrio Coiistiiucional, c csiaiiios 
a desacredit~ir a foriiiulu do Cioverno Coiistitiicio- 
iial; estarrios a assistir no sei] funeral. O Partido Ab- 
soliito por toda a parte brada magno ore, e diz qtic 
os Iiomens co istitiicion~es, as Suiuinidades d o  Pni tido 
Corrstiiiicional podem ser bellos palradores, poderii 
sei optiiiios theorijt;is, podeiti d i ~ e r  coiisas iiiciiio sc- 
diictoras, inas cliaiilados ao5 factos, i~iiaiido >e tract,r 
do Governo, nii, prestam para iiada. 

O Si. Bavji~no ( S o b e  u cirdern) : - Julgo qiie é 
riecezsitrio /)ara E boa ordern d a  diacussio, explicara 
seritido da iiiinlia Proposia. Eu ri&o qiiero qiie a C a -  
iiiara se occiirx. antcs da  discussiio d o  Acto Addi- 
cioniil, de  todA as Leis, mas iinicarnente do o r ç a -  
ni~iito, e Leis de  Meios, e tudo quento cotii cstes dois 
ol~jectos tetilia ligaç50, e dos Acios da  Dictadiira 
e Leis de  Adiii inis~r~iç~to e de Jiistiça ; e tiido qiie fòr 
coiribatcr o Adiamento fóra deste circulo é perder 
tempo, e estar a coriibater castcllos de vcnto. 

O Sr. Ministro do Reirao ( Fonseca Maga l  f d e s )  : 
-Quero dar uina simples explicaç5o. Eu rião tiiilia 
ainda pedido a ~ ~ a l a v r a  para cntrar na niateria d o  
Adiamerito, e iniendi que devia fùzrr á Caniara iiiila 
declaração, LI meti ver provocada pelo illustre Depu- 
tado qiie falloii antes do Sr. Baijona. Pareceii-rrie 
S. Ex." estar convencido, e como tal nao duvidou 
expressar o seit convrnciiiiento á Camnra, de  qiie tia- 
via a intençiio de acabar cum os trabalhos desta Le- 
gislatiira, logo qiie passasse e se approtasse o Acto 
hddicionnl nas duas Carriaras. Declaro por parte d o  
Governo que não 6 nssini. (O Sr .  Ministro tln Fa- 
zenda: - Apoiado). A Falla do 'l'lirono, qiie todos 
snb(,rn qiie é o Prograrniiia dos Ministros, explicoii 
b;!m claramente qciaes eram as incdidas que, por par- 
te da Soberana, a Carnara se linha de  occupar ; rri- 
ire essas ri~aierias não foi só o Acto Addicioiial ; 1150 
vierrios aqiii fazer a Constitiiiçiio do Estado, iieioos 
fazer alguiiias alteraçòes na Carta Constitiicionol, al- 
teraçòes a que ii'iini outro documento anterior se ii- 
nbu cliainadoRrforma, mias nao viemos fazer só isto. 
Por conjeqiiericia, por parte d o  Governo dcclaro, r1i i i :  

o Governo nãr) irrlende, nunca iritendeu, r1311 eJiii 
disposto, não pensou nunca, que os traballioj Legis- 
lativos desta Sessão tenliain de acabar corn a appru- 
vaçio e saiicção do Acto A;ddicional; [nas sirri que 
nesta Sessão o Carnara tein de occiipar-se de tod\is 
as niaterias rnencioriadas na Falla d o  Throiio. 

Como não tenho a palavra para outro objecto se- 
não ptrra uma explicação, niio abusarei da  pacieíicin 
da  Camara, neiri a Carnara nl'o periiiiitiria : iiio 

abusarei pois da sua attciição fazriido ob.ervac;õt,s 
que rne occorrerarn, ao passó qiie o illusire ~epii t-ado 
o Sr. Dias de  Oliveira fallava, e por tanto ngo iiie 
occiiparei dellas ainda que me parece que mereciam 
ser notadas e exaininadas. 

O Sr. Dias de Oliveirl~: -Sr. Presidente, eu pe- 
ço a V. E x . ~  qiie faça corisignar na Acta coni muita 
clareza a Declaração que o Sr. Ministro do Ileino 
acaba de fazer por parte d o  Governo : creio que S. 
Ex." não póde ter diivida a este respeito. 

0 Sr. Ministro d o  Heirao: - Nio,  Seibhor ; mesmo 
se o illurtre Dcpiitado qiier a initthd Declaraçuo cont 
mais pcrjpicuidadc, com tanta quanta qriizcr, eu me 
protnptifico a isso. 

O Sr. Presidettte : - O Sr. Dias de Oliveira pede 



que a DeclnraçZo que o Sr. Ministro do Reino fez ella n b  só fosse apresentada, mas ainda 
por parte do Governo, seja consignada nu Acta: no deste lado, é que de certo nin,auem podia esperar 
cnso de ser approvado este pedido, então o Sr .  Mi- (Muito* apoiados). 
nistro do Reino ter6 a bondade de mandar parti a É milito para admirar, Sr. Presiderite, que a Pro. 
Mesa por escripto asua Drclarasáo, afim de se poder posta de Adiamento da  Reforma da Carta partisse 
lançar na Acta. do lado da Camara qiie por tantas vezes tem pu- 

A Camaro resolveu que fosse tançnda na Acta o gnado pela necessidade dessa mesmaReforma (Mu'- 
Declaraçúo do Sr.  Ministro do Reino. tos apoiados) ! ! 

O Sr. Presidente:- Convido o Sr. Ministro afor- Parece incrivel, Sr. Presidente, que os homens que 
mular a sua Declaraçiio por escripto (Pausa). mais pedirani a Reforma da Carta, quando esse ob. 

Foi logo lida na Mesa a seguinte jecto hia a ter logar, quando os seus desejos, e que 
D E C L A R A ~ Ã O .  - LL O Ministro do Reino declaroii, de certo são os da NaçBo, íam ser satisfeitos, parece 

por parte do Governo, -e n5o era da intenção do incrivel, digo, qiie esses boniens, qiie aIguem desses 
mesmo Governo que a Sessão Legislatira se encer- boiriens propozesse o Adiamento dessa questão (Apeia- 
rassc 10go'~iie fosse approvado o Acto Addicional ; dos) ! Fez-se uma Re\~oluç%o em I842 para restabele- 
mas sim depois que,se disciitissem as medidas de que cer a C'aita, c! já então os homens que se sentam 
se faz menção na Falla do Throno, ou pelo menos, deste lado pugnaram pelo principio da Reforma. Fez- 
as mais essenciaes d'entre ellas. r, se em nome do rnesnio principio outra em 18444. E 

Mandou-se lançar na  Acta. qiiando a de 1846 qiie começoii na provincia do Mi- 
O Sr. Aogueira Soares:-Sr. Presidente, tendo nho, chegou a Coirnbra, os honiens pertencentes ao 

eii sido eleito pelo Circulo Elciloral de Amarante, Partido qiie e5t8 assentado deste lado (o Iisquerdo) 
Circulo por onde o foi igualmente o illustre Depu- proclainaram que a Carta como estava não era silffi.  

tado, que acaba de fallar; e tendo-se o memo Sr. ciente garantia para a liberdade do nosso Paiz. Ctie- 
Depiitado referido a alqiimas recommendaçiies, qiie gou depois a Itevoluçiio de Santarem, e um illustre 
Ihc fizeram os nossos Constitiiintes, eu collocado na Estadista que eil folgo de vêr presente, proclamou 
posiçio em quc me acho, não posso deixar tambem tarnbem que nós ngo podiamos ter no Paiz, nem 
de alludir a ellas, ainda qiie para concliiir de lima Administração, nem Justiça, nem Liberdade do Sys- 
rnaneira diversa da do illustre Deputado. tema Iiepre~entativo, sem qiie a Carta fossc refor- 

S ã o  ha duvida, Sr. Presidente, que os meuscons- mada (Apoiridos). Em 1847 a bandeira da  Revolii- 
tituin~es me recommendaram que tractasse quanto Ç ~ O  de 9 de Outubro foi ainda a Carta Iteformada, 
fosse possivel de promover as grandes Tteforrnas da e eir glorio-me dc ler estado da parte dessa Revolu- 
Admiriistração, da Jubtiça, e da Fazenda : mas, Sr. ~ 3 0 .  A bandeira pois deste Partido tem sido constan- 
Presidente, os meus Constitiiintes não me recom- temente a Reforma da Carta, e então é altamelite 
mcndaram só isto: recommendarain-me tarnt~eni qiie para admirar, Sr. Presidente, qiie estes homens que 
concorrcsçe para que a Ilcforma da Constitiiição do tanto tem pedido, que tanto tem trabalhado para que 
Estado se fizesse dc maneira qiie de hoje etn diarite, essa Reforma se effectue, sejani aquelles que hoje já 
dessa Reforma em diante, a Carta fosse urna verda- a n5o querem (Urna voz: -NBo e assim). . . & as- 
deira realidade para n P,liz, e não uma ficç;io, um sim, porque não quer a Reforma dacarta ,  quem pii- 
sofisma, e uma drcepç:io. Esta recornmendaç,lo fize- gna pelo Adiamento della (Vozes: - Não 6 assim, 
rain-m'a tanto mais expressa e positiva, qiie m'a con- nuo é assim). fi assim, hei de dize]-o. 
sigriaram na Procuraçiio. Qiianto ás outra., deram- Grande SUSU~TO- O Sr. Holtremon, e Rodrigues 
me regiilares para as satisfazer, [nos não Cordeiro, levantam-se e chornam o Orador ci ordem 
*'as coiisignaram expressamente no mandato. Re- -Muitas voses: - Ordem - Ordem. - O Sr. Pre- 
commendararn-me tanto uriias, como outras, rrias sidente toca n cn~npainha por algum tempo. - 
deixaram ao ineu bom senso o escollier a opportu- 0 Sr. Presidenle . - Ordem, Scnhorcs ; ordem, Sr. 
nidade, o metliodo e a converiieiicia (Apoiados). Nogiieira Soares. Quando o Presidente toca a cam- 

E u  intendo que o nictliodo pede qiie se comece painha, pedindo ordem, 0 5  Srs. Depiitados obedecem 
Reforma da Carta : que se coniecc pela disciis- (Apoiados) Srs. Depiitados I Não quero, nem con. 

,ao do llcto Addicional, e qiie depois se passe da- sinto que aqui se passem scenas de desordem (Mui- 
qili ás medidas Financeiras e Administrativas. Uni il- tos opt~isdos). Scenas improprias desta Casa (Mui- 
lustre Deputado jLi disse, e provou-o como sempre tos upoiudos). 0.; Srs. Deputados ~ o d e m  os que cs. 
o cosluma fazer dc uma rnancircb clara e irrespondi- ta0 inscrip~os responder ao Sr. Nogueira Soares, e 
vel, que todas quantas medidas nbs quizessetnos ado- OS que O não estão, podem inscrever-se para o fazer; 

ptar coln ás Finançae, e I AdmiriistraçBo, rnas o que nno podem ti iriterronipr quern fall;t 
todas ellas tintlam uma ligaçio tal com o Acto Ad- (Apoiado). N,?o consinto, nem consentirei jhinais, 
dicional, qiie podiamos tractar de discutil-as, sem que se perturbe a ordem, a prudcncia e a decencia, 
préviamente começarmos pela discussao do Acto Ad- que deve reinar nas nnsas dizcussfies (Apoiados). 
dicional. Espero que daqui em diante nio seja nccesssrio to- 

Sr. Presidente, que a Proposta de Adiamento da car por rnuito tempo. Póde continuar o Sr. Depu- 
discuss;o dn Reforma da Carta viesse daquclle Iado tado. 
(o ~ ) i , . ~ i t ~ , ~  ilào seria isso para admirar (Muitos 0 Sr. Nogueira .Yoams .- (Cotrtitiuando). Sr. 
opoiacjoq~ estava rios principias delle, porque aqiielle Presidente, nio tenlio iiiedo das i n t~ r r i i~>~ i i (~s :  qiian- 
liido da Camara impilgna a Reforma da Carta como do iim liomep falla scgiindo a sua cons~ieiicia, quan- 
ella se partende fazer: ayuelles que não tinham que- do elle diz o qiic sei] te, iiào tem medo das inter- 
,.ido a Reforma da Carta, aqcielles que combatem a riipçòes. para admirar, digo, Sr. Presidente, qiie a 
siia ~ ~ f ~ ~ ~ a ,  eses deviani siistentar o Adianieiito7 Proposta de Adiamento partisse de.ite lado da Cn- 
dp,,iain apoiar tima Proposta iieste sentido; [nas que mara; do lado daqiicllrs qiie até agora tcin siisten- 
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tado a Reforma da  Car t a ;  daqtielles que constante- se pbde dizer na aciualidadr. Sc a Naçao niío soiiy 
rnente e por todos os niodos tem feito esforços para besse ainda, qual a I l r  forma que se projectava, e não 
qrie a Carta se reforme. confiasse no espirití, é boni senso desta Cariiara, se a 

O Adiarilento considero-o como um Voto d e  Cen- Nacão es:ivesse na espectativa de  qual seria o fi9al 
sura dado ao Goveriio, e e u  não posso de  maneira d a  Lei Politica, intendo qoe então o nosso primeiro 
iierihuma censurar o Goierno por ter trazido á Ç a -  dever era o tractar da  Lei Fundamental do Estado, 

este ol>jecto. Este ot)jecto é milito grave e muito e tirar O r a i z  dessa es1)ectativa; mas eti considero 
iiilportante; é uiii daquelles de  que esta Camara rniiito esta qucit5o ria aitiialidade delmixo d e  niitro ponto 
particillarnlente, e primeiro qiie tiido, devia tractar de  vista. A questão poliiica está definida; todo o 
se quizesse satisfazer aos desc~jos dos I'oros, e $ pro- r a i z  sabe c~iial é a Bnienda e Rclforriia daca r t a ,  iião 
messa que lhe foi feita (Apoiados). $6 por parte do Governo, [nas mesmo pela vontade . 

A Cania ra  para ser coherciite deve rejeitar o Adia- e voto dosta Cainara, e porque? Porque o Acto Ad- 
mento, e entrar iia d i p c i i ~ s ~ o ,  parqiie a Cainara já diciorial não foi dado a unia só Comn,issão para O 

declaroli o Projecto do Acta Addicional iirgente, e examinar: se fosse dado a iiina Commissão Especial 
como t a l  foi rcmettido ás Secçces, e já foi posterior- conil~ostri de sete, oii oito oii nove Mernbros conio 
inente dado para entrar em diecussiio. estava estabelecido antigamente no Regimento, eessa 

De qtie sc:rve o Adiamento? Será para a Camara Corrrmi~sUo apresentasse o seu Etelntorio sobre a Pio- 
tractrrr t)rimeirn dcssas medidas a que se refere a Pr«- liosta do Goverrio, ~it)dia o Paiz Ficar em dtivida se 
posta do illustre Deputado por Coiinbra 1 E essas rnc- a voritade da  iitaioria da Cairiara seria conforme coa] 
didas de  Reforinas Economicac, Adiiiirii~trativas e Ju-  as idéas d o  Governo, e da  Comrnissr~o ; mas nno é 
diciarias, estão ellas por venttirn proinptas? Qcie ha- assiiii, o Acio Addicional foi disctitido por toda R 

vemos de rlidcUtir at6 qiie cllas venham ? Pois não se Camara fr~ccionada em Secções ; as Sccçõcs convie- 
sabe qiie airida qiie viessem já, ellas tintiain de ir á s  ram em qiiasi toda a Proposta do Governo, e rriuito 
Secções, qtle era iiecessario que ellas as disciitissein, pequenas a1ter;ições lhe fizerarii. Drpois disto, assec-  
cjue fossem ás Commissoes Ccntraes, que estas asexa- çòes norriearani os Relatoreg para a Coniinissâo Cen- 
miriassem, e só del,oie é que a Carnara as poderia co- tral ; e por consequencia o Relatorio da  Commissgo 
iricçar a discutir ? Havenios de  estar todo este teinpo Central póde dizer-se qiie exprime n vontade da  maio- 
de  braços cruzados sern fazer coiisa nenhuma ? . r i a  das Srcsões, e a vontade da  maioria das Secções 

Sr. Presidente, o Paiz recotnrnendoii-nos como dis- 1; (I vontade da maioria desta Camara ; I~oitarito já o 
s r ,  qlle tractassemos d a  Reforiria Administrativa, da  ra iz  não póde ter duvida :icêrca da Reforma da & r i a  
J lefor~na Financeira, nins recommrndoii-rios ttirnbern (Jonstitucional que teiii de sair desta Camara, porcliie 

tiactassemns da  Reforma da  Carta. Nós rião po- já  está resolvido esse porito. Logo rião terlios neces- 
dernos I,nr nra tractor dt,ssas Rcformas, porqiie ellas sidade de tracttir deste objecto em prirneiia linha co- 

não vieram; mas tracteirios dac11it:lla qiie já cá  ino o rriais importante de  todos, porque d o  ~ ~ r o v i ~ o -  
está; desta que já temi um Parwer  de cima Conirnis- rio Politico em que estanios, nllo podem resultar os 
&, e qlie já  se acha impresso. De  mais eii creio que inales qiie sempre apparecern, qiiando existe o provi- 
t.stas lieformas Financeiras e Atlrninistrativns, estio sorio Politico verdadeiro, e rrn quanto senão define a 
inteirari i~nte ligadas com a Reforma da  Carta:  creio verdadeira situasZo Poliiica de iirn Pniz qeinIqtier. 
que nós não poderemos reforiiiar as nossas Finanças, Sr. Presidente, o qiie b que exige o Paiz de toda 
não pt,dereir~os sair deste indefenido em qiic nos acha- a parlr, rcclamoii elle já elgurna vez a Reforma da 
mos, sem se reformar a Carta. Carta 1 NUo; e 1120 entro agora ria neces~iclade dessa 

Já uni illristre Deputado, c distincto Orador, nos Reforma. Para  mim estoii. con\~encido de qiie tal np- 
disse -Dai-nos uma boa sitiiação Politica, que eu cessidade de Reforma nào existe., nem existiii, e foi. 
VOS darei uma boa Administração Financeira. -Isto talvez iiriia impriidencia, que na ncttialidad~. se apre. 
é uma grande verdade: não póde haver urna boa si- sentasse tal idéa de Reforma da  Carta, e Reforma que 
tiiação financeira, sem qiie haja unia boa sitiiiição ern qiiasi nada altera o qiie existia. So a Nação ti. 
Politica : sein haver iiriia boa sitiiasio Politica, não vesse precisão dessa Reforma, então haviu de ser uma 
p6de tiaver boa Administrasão, não póde haver estu- Reforma effectiva, qiiero dizer, ini~ito riiaiç completa 
hilidade, nào póde haver credito, e honi systema d e  porque, uma de  duas, ou o Paiz não tinha tal necee- 
PazencIn, tanto porque as materias estão inteiramente sidnde d~ Itc,formci, e cqssa idba foi pelo menos iinprii. 
ligadas umas com as oiitrao, como porque a qiieslão dente, oii se bavia precidio della, a Refornla "fio póde 
1301iiica é para assinl dizer o fecho da  abobeda. Te- ser psia qcie iil)rewntoii o Miiiistt.rio. 
nho concliiido. Urn i11 iistre Depiitado daqiiclle lado (o  Esquerdo) 

O Sr. .Fernondes Tho.maa,:-Sr. Presidente, direi disse que sc admirava milito qiie a Proposta para o 
só duas palavras, rriais para declarar n rninho opiiiião, r\diarner~to saísse desse mesmo lado;  mas a mim ad- 
e para exl~licar a rnzIio porqiie votei pcslo Adiamento mira-me muito rnais, que tendo sidoo Sr. Depiitado de 
do que outra coiisa, e ate niesmo porque todas as ra- opinião que muito se precisara daReforma &Carte, 
zoes que eu podia apresentar a este respeito, forain j(i esse illristre Deputado se contentasse agora com a 
apresentados por outro illustre Depiitado. forma, que se apresenta no Acto Addiciona]! 

Sr. Presidente,, podia argiiinentar-se qiie a disciis- Sr.  Presidente, o Partido Progressista Moderado 
d o  Acto Addicional era urna necessidade para o desta Carnara, a que tenho a honra de pertencer, 

Paiz, e medida d e  milita urgcncia se o estado ein parece-me que poz toda a qiiestão Politica de lado. 
que nos achamos, fosse iirn verdadeiro provijorio Po- Qiiando para aqui viemos, creio qiie todos n6s fiz,,- 
litico. Se  estivessemos em iirn verdadeiro provisorio mos tenção de nos não e i n b a r a ç a r m ~ ~  com essa qnes- 
Politico, eu seria o primeiro a convir em que seaca- tão;  e assim já o mostror~ a Camara, quando se tra- 
basee quanto antes cnm ellc; poryie todos OS provi- ctou da  Resposta a o  Discurso da  Corda. Nessa dis- 
sorios Poiiticos são rnáos, são pessilnos ; rnns i910 na0 cussão que voz se levantou daqiiclle lado? Nenhilma 



que disse então um illiistre Deputado, uin dos Cara- 
VtercS mais proeininentes do Partido Progressista ? 

queria a Reforma Fiiiaiiceirn e .\dniiiiistrativa, 
9°C punha a Politica de parte, e teve os apoiados 

(Ia Camara ; ora OS illustrcs Deputados agora fizeram 
o contrario; se antepozereln, a outras, a questao Po- 
litica, estão em contradicçiio comsigo mesrnas. 

Sr. Presidente, o Paiz grita por toda a parte- 
Dai-nos Fazenda, fazei-no3 Justiça, fazei Economias- 

ainda iiiriguem disse, tracte-se da Resorma da Carta. 
1; pergiiiito eu, o Paiz ficará mais rico coin a Refor- 
iria da Carta ? Ficará mais bem admiilistrado Terà 
rnellior justiça ? Serao melhor arrecados os tributos ? 
Xiig~nentar-se-ha a riqueza publica 1 Não, Sr. Presi- 
dente, por mais que se emende, por mais que se re- 
fbrnie, o Codigo da Liberdade nâo póde ser uina 
beldade, quando os que estiverem á testa da Admi- 
riistra ção do Paiz jurarem sofisma-lo  apoiod do^). 
Sr. Presidente, não é nas Leis que estA o defeito, é 
lios executores dellas (Apoiados) 
h Revolução de Setembro tendo sido feita r" 

derribar um Ministerio, miidou as Iiistituiçijeu oli- 
ticas, e errou; e d'alii vieram muitos males (O Sr. 
Paseos (!VanoeZ) : - Faz favor de repetir o qiie disse, 
que não pude ouvir bem 1 )  Sim, Senhor, repito, py- 
que PU quando tenho tima convicç50 qualquer, n;~o 
lia interesses alguns, nem considerações por pessoas, 
nem por cousa nenhuma que faça calar no meu co- 
r a $ ~  aqiiillo de que estou convencido (O Sr. Passos 
(Munoel) - Mas peço-lhc qiie repita o que disse). 
Eu disse e repito; a Nevol~ição de Setembro princi- 
~ ~ i o u  por querer derribar uma Administraçuo, c a fi- 
ijal foi-se derribar uma Conjtituição : isto rnesmo que 
se fez em 1836 repetiu-se em 18@, e repetir-se-ha 
outra vez eiii quanto nós deixarmos dc ter uma Lei 
de Respoiisalilidade de Minidros, em quanto n8o 
fizermos a nossa obrigação como Camara, observando 
se se cumprem exacta e rigorasauienle as Leis, fazen- 
do que se acabe coni o peculato, e que se faça justiça 
;L todos. Ora em se fazendo isto, não é necessario 
reformar a Lei Fundamental do  Estado. A Carta 
Constituciorial contém em si disposiç5es bastantes 
para a felicidade da Nação. O caso estA que ella seja 
fielmente cumprida. 

Sr. Presidente, eu não quero Codigoj eternos, eu 
desejo que os Codigos Poli~icos acompantieiri e sigam 
o Progresso, e a desinvolução das idéas, e o mel\io- 
ranierito da civilisa$io. E intendo que a Reforma ltá 
de vir quarido reclamada pela ol~iriião piiblica, quer 
esteja, quer não esteja determinado na Constitui~ão 
o meio de clla se fazer. Mas tambem intendo que a 
Carta ('oiistitucioiiai, attentas as circumstancias do 
I'aiz, não carecia ainda dessa Reforma, para fazer a 
felicidade tlel lc. 

Sr. Presidente, o que o Paiz reclama e precisa, 
iriedidas de Adiniriistração e de Fazenda; nós esta- 
inos aqui reunidos ha tres niezes, e ainda taes medi- 
das não oupareceram : parece-me que pedir o Adia- 
merito desta inuteria seria corlvenientr até para abri- 
@' a Admiriistiação a apresentar essas medidas ; pav 
rece-me que mesmo por esse lado era Politico, e era 
justo que a discussiio do Acto Addicional se adiasse. 
Ora agora pergunto eu ; o illiistre Auctor da Pro- 
posta pediu o Adiamento indefinido da  materia 1 Ngo 
pediu ; disse - Apresente-se primeiro o Orçamento, 
apresente-se a Lei de Meios, apresente 0 
Millisterio na Camara o seli Programma Administra- 

tivo c Economico, e depois de iiós tractarinos disso, 
depois de iiós termos dado ao Paiz, n30 trido, por. 
que isso rino é posaivel, mas algiirna cousa do que 
elle tao instantciiieiite reclama, entgo fecliassemos a 
Sessso actual com a upprovaç50 do '4cio Addicional. 
Falla-se em Reforma. da Carta, c esta mesma Re- 
forma da Carta tem uma especie de celebridade. 
Pois riós ttAmos Poderes para reformar a Carta, e ti- 

, 

iam nos a Iniciativa para essa Reforma I !  Sr. Pre- 
sidente, qiiando appareceu o grito da Reforma da 
Carta foi sem restricçgo akuma ; disse-se - L* Refor- 
me-se a Carta por meio de uma ilsserriblea Consti- 
tuiritc. 9, - A Reforoia da Carta devia ser feita como 
se fez em 1038, como sc fez sempre, porque temos o 
rnesrno direito para fazer parte da Reforma, que te- 
inos para fazer a Iteforrna inteira; entretanto appa- 
receu uma Circular, creio que do  Sr. Ministro d a  
Ileino que restringiu o clixito, qiie ricís tinlinmos 
como Carnara Constituinte, de reforinnr a Carta, 
sóinciite áquelles pontos em quc o Goveriio npresen- 
tasse U. Iniciativa; quando a Iniciativa devia partir 
daqui; mas nós, peio menos os que pensani como 
eii, não nos importamos coiri isso, nio usaremos do 
direito, porque temos posto de parte a Politica, e 
só queremos dar a nossa attençao ás medidas Admi- 
nistrativas r Economicas, que são aquellas de que o 
Paiz carece. 

Termino dizendo, que voto pelo Adiamento do 
Acto Addicioiial, não indefinido, mas para depois 
da approva~2o das Leis da Dictadura, do Orçamento 
e pelo merios da Lei de Meios, e eu de certo r.ão 
quero ser Advogado do Ministerio, mas parece-me 
qlie mesmo pelo interesse dos Srr. Ministros, arj Leis 
da Dictadiira deveriam ser a primeira medida em que 
SS. EX."# se empenliassem, para que as Cemaras pro- 
nunciassem sobre ellas a sim opinião, porque pesa 
sobre os Srs. Ministro3 uma grave res onsabilidade, 
como pesa sempre sobre todos os 1 4 inisterios que 
têem assumido a Dictadura, e que têerii iisado della 
como usaram os Srs. Ministros actuaes ; parece-me, 
repito, qrle por interesse seli, a pirneira coiisa que 
os Srs. Ministros deviarn pedir, era que esta Camarn 
apresentasse a sua opinião sobre as Leis da Dieta- 
dura. Termino votando pelo Adiamento. 

O Sr. Rvilra: -Sr. Presidente, iim illiistre Depii- 
i.bdo daqiielle lado da Cainara ( E s p e r d o )  admiroti- 
se de qiie a Proposta de Adiamento n8o tivesse vindo 
d'aqiii (do Lado Direito) ; muito mais se devia ad- 
mirar o illustre Deputado, qiie eu tivesse pedido a 
palavra para combater o Adiamento; mas a rasâo 
porque eii pedi a palavra para combater o Adiamen- 
to, foi porque o seu illiistre Auctor o apresentou 
ii';ima tal generalidade, que ine pareceu ãinda um 
meio de evitar completameiite, que se discutisse o 
Acto Addicional. . . ( Yones do Lado Eiquerdo : - 
NGo, n b ) .  Certaniente, porque o illustre Depiitado, 
o Sr. Barjona, pediu que se odiasse a discussão do 
Acto Addicional, at6 que o Governo apresentasse 
todas as rnc:didas Economicas e Administrativas (Uma 
oos: - k verdade); e como o illustre Deputado nãa 
disse quaes eram essas medidas, tinha spmpre o di- 
reito de dizer, que o Governo n80 tinha apresentado 
todas as qrie julgava precisas para a governaçb do  
Peia (Apoiados); foi pois nessa occasião, que pedi 
a palavra para combater o Adiamento por mntivos 
diametralmente oppostos áquelles, por que até agora 
tenho visto q~ie  rllr tem sido cornbotidn, 



Sr. Presidente, eu tambem estou convencido conio 
o illustre Deputado que acabou de fallar, de que o 
Paiz não tinha pedido a Reforina da Carta (Apoia- 
dos), e estou convencido sobre tudo, de que o Paiz 
nlo proclamou a Carta Reformada, contra os priii- 
cipios constitutivos da mesma Carta (Apoiados do 
Lado Direito - Intermpç0es d a  Esquerda). Esta 
theze hei de desinvolve-Ia completarnente quando se 
tractar deste assumpto, e talvez segundo a direcção 
que a discussão vai levando, porqiie gosto dc situações 
definidas, e quero qiie o Paiz todo aprenda corn a 
lição qiie a Cariiara lhe está dando agora (Apoiu- 
dos), quero que caiani todas as illusões, hei de pro- 
par conio Qiiestão Previa, se o Adiamento for rejei- 
tado, qiie a Carnara declare, se tem Poderes Consti- 
tuintes como já aqiii se disse, Poderes qiie Ilie nego, 
Poderes qiie ningiiem lhe deu, e admira-me miiito, 
que lioniens de iiiria alta capacidade viessem aqui di- 
zer, que esta Camara tinha Poderes Constituintes ! . . . e preciso que esta siiiiação se defina. Somos Carnara 
Constitiiinte? Ha  Pacto Fundariicntal no Paiz l Quc 
c!: a Carta Constitucional ? ! . . . (Apoiados). r l  qiie 
proposito v i r  aqui dizer, que havia necessidade de 
di~ciitir o Acto Addicional, porqiie as medidas de 
Fazenda estavam ligadas com t l le?  Erri que esta0 
ligadas as medidas de Fazenda com o Acto Addicio- 
na1 ? pela apresentaçã; do Orçamento? Lú está 
o artigo 138." da Carta. b para estabelecer medidas 
de fiscalijaç50? Lembro aos Srs. Depiitados as Leis 
que fizemos aqui em 1848 e 1840, e verão que iiellas 
se acham os principios, qrie ahi se ripresrntam corn a 
alta solernnidade da Iniciativa do Cliefe do tisiado, 
Iniciativa inconstitii~.ional, que eii nie horrorisei de 
ver consignada no Relatorio desse chamado Acto Ad- 
rliciorial, onde se diz - Que é o Clirfe do Estado 
que vem tornar a Iniciativa- (Apoiados:- I3 ver- 
dade), o Chefe do Estado que não póde exercer 
Iniciativa, sei,ão pelos setis Ministros, mas só corno 
Chefe do Poder E:xecutivo, e niinca como Poder 
Moderador, como Poder Real (Apoiados): por con- 
seqiiencia, Sr. Presidente, quando eu ouço princiyios 
destes, principios que eu reputo riimiainente iricons- 
titucionaes, inteiramente oppostos a tiido quariio se 
tem escripto sobre Direito Coiistitucional por todos os 
tliictores que se tèem occripado deste assiirnpto desde 
1814, eni qiie o Tiegimeri Constitiicional pela prirrieir~ 
vez se estabeleceu em França, não posso deixar de 
dizer, que temos retrogadado muito ! . . . 

Os principios que a Frarisa sustentava mesmo du- 
rante a Moriarcliia de Carlas 10." sbo Iioie coiiibatidos 
em Portiigal ! Esse tnesmo principio Iiiminoso- Le  
roi reigne, mais id ne gouverne pas - o rei reina, mias 
não governa, foi negado em Portugal ern 1858, dan- 
do.se ao Poder Real attribuicões que niinca teve, qiie 
não póde ter, sem se destruir cornpletarnente a Cons- 
tituiçio do Estado (Apoiudos). Eu qiicro pois que esta 
sitiiaçiio se defina por bem de todos, por bern do Paiz, 
por beni nosso (Apoiados), e permiita-ine o joven De- 
putado daquelle lado, que a r  adri~irou de que o Adia- 
mento tivesse v indo dos seiis Arriigos Politicos,, que 
llie diga, que não se devia admirar disso: é facil de 
adivinhar a cauPa desse proceder (Apoiados). Pro- 
clamou-se a Reforma da Carta ; disse-se - A Carta 
foi-se-quando o Decreto de 85 de Maio de 1851 
creou urna nova Revolução, qiiarido esse Decreto fez 
o que n8o tinha feito o rnovimento de Abril, porque 
o inovimeriio de Abril proclarnoii a Reforma da Carta, 

tnas essa mesma Proclomaçio da Reforma da Corta 
foi plenamente explicada por seu illustre Auctor na 
sua correspondencia com O Cliefe do Estado, quc 
deidarou nos termos os mais terniinantes, que era a 
Reforma da  Carta pelos meios legoes (Apoiados do 
Lado Direito - lntewupç0es do E~querdo) ; aqiii 
estli escripto, é parte official, e ein occasigo compe- 
tente lerei esse documento : está n'um Siipplemen to 
ao Diario do Cioverno.. . 0 Sr. Passos (&fanocl) : - E o Decreto de 10 de b evereiro?) Eu explicarei 
o Decreto de 10 de Fevereiro, ainda que intendo 
quc o meu nobre Amigo o Sr. Passos (Manoel) nlo 
tinha necessidade de me pedir similhante explica- 
(;ao; mau visto que me chaiiiou a esse terreno, eu 
vou explicar esse Decreto, e hei de appellar para o 
testemunho de toda a gente, para estabelecer a pa- 
ridade completa da situação em que se promiilgou o 
Decreto de 10 de Fevereiro, e daquella em que se 
piil,licou o Decreto de 10 de Setembro de 1836.. . 
(Vozes: -Ordem, orderri, vanios ao Adiamento). 
Tentiarn os nobres Deputados a pacicncia de me oii- 
v i r ,  e podem ter a certeza, de que ngo hei de sair 
da ordem. 

Sr. Presidente, qual era zi situaçCo em 10 de Se- 
tembro de 1836 ? Appello para o Ministro mais cons- 
picuo dessa época, e que tenho a satisfação de ver 
no seu logar. 

Eii não entrarei agora no desinvolvimento das cau- 
sas que deram logar á Revolução de 9 de Setemhro, 
mas 6 certo, que em 10 desse mez a Constituiçiio 
Legal já nBo existia de facto, e que se proclamava 
ti ma outra Constituição qiie não tinha ainda existen- 
cia legal. Qiie fez pois o Chefe do Estado nessa si- 
tiiaçio dificil ? Assumiu todos os Poderes, prornul- 
gou a Co~stit~tiçZo que nao tinha cxistencia legal, a 
Coiistituiçilo de 1528, nias recoiiliecendo que ella ca- 
recia de Zieforriias ordenou, como Poder Supremo, 
qiie OS Eleitores nas novas cleiçõcs a que se pro- 
ceder, désscm os mais amplos e plenos Poderes aos 
Deputatlos para fazerem nessa ConstituiçZo as Refor- 
mas que julgassem precisas. A situaç$o de 10 de Fe- 
vereiro .dc I848 foi cxactamerite a niesma, e a res- 
peito deata situação fallo com a maior imparciali- 
dade, poiclue iião tive parte alguma nos acoiiteci- 
mcntos que deram logar a essa situação, e nessa oc- 
cnsiiio cornt)ati ao lado do illiistrc Deputado o Sr. 
Passos Marioel, isto é, oppiiz-me ao restabelecimento 
da Carta crn 1844, e eii, Sr. Presidente, n%o renego 
os rneiis precedentes. ILepito, a sitiiaç50 dc 10 de 
Fevereiro foi exactamente a mesma, entêo a Consti- 
tiiiçao Lrgal era a dc 1830, mas nêo era jh Consti- 
tiiiç5o de facto; porque tinha sido vcncidu nas pio- 
viricias, e em Lisboa rnesrno tinha sido proclamada 
a Carta Coiistitucional, c o que fez o Cliefe do 3:s- 
tado? Promulgar de direito a Coristitiiição que já 
o era de facto, e ordeiiou tambcin que rias proui- 
mas eleições os Deputados trouxesscm plenos p d e -  
res para fazer nessa Constituiçao as reformas preci- 
sas. E, Sr. Presidente, inuito e niuito infeliz foi a 
idéa de não ter levado á execuçio plena e completa 
aqiiellr Decreto (Muilos apoiados); porque erri con- 
sequencia disso se deixou tima bandeira na mão dos 
Paitidos de que se fez iiso niais tarde com funestos 
resultados para a Causa Publica (Apoiados); e O 

mesmo pGde acontecer com o Acto Addicional, que 
niio é senão uma bandeira que se deixa ria mao dos 
Partidos para a seu teinpn fazcr<.in uso della (bok-  



doti); Porque OS Srs. Depu~adoe do lado Esquerdo 
iiiio querem o Acto Addichnal, porque C pouco para 
cllcs, não 6 aquillo porque esperavam, não é aquillo 
que desejavam qiiando adlieriram á ltegeneração, 
nio é isto que queriam, queriram mais, isto nTio é 
nada para elles (Ymes  do lado Esquerdo: - Or- 
dem, ordem). 

O Sr. DMs de Oiiueira : - Eii peço que o Sr. De- 
putado seja chamado & ordem, pela minha parte de- 
claro, qiie rejeito complelamente a insinuação do Sr. 
Depiitado (Apoiudos) o Sr. Ileputado não póde en- 
trar, ncm interpretar as iiiteiiçijes dos outros (Apoin- 
110s). 

O Sr. IDresidente :-Em verdade permitta-me o 
Sr. llepcitado Avila que lhe diga, que segundo as 
frases que usou, parece entrar mais oii menos nas 
iiitcns0es daquellcs Deputados a quem se referiu, 
c isto, de certo, não é permittido pelo Regimento 
(Apoiados). 

O Orador : - (Continuando) Muito bem. Mas 
eu devo dizer a V. Ex." c A Carriara, que naquillo 
que disse nko tive a menor intençiio de fazer injuria 
nos illiistres Depiitados (Apoiados) se os illiistres 
Deputados intenderem qiie nisto ha algunia cousa de 
iniurioso, eu o retiro completaniente (Apoiados); 
porém eii julguei que exprimindo-me do modo por: 
que mc exprimi, exprimia as siias idéas, e o seu pen- 
samento (Apoiadosj; mas se os illustres Depiitados 
ri30 julgam ser poiico o Acto Addicional, se esta0 
Iioj~: Conservadores, sejeni bem vindos ciigrossar as 
fileiras do lado Direito da Caniarn, grande triunfo 
& este para o Partido Conservador (Apviados). 

Sr. Presidente, voltando ao ponto eni que eii es- 
t;~va, digo, qiie o Paiz adheriii á Reforma da Carta, 
mas para ter logar pelos uieios marcados na mes- 
ma Carta. Foi este o pensamento do niovimento de 
Abril, como o explicou o seu Auctor ao Cliefe do 
ISstado n'um documento nutlientico, qiie j6 citei, e 
que foi publicado na Parte Orficiol do Diario do 
Governo; porém o Decreto de 95 de Maio de 1851 
fez uma nõva revoluçCo, isto é, fez o que o movi- 
tntnto de Abril não tiiiha feito; 03 Miiiistros de en- 
tCo, serii aiictoridade para o fazerem, rio remanso do 
Gabinete fizeram uma nova revoliição, deram mais 
largas dimciisiics rio movimento de Abril, suspende- 
ram a Carta n'iiina palavra. E tanto se intendeu 
isto asiiin, tanto se intendeu, .te esse Decreto pro- 
du/,iro esse rcsiiltado, que no dia immedinto ao da 
sua piit)lica<;5o a Imprensa, que exprimia o peiisa- 
iiiciito da sitiiaq50, disse - h Carta fi~i-se- c era 
iini;r verdade (AI~oiad»s) .  

O Sr. P~.esiclente : - Eii advirto ao illiistre De- 
pii~ado que a qiicstão de que se tracta, é a questão 
(10 Adiainerito, e não outra roiisa. 

O Orador: -Sei isso niiiito bein ; mas V. Ex.' 
sabe, que não é possivel prescrever as regras oii mo- 
do como cada uni deve discorrer a rcs~x4to de um 
ohjecto em discussZo, e deniais não E possiire+ dei- 
xar de dizer algiiiria coiisa a. rcspeito de ccrtas pro- 
~)o"içCcs que se avnny:lrairi diir;iiitc a discii~sio do 
Adiarricnti) (Apoiados). 
0 iiliistrc Depiitndo qiic ainda agora me chamou 

á ordem disse., qiie nós aqui erainor uma Clamara 
íbnstitui~ite ( O  Sr. 1)ias de Oliveira: -NU0 o 
disqc assim). N?LO avangoii esta proposição ?... ( O  
Sr. Dias de Oliveira: - Nào, Senhor). lfritlo retira 
n frnsc - Pocleres Coristitiiintes ?. .. ( O  &';r. Dios de 

\'o]., 3."- M ~ i i ç o  - 1052. 

Oliveira: -NBo retiro). Por consequencia neste caso 
siibsiste n proposição de que- ncís somos uma Ca- 
mara Constituinte - Sr. Presidenle, a este respeito 
hei de eii pedir uma votaçâo muito solemne, eu quero 
qtie esta Camara, por uma votaçiio sua, declare se é 
ou não Camara Constituinte?. .. Eu hei de propbr 
esta questzo previa, pela direcção que vai levando 
este debate necessariamente se ha de vir a este ponto. 

Sr. Presideiite, eu tinha pedido a palavra parti 
combater o Adiamento pela generalidade em queelle 
estava coiicebido, mas voto por um Adiamento limi. 
tado, e iirn dos principaes rnotivos porque voto por 
elle é aqiirllc que lembrou o Sr. Deputado Dias dc 
Oliveira de qiie falta iim grande niiinero de Depii- 
fados, e tainbem aqiielle qiie S. Ex." apontou de qtie 
n Carta exigia a terça parte dos votos do niirnerodos 
L)cpurados para a I'roposta de Refurnla ser apoiada ; 
e por esta occasião direi, qiie cstirno miiito vêr qiie 
esses artigos rasgados pelo Decreto dc 25 de  Mnio, 
s io  invocados nesta occasião solemne por um illus~rc 
Deputado qiie não póde ser siispeito no lado Esquer- 
do da Cairiara: e desde o inornerito que sBo invoca- 
dos, eii não posso deixar de apoiar essa invocas50 
(Apoiados). Por tanto debaixo deste ponto de vista, 
e de ser um ~idiornento limitado n%o i~osso deixar 
de votar por elle. 

Agora, Sr. Presidente, é minlia ol>rigação, co- 
riio hornern pul>lico e chefe que fiii n ' i inin Reparti- 
çiio importaiite do Estado, digo, é minha obrigac;io 
rc*pellir n interpretayio que póde dar-se a iinis frase 
do Sr. Barjona, qiiando dissr, que a primeira coiisa 
de que se carecia era de Empregados probos. Estoti 
intimamente persuadido de qiie não foi da intenção 
do illiistre Deputado offender ninguetn, com tudo co- 
mo desta frase se póde infeiir, qiie os Enipregados 
que hoje existem, i150 sio probos-julguei stsr dorneii 
dever repellir iiiiriiediatornente esta censura a uma 
Classe inteira (/Jj)oiudos), e espero que os Srs. Mi- 
nibtroi al>roveitari?o qualqiier occasião para repelli- 
reiri tarnbern uma censura que é altamente imrnere- 
cida (Apoiados dos bancos dos Ministros) ; pela par- 
te que tiie toca, declaro que tenho servido altas Re- 
partiçôcs do Estado, e tenho conhacido que a Classe 
em geral dos Empregados Publicas, com rarissimtis 
excepçôes, e ii iiia Classe muito respei tavel ( A p o k -  
dor) que se si~jeita a toda a casta de sacrificios, pare 
cumprir com dignidade e inteireza os deveres que Ibe 
são impostos, e que hoje são mui penosos pela te- 
nuissima retribuição que por elles recebem (Apoia- 
dos). 

Eln qiianto ao illustre Deputado o Sr. Nogueira 
Soares, direi qiie invejo as illusões que o cercrirn; o 
qiie riie n5o adriiira, porque é ainda novo; ri1 jd as 
tive taiiibem, e tenlio pena de na niio ter ainda. 

Disse o illiistre Dcputado - 'c Os ineiis Consiituin- 
tes nie recommendaram, primeiro que tiido, qiie a 
Cartn fdsse iima verdade. 97 - Jú em 1830 se diçse 
ein França n'lima ProclainaçBo, qiie a Cartn ía ser 
iirnn verdade; e o Monarclia, então Logar Tenente 
que se exprimiu assirii, fazetido uma censura h Dy- 
nastin expiilsa, foi tanibem expulso a seu turno, dizen- 
do-se qiie elle tinha feito da Carta lima mentira. Tal- 
vez qiie aqiielles, que tanto coiiltit)iiiiaiii para a sua 
qiieda estejam hoje bem arrependidos da iiijustiço, 
com qiie o tractaram ! 

O illustre Deputado jlilgn, que a Cnrta foi aid 
liojo ritna illiido, e qcic fica uma verdade, fazerido- 
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se-llie as Reformas que, se contém no Acto Addicio- 
iial: perguntar-llie-hei só-Se fossemos nós, se ti- 
vesse sido a Legislatura passada, que tivesse feito es- 
sas Zteformas, terid o illustre Deputado, teria o seu 
Partido ficado contente com ellas! Com a mão na 
consciencia nio iiie diri, qiie sim. Não lia sinceride- 
de, não ha verdade alguma nestas nccusaç6es, que 
todos os Partidos fazeui uns aos outros; mas nenhum 
tão repetidas vezes, e com taiita injustiça, como o 
Partido, u qiie pei lente o iIlustre*Deputado (Apoia- 
dos). 

Concluo dizendo, qiie apesar de ter pedido a pala- 
vra contra o Adiamento proposto pelo Sr. Barjona, 
por isso qiie é illirnitado, com tudo voto por um 
Adiamento limitado. O meu objecto votando contra 
o Adianiento illirnitado, era para qiie a questio do 
Acto Addicional viesse ao Parlamento, a fim de que 
acabassem as il!usÕes, o Paiz visse o que n6s qiiere- 
mos, e que se defiiii3se esta situação (Apoiados). 

O Sr. Rodr ipe s  Cordeiro : -Malido para a Mesa 
a segiiinte 

S U B S T I T U ~ ~ Ã O .  - Qiie o Acto Addicional niio sya 
adiado para depois das medidas Econoniicas # e  Ad- 
ministrativas, rijas que promisciia e alternadarnente 
seja discutido com essas medidas. - Rodrigues Cor- 
deiro. 

Foi udmittida, c ficou em discussa'o conjuncta- 
mente com as outras Propostas. 

O Sr. Visconde de Almeida Garrett : - Peço en- 
carecidamente 6 Camara que me desculpe, se por 
tào incommodado de saude como estou, eu não po- 
der expressar como quero e desejo, as minhas opi- 
iiiões, OS meus sentimentos sinceros sobre esta ques- 
tão niaxirria de Adiamento; porque é maxima qucs- 
tào (Apoiados). 

Eu tambem já perdi as minhas illus0es ; tambem 
já não creio na maior parte das cousas em que acre- 
ditava ; mas ha tima crença unica que eu não perdi, 
é a crença na minha Patria e na liberdade della, é 
a crença na fórma monarcliica, a unica (nn minha 
opinião) qiie póde proteger essa mesma liberdade e 
essa independencia (Muitos apoiados). Graças a 
Deos qiie estas crenças ainda as não perdi. Creio 
qiie a Carta póde ser uma verdade; n io  qucro per- 
der nein tal crença nem tal esperança. Mas quando a 
perdesse, sumia-a no fundo de minha alma para que 
iii'a nHo suspeitasse a Nação Portugi~eza (Apoia- 
dos). Creio que a Carta póde ser uma verdade, por. 
que creio qiie só a liberdade protegida pelu Monar- 
chia, estas duas fortes poienciae, sendo verdadeira e 
sinceramente unidas, podeni salvar Portugal (Pro- 
longados apoiados). Esta é a crcnça de um pais que 
nasceii entre os braços de ambas, niodificando.se e 
sustentando-se uma á. outra; esta é a crença de nos- 
sos paes; esta e a crença velha qiie nós herdámos, e 
que nentiiim de nós ainda renegou; porque duvidas 
homentanees, desconfianças reciprocas, a qiie reci- 
procamente se tem dado causa, nio f ~ z e q  abjiirar 
da crenya principal (Repetidos apoiados). 

E qiial é a liistoria da liberdade entre nós! QI IUI  
e a historia da  Carta? A liberdade nasceu corn os 
Poriuguezes; e tanto que, nos dias de miseria e de- 
salento publico, até fdbolas se inventaram para re- 
presenta; esse tipo, esse mytho, se querem; mas my- 
ttio qiie representa a verdadeiro fé Porti~gueza, aquel- 
Ia pela qiial vive e resiste ainda a tantas desgraças, 
aquelln 11(*1íi qual vive11 e reinou nos dias de sua glo- 

ria (Apoiados). Succedcii, por culpa n8o sei de quem 
-ou não d este o logar de o dizer-mas succedeu 
que a liberdade se tornou obsoleta em Portugal. En- 
tão veio 1880 e a sua Revolução e a liberdade se res- 
taurou sobre uma nova fórma. Fórma que uma gran- 
de parte da Naçao julgou possivel, e ~ u t r a  parte não 
creu possivel nem quiz acceitar. A liberdade perdeu- 
se em pouco teriipo. O qiie siiccedeu depois, e o que 
foi a Carta 1 A Carta não foi senão a promessa do 
Senhor Doiii João VI cumprida por seu Augusto Fi- 
lho, que assim annuiu a um brado que a Nação le- 
vantou. Tal é a Carta Constitucional. 

Segiiirnm-se depois acontecinientos funestos, cuja 
causo tambem não quero agora explicar, dos quaes 
resultou ser destruida a Carta; e foi necessario que 
a Nação outra vez se levantasse em massa para a re- 
conquistar. Restabeleceu-se a Carta ein 1839, e come- 
çou a funcionar. Niio qiiero dizer que todos quantos 
dirigiram o Governo, foram, ou absolutamente cri- 
minosos, ou absoliitamente innocentes; mas o facto 
é, qiie, oii fosse devido ás fórmas incertas e novas 
com que se governava, ou fosse devido ás difficulda- 
des e embaraços de coiisas estranhas, ou fosse devido 
aos homens que estavam collocados ti fren~e dos ne- 
negocios da Naçiio, o facto é que hoiive uma sexto 
Revoluçio. Essa Revoliição proclanioo sempre os 
mesrnos principios (Apoiados). 

Siiito e senti muito,.que em razio da  fórms qiie 
entRo se julgou neccssario dar 6s instiiuiç6es do Paiz, 
não se tivesse conservado nellas o nome do Immortal 
Dador da Carta, o iiome glorioso e immortal do Se- 
nhor Dom Pedro rv. E este sentimento nio foi só 
meu, elle foi geral na Camura de 1837, porque de 
todos os lados desta Casa se manifestou o desejo de 
acatar a Memoria do Auctor da Carta (Apoiados). 
Não Iioure aqui nem Direita nem Esquerda: nem 
iama unica voz se levantoti, que de  tal sentimento 
desdissesse. Nem individiio nein Partido. O Partido 
Progressista não levantou lima s6 voz para discrepar 
das bases da Carta que adoptoti, nem das modifica- 
çõee que essa mesma Carta tinba feito á primitiva 
Coristituição de 1880. Porque razão não puderam as 
CBrtes de 1857 conservar o nome do Senhor Dom 
Pedro iv, á frente do Codigo Reformado; o nome 
daqiielle, que nos tinba dado o Codigo das nossas Li- 
berdades ? Porque reformando um documento de tal 
ordem, nio era possivel faze-to por itm Additamento, 
mas era necessario refundi-lo todo. Eis aqui a razão, 
eis aqui a verdade. 

Agora accusam-nos, agora queixam-se de que em 
1852 se procurasse reformar a Carta, de modo que 
não se tornasse a cair naqiielle inconveniente! Cri- 
minam-nos de que se adoptasse ú fórma de utn Acto 
Addicional, para se poder deixar á frente do vene- 
rando Codigo Politico da Naçio, da Lei Fundamen- 
tal do Estado, o nome de seu Auctor, sem comtudo 
deixar de se melhorarem aquelles artigos que o tem- 
po, e a experiencia tem niostrado serem necessarios 
emendar ! Só por este arbitrio os Srs. Ministros apre- 
sentando o Acto Addicional, merecem louvor, e não 
censura : só a maneira porque esta Camara, n80 
obstante a diversidade de opiniões, e a gradação de 
principios, que nella estão representados, adoptou 
esta idéa, só por isto, digo, esta Camara merece res- 
peito e considera60 de todos os Partidos (Apoiados). 

E m  1842, e já o meu no5re Amigo que se senta 
daquelle lado (o Direito), a quem eu muito consi- 



dero, o Sr. Avila, referiu algumas circunistaiicias 
qiie eiitiio se deram, e que tarnbem n5o é para agora 
eniiiinciar, porque não sou eu aquelle que já mais 
lia de levantar os apparelhw de feridas ainda mal ci- 
catrisadas : não hei de nunca concorrer para se le- 
varitarern esses apparelhos (Muitos apoiados). Ma 
o Sr. Deputado referiu o que se fez então. E o que 
foi que se fez então, pergunto eu agora ? Ern 1848 
promiilgou-se novamente a Carta Constitucional. A 
Constiluição que eiitão existia, a Constituição de 
1838 e a Carta são realmente uma e a rnesma coiisa ; 
mas porqiie as fórmas daquelle Codigo não agrada- 
vam a toda a Nação, mas porque a Naçto quer vêr 
o nome de D. Pedro IV h frente da sua Lei Piinda- 
mental, accedeu-se a que se posesse em vigor nova- 
mente a Carta Co~lstitucional. Esta foi a unica des- 
culpa ; nko yóde ter outra, mas os mesmos que acce- 
deram a isso, reconheceram então que tinham razão 
de  dizer que a Carta do Sr. D. Pedro I V  tinha com- 
tudo alguns defeitos que era preciso corregir e aperfei- 
çoar ; e o Decreto de 10 de Fevereiro determino11 que 
os Deputados tivessem plenos Poderes para a reformar. 
-Isto era regular, isto era legitimo, isto está acima 
da discuss&o. E ciimpriu-se a disposição desse Decre- 
to, pergunto eu ? Quando, e como ? Havia alguma 
raziío para qiie deixasse de se cumprir? Eu nLo me 
iiiiport;r rictn pertendo arguir alg:erri que esteja aqui 
oii 1150 es~eja. Digo a verdade, nao sou capaz de fal- 
tar a ella, nerri de dizer outra cousa que riao seja a 
verdade - Cumpriu-se ou iiLo esse Decreto de 10 de 
Lcciereiro ? Levante-se i~rria voz desse lado (o Di- 
reito) do Indo dos defeosore~ da Carta pura, e diga 
-Cumpriu-se? Não se cumpriu. Embora nzo tenha 
razão esta Camara; embora não a tenha o movi- 
mento do Porto; embora não a tenha ninguern. Mas 
lcvarite-se uma voz do lado Direito e diga, - O De- 
creto de 10 de Fevereiro,- cumpriu-se (Muitos apoia- 
dos). Não se queira tirar daqui que eu sou ILevolu- 
ciotiario : eu sou Progressista, n%o sou Revoluciona- 
rio (Muitos apoiados). NBo quero tirar daqui que 
toda a Revolução é jusk  e boa ; mas o qiie eu não 
quero, o qiie eu n%o posso consentir, é que se accuse 
aqui urna RevoluS&, que transigiu com todas as opi- 
riices, que qiiiz chamar a Familia Portugueza a um 
só centro (Muitos apoiados) ; que quiz que nos cs- 
qiiecessctiios das nossas discordias civís, e que nos 
abraçassernos todos como irmãos e amigos (Muitos 
apoiados). Isto é que não posso consentir ( Y o ~ e s  : - 
Miiito bem). 

Disse-se, giie- Se a Revoluçiio se tivesse posto aci- 
ma das Instituições do Paiz; se a ltevolução tivesse 
proclatnado decadencia da Carta Constitticioiial ; se 
tivesse proclaniado outra Constitui~iio, er iti'io cstava- 
mos no nosso direito. NGo, Senhor, não proclamou, 
e ainda bem (Mzu'tos apoiados); demos graças aos 
Deoses de se não ter proclanradn, porqiie ent5o diria 
o illiistre Deputado que esta Camara estava no di- 
reito de fazer qiiantas doudices quizesse : ainda t)cm 
que se não fizeram ! E qual srrh o verdadeiro espirito 
da Monarchia, da Ordem e da Liberdade? 

Será amigo do seu Paiz, seri amigo da Monar- 
cliia, será bom Cidadiio oque bradar ás turba, ( 6  Ide, 
discorrei pelo caminho das theorias vagas que vós 
professnis, andai, doudejai beni pelos espri$os imngi- 
narios, porque ahi é que nós vos queremo>. 37 Oh Se- 
nhores! Que rienhuni lado da Camara cscute estas 
vozes de serêa ! Eu bem sei que lia umas COIISRS ~ I I C  

se chainarn formulas de argumentar, e, que, ein frase 
de escóla, se usam argi~me?zlationis fórmo. 1: i (1 bcin 
sei essas regras, bem as conheço, e sei que um dos 
Caracteres mais illiistres desta Qasa, considerado tal 
por mim, que appellou para isko, .n&o o fez senlio 
nesse sentido, com formiilas de argumeatar; avalio 
muito bem as suas opiniões, e os seus sentimentos 
para suppdr que elle, nein por imaginaçzo queria 
euiprega-las de outro modo. . 

Mas, Sr. Presidente, -pois que tanto se falla d a  
vontade nacional - é essa a vontade da Nação ? On- 
de a acharam ? Onde a ouviram ? Nem sequer na 
calçada de Coimbra se ouviu esta opinigo daNaçiio 
(Riso) de que nós nos havenios de  estar a digladiar 
eternamente sobre as formiilas, sabre isto porque foi 
assim, porque n5o foi assim, porque é mais legal, 
porque e menos legal ; é uma vontade que ainda nio- 
giiem ouviii, que ninguem poderia ouvir desde que 
ha liberdade em Portugal. 

A ultima RCVO~UÇ%O, o movimento iiltimo depor- 
tugal proclamoii com mais juizo aproveitando da  ex- 
periencia dos tetiipos passados, proclamou moderada- 
mente os setis desejos. Quem os formiiiou ? Os illus- 
tres Membros da Administração. Porque não os há- 
vinni de formular? Quem queriam que os formulas- 
se? Era melhor que fossem forinulados nosgritos da  
rua ? Era melhor que fossem as associaç&s mais ou 
meiios secretas, rnai3 oii nienos publicas quem os for- 
mulasse ? Os Membros da Administração, que entko 
eram, e que hoje sii.0 alguns, formularam pois esses 
votos nacionaes. que fizeram? Disseram ao Chefe 
do Estado -Vós que em 18 b92 ncceitastes a Restau- 
ração da Carta Constitucional, cumpri agora o que 
não cumpristes até hoje (Apoiados); não esc~itei* 
os sofismas de dilaçiio com que. vos hão da dizer to 

Fazei primeiro decretar que deve haver Refarma pe- 
las Cdrtes, mandai-as depois embora, d e ~ &  fazei 
uma eleição, e depois veremos. 7, Sofismas dilatorios 
em presença de uma Revoluç~o! (Apoiados) Sofis- 
mas e só sofismas ! Ein caso ordinario cortada9 de. 
viam ser as maos do Ministro qiie tal ousasse propor 
ao Soberano, em casos ordinarios assim devia ser; 
rnas em presença de uma Revoliiçto, em vez de lhe 
cortar as mãos beijai-lhas ; agradecci-lhe. E a Mação. 
ha de agradecer-llies (Apoiados). 

E não é só a Yaçio, é a  Europa toda que lho ha de 
agradecer, porqiie lia gravidade das circiiinstancias 
em que se acha, iritendo que não é para desprezar 
este #raiide exernplo dado por uma Naçiio pequena. 
(Apoiados repetidos e voses : - Miiito bem). 

Foi sim, foi levantado pela Nação este brado tão 
solernne e tantas vezes rrpetido no espaço de tantos 
annos. . . Não foi de agora, não o amesqriinheis 6 
cidade do Porto, nem ridiculariseis ao scil thcatro. 
Estes brados são brados da Nação lia muitos annos, 
têcm soado muitas vezes por rnodos muito merios 
proprios, muito mais extra-legaes ; e soaram agora 
por um modo, qye n,?o me atrevo a avaliar, porque 
ngo sou tão Iiabil em formular o s  escalas da legali- 
dade; mas atrevo-me a dizer que foi mais moderado. 
- O  Governo formiiloii essas reclamaçoes nacionaes 
a que a So1)eraria já tinha accedido antes de formu- 
lado (Apoiados), e se O Cioverrio o forrnulou aca- 
nhado, se alguem o queria mais largo, era necessa- 
rio primeiro tirar o juizo 6 Nação para que eIIa o 
quizesse mais largo. 

E circurnstancia nova neste Paiz, Sr. Presidente, 



nova ha muitos nnnos, éque nppareceu o Povo abre- 
çado com o Exercito proclamando os mesmos desejos, 
o iiiesmo principio I (Apoiados) Qiiando outra coum 
se riso désse, deu se isto. Deixemos as irregularida- 
des, deixemos as imperfeições qiie acompanham sem- 
pre todos esses casos, deixernos OS actos mais ou me- 
nos legitimos que se praticam; eu bem os conheço, 
eu bem os sei avaliar, mas não os misturernds aqui 
para os confundir corn oqiie ha de sublime egrande 
nesse acto. 

t(:nt&o o Governo (enâo era este Gabinete actual, 
mas parte deste Gabinete, com os outros Cavalhei- 
ros que então o coinpunliam) forrnuloii o Acto Ad- 
dicional, e formiiloii-o coin priidencia. Querem-na 
taxar de excessiva ? Taxai-a, mas perrnittam-me que 
Ihes diaa : esra accusação de excesso d e  prudencia 
não devia vir do lado Direito da Camara (Apoiados). 

Eii faço :minha e siibscrevo com muito gosto á 
idéa do illustrc Dcpiitado o Sr. Dias de Oliveira, 
n%o lia em Portugal senso o Partido Constitucional 
c o Partido Itetrogrado ou Absoliitista (Apoiados); 
lima expressiio tão feliz e exacta, faço-a minha. 

Brn qi~alquer Partido pordin, em qiialqiier grande 
secção de opiniòes ha sempre gradaçties, nem póde 
deixar de as liaver ; esti~bclece-as a idade, estabelc- 
cem-nas os precedentes, estabelece-as a historia par- 
ticular qiie tem cada urn, e que o obriga á. neces- 
sidade de cohereiicia, qiic o obriga por muitos oii- 
tros motivos a siistentar-se na gradaçno em qiie uma 
vez se declarou. 

O defeito das exaggeraçòcu nao é defeito do cora- 
çUo, é defeito da cabeça. 

O Ministerio apresentou pois á Soburana a accci- 
tação destes votos nacionaes formula(1os com prii- 
deiicia c com acertb, pediiido.llre qiie ciimprissc a 
promessa que ella rneiima tin tia feito tiavia algiins 
annos, e qiie tinha dado motivo a tantas Revoliições, 
e a cousas peiores do qiie Rcvoluçiies, que eram as 
desconfianças entre o Chefe do l?stado e a sua Na- 
ç5o (Muitos apoiados). Quando outra coiisa seniio 
coiisegriisse senão desiruir essas descon finnias, jri a 
Nas" tinha ganlio irnmenso (Ilepelidos apoiados), 
jií todos os Partidos deviam applaudir, já todos os 
Partidos se deviani regosijar e mostrar que eram ir- 
i n h s  e não iiiiniigos, qiie podem ser contrarios, mas - - 
iiiio irrecoriciliavcis. 

Se rne rielrniern o facto dc aiic infelizmeritc exis- 
tiairi esns d(~scoiili;iriçns eu calo rne. e niio entrarei 
na tl~icst:io, cf(.ixo-o julgar a todo o Mundo dentro e 
f i ; i  a de Portiigal (Apoiados). 

O Sr. Corr&:;1 Caldeira: -Era  melhor nio o ter 
clicto í Unm 1-07 : - lI verdade). 

O Orador : - Eia  melhor não o ter promovido e 
(.ucitado e exaggerado (.dpoiodos). 

Qiiando eiitre Partidos, quando entre secçòes e 
variedades de opiniiies diversas se profie uma tran- 
s;icç:io, a transacçiio niinca póde ser, o assilmpto da 
transacção niinca se lhe pódc chamar insignificante. 
As formulas da transacçso niinca podem ser tão es- 
treitas como algiiem talvez as quizesse fóra desta Ca- 
rnara, nem 180 largas como algiiem talvez dentro 
desta Camarn. parece indiçar que ellas deviam ser. 
Foi p i s  nioderada a transacção qiie se propoz, e o 
cumprimento da promessa qiie se pediu. Mas porque 
iiinn coiisa é moderada, ser6 ella ridicula? Aonde 
estamos nós? Éi insignificante, e despresivel? Dila- 

temo-la, e.utendamo.la. Qiirrein, sabem, podem ? Pù- 

pm-no, proponham-no. Nós llies diremos porquc o 
n50 fizemos (Apoit~dos). Mas dizer que não merece 
de ser considerado, que nRo tem iinportancia o que 
se propõe, o que sobre tudo mais, e alem dc tudo 
mais, procura tirar do  meio de n6s o qiie todos os 
Partidos reconhecem que era pessimo, que estava 
mal ? Eu  ainda não oiivi nenhum Partido aqui sus- 
tentar qiic a fórma das eleições como estií na Carta era 
boa, e no entaiito ainda ningiiem se atreveu a alte- 
rar essa fórma; mas disiam é constitucional o arti- 
go, disiam outros n5o é constititcional o artigo, póde 
fazer-sc por iima Lei Ordinaria, é necessario fazer-se 
por lima Reforrna extraordinaria. E não mostra isto 
a iiecessidade de reformar a Carta neste ponto 1 Pare 
mim é esta a maior de todas as provas da necessi- 
dade e da conveniencia do Acto Addicional (Apoiu- 
dos). Deixcmos de parte a a~eriguaçiio dos funde- 
mentos dessas accusações, com jiistiça ou sem ella 
accusoii-sc, e tem-se acciisado sempre jli por um Par- 
tido, e jii por oiitro que aqiiella fórma de eleiçjes, sus- 
tentnii-se qiie dava logar á viciaçzo; dispiitoii-se ern 
umacamara se era necessario alterar esse artigo, vo- 
tou-se que sim, e votou-se que nGo. Pois é pouco de- 
cidir-se agora essa qiica~Zo ? Pois eii contento-me 
em deixar de parte a qiiestão se é principio oii nZo, 
e de acudir s unia verdadeira e reconhecida rieces- 
sidade nacional. Qiial será a bemdita e abençoada 
espada de Alexandre qiie corte este nó gordio que 
ainda ninguem desatou ? Se as Camaras anteceden- 
tes tivessem feito isto, tinliam direito de nos accusar 
agora, nias n%o sc acliaratn ellas em inextricaveis em. 
baraços? E eu loiiro as siias indecisões, e sc tivessc 
a honra dc mc scritar nesta Casa com elles havia de 
partilliar tambem as suas iridecisões, I r q u e  eu cs- 
toii em completa ihdccisiio dc qiiaes sao os artigos 
constitucionaes, e nio constitiicionaes qiic existem 
na Carta (Anoiados 1. 

I 

Niio entro, nem é estc o lognr de cntrnr noi oii- 
tros pontos que se propõe no Projecto do Acto Addi- 
cional e qiie todos os Piirtidos recoiiliecpn na Carta, 
sern llic alterar a essencin ncrn a fórma. N . h  ctitro 
agora nesse exnrnc, mas bastante o qiic tciiho dictn 
para mostrar qiie nenliiim Partido deve qiicrer adiar 
uina questão desta gravid~ide (.4roirctlos). Coiiii~re- 
hendo, e niio censuro, quc haja quem, levado de zêlo 
e boa. vontade. intenda, qiie Ií viata das ditfi(.iildadrs 
com qiie luctArnos, algum bem vicsse no I'aiz desse 
Adiamento, porqiie outras coiisas sc podesscm e de- 
vessem fazer antes ; comprc*hendenclo c;sc zêlo, não 
o censuro, mas louva-lo não posso. O excesso do 
zelo leva-nos militas vezes a desejar cousas que nos 
fazem mal a 116s e á causa qiie querernos deferider 
(Apoindos). 

Sr. Presidente, adiado de mais tem jií sido estc 
objecto (Muitos apoiados), e se aquellcs Conselhei- 
ros da Cor&,- que estes arinos senso lemhrnrnm de 
aconselhar a boberana qiie cumprisse esta promessa, 
tem errado ; riâo qiieirarnos nós fazer o riiesmo de- 
pois de nos termos compromettido com a Nação 
(Muitos apoiados). 

Assaz tenho dicto para concluir pcln rejeiyio do  
hdianiento (Apoi<idor - f i x e s  : - Miii to bein). 

O Sr. Presidente :-A ordem do dia para :írrianha 
d a contiriuação da qcie vinha para lioje. Estrí levari- 
tada a Sess,?o.-Eram mais de quatro horas da tarde. 

O REDACTOR, 
msh Dn CASTXO FREZZLD DB àMOEDO. 



incommodo de saude, não podia vir áSessHo de hoje 
e talvez a mais algumas. 

O Sr. Azosti~lho Aibano:-O rnáo estado de 
saude n b  nG permitte vir a esta Camara cotn n as- 
sitli~idadc roin que costuoiei sempre fazel-o (Apoia- 
dos), e por isso peço rí Camara haja dc relevar al- 
;iinla Salta que eii possa fazer ein vir niais tarclc, oti 
ii-tirar niais cedo, ou mesrno clii:iiido abs~ltit~iinerite 
ii&o possa vir, para n2o eitar todos os dias a incom- 
riiodar a V. Ex." e i Camara corri participaç6es 
neste sentido, a fim de o meu nome n&o ir ao Dia- 
rio do Governo como faltando seni causa inotivada 
( Apoiados). 

O Sr. Presidente : - A Camara ouviu a declara- 
çao do Sr. Deputado. 

ORDEM DO DIA. 

Co~itinúa 4 discussdo da Proposta do Adiarnento 
d o  Acto Addiciond. 

O Sr. flar<io d'dlmeiriln ; - Sr. Presidente, ape- 
sar de ter sempre sido a minha opiiiib, edr: ter rns- 
i ~ d o  varias vezes ein que a nossa tlue>t5o csjencial 
,.i.a a q~iest,io economica e organisadora do Paiz, 
,!pesar disso eii niio traria aqui esta que,t&o do Adia- 
iiierito ; mas aprescritada ella, nao piide deixar de 
pedir a 1)alavia para explicar as minhas idéas, as 
rriinlias intenções e as minhas opiriiôes a e ~ t e  res 
peito. 

Felizmeiitc para mim , Sr. Piesidcnte, liont&n, 
qiundo a palavra me to1 nva, soou a hora em que de- 
via rricerrar.se a Sessao dodia de hontein ; felizmen- 
te para mim, porque seria tarefa muito superior as 
rriinhas forsas  te^ de fallar depois de iiii i  Orador tão 
dis~iricto, talvez o primeiro da nossa Tribuna. Ainda 
Iioje me vejo embaraçado para satisfazer um dever 
que a minha posiçao de Deputado me iirip0c, por 
;ichar os animos ainda irnpreisionados pela força do 
Orador que hontem me precedeu; mas se me falta 
a experiencia devida, e os talentos necessarios para 
entrar nesta materiii, de certo ine não falta a con- 
vicção e siiiseridade com que hei-de sempre expor os 
rrieus sentinientos nesta Camara j kluitor upoiarlos). 

Sr. Presidente, julgando eu qiie o Acto Adtficio- 
iial devia ser adiado, nuo queria coin isso por mo- 
do nenhum inciilcar que eu nzo desejava que se en- 
trasse na discussão do Acto Addicional ; eu pedia e 
peço ainda o Adiamento temporario, o Adiamento 
limitado por que inteiido qiie elle é conveniente pa- 
ia as nossas circumstancias, para as circurnslancias 
<!o Paiz erri geral. 

Sr. Presidente, o .lcto ~\ddicional C unia especie 
t i ,  consilin$io que se estabelece entre o Poder e o 
I'ovo. Para qiie qualquer rnedida destas pojsn ter 
c:i'fcito, é preciso qiie tanto aqiielle que a ofierece co- 
mo aquelle que a recebe, estejam dispostos a urna e 
a oulra cousa, é preciso que liaja confiança [nutua. 
I'.isa i C  estabclccrr a confia~i~a épreciso que da par- 
te do (;overno além de palavras se apresentem obras, 
as palavras s&o muito boas, mas as palavras iiiio são 
bastante. 

Sr. Presidente, a Carta Constitiicional estii basea- 
da em principias essenciaeJ para a ordein govcrnati- 
va, mas a Carta n&o teni sido sutficieiite para n6s 
sermos brrn governados, porque a Carta Constitiicio- 
ri;iI teni sido sofismada, poiqiie a Carla Consti turio - 

naf desgraçadamente até agora n8o tem sido seri5a 
palavras. 

O Acto Addicional que a reforma, póde aconte- 
cer-lhe o mesmo, e era por isso que eii queria que 
elle fos3e ad ido ,  que eii pedi o Adiamento, e é 
siiiiple~iiieiite por este rriotivo que cii osustento. Um 
Adiarric.rito Iirriitado, iiiri Adiamento por poucos dias 
nho pó t l~  por forma nenhuma fazer purigar a nossa 
sitii;~ç;o Politica. 11 nossa situação Politica de hoje 
nao dcbixa de estar de modo neiihurn definida, por 
qiie nós ternos uma Constituis&o, nSs sornos consti- 
tiiirites e i ~ a o  somos coiiat ituintes ao rnesino tempo ; 
116, somos constitiiiiitcs em parte, rnas nzo somos 
coristitiiiiites no todo, porque o Acto Addiciorial não 
6 iiina Conititiiiç50 cornplcta. 

E, Sr. Presidente, e11 siistentando o Adiamento 
nao o faço por qiie tetilia o menor receio deqiie dis- 
ciitido que seja O Acta Addicional, a Grnara seja 
dissolvitla, e ncís sejarrios mandados para nossas ca- 
sas. Eu individiialrneiite desejava-o, tomara eu qiie 
isso acontecesse lio,je, porqiie parece-me que riingiiein 
deixarti de acreditar que eii estando v i l i  faço mais 
síicrificio do que cdan 10 eiii outra occ i i~~aç~o .  Sr. 
Presidente, a iriiiilia vida ti30 é ser Deputado, nzo 
quero ser Del)iitcltlo por vida, quero ser Deputado 
para de3ciripenlinr a Procuração que os Povos me 
deram, c c u  nesa Procirr.1~20 vejo qiie nii,) soii só 
inciiiribiclo de tractai da Reforma da Carta, nes;a 
P~ociira~Bo did-se - palavras formaes $6 Para fazercin 
tudo o qrie for condiiccnte ao bem da Nação nacoii- 
forriiidade d'i Carta Coiiatitclcioiial dada pelo Sr. D. 
Pedro TV. 7, O que é mais conducente para o bem da  
Naçio é tlc ccito a siia organiiação AdminLtrativa, 
I'iiianc~ira, e Judicial, nós n>o temo3 riada disto, 
Sr. Presiderite, e por est,t convicção que eu tenlio, 
qric desejava prinieiro q-ic tudo que se entrasse na 
org,iriisasiio do Paiz. 

Agoru, Sr. Pi.esitlcnle, passarei a responder a al- 
giini argu ineiitos que aq i i i  se al)resentaiarii hontem 
para coiribater o Adiameiito. 

Disse primeiro qiie tiido o ineii Amigo o Sr. Vis- 
conde de Azevedo a qiiem eii préso rnuito e a quem 
reipeito, que nós somos uma Camara Constituinle, 
e qiic o qtir deviairios fazer primeiro era constituir, 
ou que ti ti lia mo^ poderes constituintes e primeiro 
que tiido deviamoi constituir. Mas, Sr. Presidente, 
por esse incsriio motivo eu digo que prirrieiro que tu- 
do nó, deiemos tractnr de organisar o Paiz, que os 
nossos poderes c mstitiiintes s&o qeraes a todos os De- 
putados e estantlo aqui apenas pouco mais de dois 
terços da tot.ilidade dos Drpiitados, nós não deve- 
moo qiicrer ii.ar destes podt?res constitiiintes tiran- 
do-os ao, o iiros quc ainda cá nao estio; se nbs iisar- 
nios já desse- poderei coii3tituiiites, quando quarenta 
e tantos Depiitados que faltam a eleger, sc apreseii- 
tarem com os mesmos poderes, qiie nos dirio rlles? 
Dirao - Qiie liso podcriios nó, fazer agora deuse. pode- 
res constitiiiiites que os Povos nos derain ? que vós 
nos tirastes nrites de nós sermos ouvidos. -E por este 
motivo pois que eu iritendia, Sr. Presidente, qiie es- 
te objecto deveria ser adiado. 

Sr. Presidente, os Orç:lnientos, as medidas finan- 
ceiras, todas as rnedidas de organisaçgo do Paiz em 
todos os ramos da .Adrniiiijlraç50 Publica devern ser 
preferidos a outra qualqiier irteciida de Politica, c 
ningueni póde negar que liavia tempo e mais que 
tempo de se terem apre~entado aqui pelo menos 



o Orçamento e as Leis de  Meios, porqiie a Sessto 
vai muito adiantada, nós não teremos ternpo ile as dis- 
cutir devidarriente, se ellas se não apresentarem quan- 
to antes. illém disso, Sr. Presidente, não ha muitos 
dias que os Srs. Ministros nos declararam que essas 
medidas, que essas Leis estavam jL qiiasi conclui- 
tlas, ou mesmo concluidas, que apenas era necessario 
para ellas serem apresentadas aqui qiie fossem exa- 
minadas e revistas, mas que estavam j& concluidas. 
Entâo se ellas estiio nesse estado, poucos dias na rea- 
lidade se deverão demorar e apreseritar-se-hão aqui 
brevcmerite, e valia a pena d e  seadiar esta discussão 
por esses poucos dias para qiie nós as podcssemos 
avaliar mellior, conjiinctamente com o Systema Go- 
vernativo cliie os Srs. Ministros querem seguir. 

Disse mais o nobre Deputado qiie a falta dos&- 
putados nno devia por modo nenhiim servir de  obs- 
taciilo rí discuss5o d o  Acto Addicional, por quanto 
essa falta devia dar-se em todos os tempos, que em 
outras Camaras e outros Paizes ella se tem dado por 
rnotivos especiaes, e trouxe atécomo exemplo a épo- 
ca cm que a Cholera-morbus em Pariz desimava os 
Cidadaos e por conseqiiericia tarribern a Camara dos 
Depiitados, e que a pesar d a  falta qiie havia dentro 
da  Camara  Legislativa, ella nuiica julgou dever fazer 
parar OS setis traballios poressa falta. Mas, Sr. Pre- 
sideiitc, ali a Camara estava constituida, e aqui ain- 
d a  se nno pcíde dizer que ella esteja constituida e m  
rclaçko hquelles Circ~ilos, pelos quacs airida n5o Iiou- 
ve eleiç5.o. 

Sr. Presidente, o Adiamento da  disciissão do Acto 
Addicional nno traz comsigo o Adiamento d a  dis- 
ciiss%o dc  outras Leis. alie allriirnas ternos nós em an- 
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clairicrito ; mesmo a Lei  Elciioral estlí j;i adiantada, 
tia uina Corninissuo que trabalha nella, e dentro ern 
poii(:os dias poderá apresentar o seu Parecer. 

Disse n Sr. Ferrcr que nós nesta Proposta d e  Adin- 
men to propoirios indetiriidarnente o Adiamento da dis- 
riissio do Acto Addicional. Não, Sr. Presidente, nine 
girein 1)ropozn Adianienio indefinido, o Sr. Depii. 
tado parece qiie n io  se lembrou das palavras, e do 
[nodo- porqiie- foi apresentado ; riós qÜereriios entrar 
lia discussão d o  Acto Addicional. eii. Sr. Presiden- , # 

ie, mesino pela miiilia ~)osiçâo rspecial não podia d e  
i i~odo neiiliiirri deixar de qiiercr que se disciitisse o 
Acto Addicional ; porqiie eii. Sr. Presidente, ha miiito 
teiripo iliie tenlio al>resentado iio Piiblico, qiie tenho 
al>resrniado no Paiz cliial 6 a inirrtia opini8o a esse 
respeito. O Decieto d e  10 de Fevereiro de 1842 fez 
iirria proriiessa, e iiiiia prorneasa que se riiio ciirnliriu. 
Jiin 1846 appareceii tiriia Revoliiçào, a Revoluçiio de  
certo mais patriotica, mais iiacionnl qiie tern appure- 
cido no Paiz d ~ s d c  1834 (Apoiados), es;a Ztevolu- 
ç i o  creio qiie 1140 foi inspirada, nasceii espontanea- 
merite d a  oppressiio eni qiie existia o Povo Portitguea, 
essa tlevoluçiio, Sr. Pr~sideiite, teve eco ern todo o 
Pniz, cliegou á niinha fa t r ia ,  eii e algiins Amigos 
ineus fornos chainaclos a dirigi-la, pozerrio-nos 6 testa 
(ta riiesiiia Revoliiçào, e tractamos d e  a diri,' uir no sen- 
tido que nos pareceu mais conveniente para o Paiz. 
11 qi id  foi a bandeira qiie levantamos qiie foi segiii- 
(ia, e victoriada por todas as PovoaçGes l Foi a l te-  
forma da  Carta, o Decreto de  10 dc Fevereiro d e  
1842: e por essa Ileforrna, por esse Decreto nós sa- 
crificanios as nossas cabey:is, as iiossas vidas, e as nos- 
sas fortunas. For conseqrieiicia rrtn se póde dizer qiie 
eu, qiiererido sustentar n Adiariiento d o  Acto Addi. 

cional, nio qiicro a Reforma da Curta, tcnho proon, 
mais que sobejas pnra rnostr~ir qiie a cliiero (.4poe'n- 
dos?; mas qucro-a como é ~>ossivcl qiierel-a, coriio 
as circumstancias da  Eiiropn a prrmittem ; nuo quero 
mais d o  que a Caria <:onstitucional, e os princioios 
qiie elln incerra, qiiein-a só mais bem definida eiii dois 
pontos que são-as Eleiç6t.s Directas, e H disciiss~o 
e epl)rovaq5o dos Tractados por esta Camara, corno 
vem no Acto Addicional (Apoiados). 

Sr. Prrsidente, nâo é possivel qiie um Iiomrm qiie 
tern estes precedentes possa jiilgar-se que tem scgiinda 
tenção, quando pede o Adiamento por algiiris dias da  
discussão do Acio Addicional li Carta Constitucioiial ; 
mas a minha exigencia é só porque intendo que para 
se disciitir conio deve ser, C preciso qiia se tenha es- 
tabelecido lima corifiança ab,oluta no M inisterio qiie 
a ha d e  pdr em practica, pnra qiie senão diga d o  Acto 
Addicionnl o que se tem dicto da  Carta Consiiiucio- 
na]. aiiero dizer. aue a Carta Constitucional nEo tern 
sidó irna verdade: e para qiie o Acto Addicional se 
possa dizei. que é iima verdedr, é preciso que com elle 
se apresentem as riiedidas governativas que h io  dede-  
senvolver esse niesriio Acto Addicional para o tornar 
proveitoso. fi verdade qiie o Sr. Ministro d o  Reino 
declaroii qiie as medidas haviam de v i r ,  mns tambein 
c' ierdadc que essa declaração appareceii no Discurso 
da  Cor64, e tambern é verdade que tres mezes terii 
decorrido, e qiie essas rnedidas ainda não apparece- 
rnm ; essas rnedidas qiie devem ser examinadas miiiio 
miudamente, e isso lera muito terripo, e n6s estamo3 
já no terceiro mez d e  Sessão Ordinaria. N o  fim deste 
niez incerra-se a Sess8o Ordinaria, nós não teiiioe 
lempo para esse exame, c eu protesto que nzo voto 
uina só dessas mrdidas sem ns examinar a todos mio- 
damente, porque eii n5o iritendo votar Orçamentos 
em globo, neiii por capitulas (Apoiados). Eu ri50 vo- 
tei porqiie essa drclaraç8o do Sr. Ministro do Ileino 
fosse lançada na Acta, porqiie ella vinlia já na falla 
d o  Tlirono, e porqiie eii nOo preciso dessa declaraçan 
]>ara não ter receio de qcic esta Camara seja dissoi- 
vida ; a Camara dissolvida por pugnar pelos interesstu 
d o  Paiz ! 1I:ra mais um til1110 de  gloria para os De- 
putados (Apoiados). 

Adrniroii-se o Sr. Nogiieira Soares d e  qiie o .\diii- 
mento saisse deste Indo da  Camara, odmiroii.se que 
deste lado da  Coniara se desse indicio de  que serino 
querin n Reforirin da  Carta ; a esse respeito já disse 
bastante: ~arece-me aiie o Sr. D e ~ u t a d o  me farE 11 
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justiça d e  acreditar,. Qiie eii e todos os Depiitadiis 
deste lado s t o  essencialiriente Reformistas, e por isso 
nSio digo mais nada n este respeito. 

Argiirrirnioii-se mais qiic 1165 estavamos de  certo 
modo inhibidos de  avresentar este Adiamento Dor al- 
gumas dccisõcs qiie se tinliain toinado nesta Cairiara, 
e em qiie iodos tiiihainos combinado; isto é, porqiir 
voiainos qiie fosse mandada com iirgencia As SecçGrs 
a Proposta do Acto Addicioiiat, pare o Parecer vir 
a Cnrnara e ser discutido tambem com orgencia. Ei> 
declaro que não votei por tal urgencia; irias apesar 
disso, a iirgeiicia não itnporta opportunidade, a ur- 
gencia nHo deve iniportar o teinpo, o logar, e o me- 
lhodo com que as qiir.stGrs se devem disciitir. Qiie $c 
ha d e  fazer a66 que veiitiarri as medidas orgaiiicas? 
Disse o illiistre Deputado- Vatnos discutir as Lei. 
da  Diciadura que jli cri rst50, aléni dessas t ~ i i i m  
algiimas oiitras mcdidas de  utilidade piit)lica qiie stu 
podem tractar, P ainda alêiii disso, o Ministrtio j i  



nos dirse que ccsas medidas esiovnrii prornpias, c por 
conseqiieiicia iiitendo qiir n i o  se pr~jiidica n situaçiin 
p!dindo-se o Adiamento d o  Acto Addicional por al- 
guns dias (Apoiados). 

O Sr. Deputado por Cliaves adniiroii-se lambem 
que 116s deste lado propozessemos o Adiamento di- 
zendo qiie n i o  estavamos em colierencia com as nos- 
sas opiniões, e que daqiii lia a intenção reservada de  
senão querer discutir O Acto Addicional, porque nós 
qiieremos oiitra coiisa : qiie em certo tenipo o orgão 
deste lado, ou do Parlido que elle representa tintia 
dicto - A Carta foi-se - e qiie era isso qiie nós qiic- 
riamas e não oiitra coiisn. 1311 ainda não sei qiiem é 
o orgâo deste Par t ido;  não me corista qiie este Piir- 

tido desse prociiração a riingiiem para ser seii o r g h ,  
e hoje principalmente, não reconheço o Joriial a qiie 
nlliidiu coti)o org30 deste Partido, oii das ri)iniias opi- 
nii,es pelo inenos (Apoiados); agora o que eii co- 
nlieço, são as nossas intenções patrioticas, e a nossa 
voriiadc dc--fazer o berri do I'aiz (Apoiados), e d e  
1150 complicar as sitiiações. Qiie nós em outro tcrripo 
qiiizemos iiiiia Reforrna mais :inipld, talvez assim fosse, 
inas hoje não qiicrernos niais Reformas do qiie as qiie 
e5150 consignadas no Acto Addicional, sa~isfazein-nos 
coml)letanietite ; eii desde já approro o Acto Addi- 
cional cri1 todos os qeiis principias; talvez ern iin) oii 
outro artigo discorde em algiirna palavra oii redac- 
çâo, mas o principio approvÓ-o irlieiramente, e nessa 
disciissão é que eii não qiiereria qiic se pcrdos3e teiii- 
1'0, repetiiido dissertaçõr?~ de Direito Piiblico, porque 
as dijsertaçoes de Direito Piiblico já estão tnuito sabi- 
diis, não cão necessaiias para qiiern tem lido alguma 
coiien, e aqiii não se póde disciitir o Acto Addicio- 
nnl s(!n?'io por dissertaçiio de Direito Piiblico; o Di- 
reito Piiblico está em fazer a felicidade das Nações, 
e n io  cornprornetter a paz, e a organisação de qual- 
quer Paiz (Apoiados). 

Pnrece.nie que teiilio justificaclo de sobejo qiie a 
ao era rriinlia intenção siistentando o Adiarnento n" 

estorvnr a ;archa governativa do Ministcrio para ri 

ftblicidride piiblica, mas ante; o contrario, porcliie eu 
interido qiie a felicidade publica demandava qiie vo- 
tado o Adiarnento se entrasse desde jii nas Iteformas, 
e i~ieltioriiirientos do Paiz;  unico rneio dclla se alcan- 
<;ar ;  tioje porPm talvez eu já retirasse essa idéa de 
Adiamento, por nirnos não insisio nella, porqiic es- 
pero qiie o Ministerio depois de  reforçado por dois 
Caracteres tão distinctos, por dois homens tão etni- 
rientrs ha de  sair em fim da  inacçao em que tem es- 
indo, e lia de  trazer as medidas porque nós taiito 
temos insistido, e que o Paiz tanto tein reclainado, 
r tão ancioso espera (Apoiados). Tenho concluido 
( PToacs : - Muito beni). 

O Sr.  Conde de Satnoda'es (Sobre a ordem) : - 
Vou mandar para a Mesa iinia Moção d e  Ordem, oii 
antes iiina nova Proposta d e  Adiamento, que me pa- 
rece ser o resultado daopinião que lionteii~ maisgras- 

vra sobre o Adiamento, cntEo responderei ao que ago- 
ra disse o illiihtre Deputado. A minha Proposta (4 a 
segiiiiitc (Leu). 

Foi esta Proposta a que fez o Sr. Dias de Olirei- 
ro, mas qiie não mandou para n Nlcsa ; e como to- 
dos os I\dianientos são indefinidos, e (i Camara mos- 
troii desejos de  não approvar iirn Adinmento indefi. 
nido, por isso riiando esta Proposla que rnarca um 
prazo limitado. 

PROPOSTA. - r <  Proponho qiie se adie a disciissão 
d o  Acto Addicional á Carta até que se fâçarn aselci- 
ções, a que se mandou agora proceder, para preen- 
cher as vacatiiras, que lia na Cainara. 5, - Conde de 
Samoddes ( Franczsco). 

Fo i  apoiada. - I!: entrou e m  discussu'o. 
O Sr. Mello S'oarcs: -Sr. Presidente, é mais par 

descargo de  consciencia, d o  que pcr necessidade dc  
esclarc>ker a rnateria que e ~ t r o  nesti qiiestko. O Adia- 
mento ainda que foi apresentado com rnuita sinceri- 
dnde, foi-o comtcido com iniiita irnpriidencia, e eii ooii 
mostrar que iião tcin Iogar. O Adiarnento de qiial- 
quer natureza siippõe sempre que tia rnateria mliis 
importante, e niais grave a tractar, ou que a impor- 
tancia da  materia, que se tracta, demanda mais cs- 
clarecirnentos; mas eii supponlio qiie o Adiamento em 
relação á Politica irivnlve um absurdo; em relação 
aos trabalhos da  Caniara iim anachronismo, e em re- 
IaçEo ao tempo e votações da  Camara lima contra- 
dicção. - I<iri relaç%o a Poliiica iim absiirdo, por- 
qiie intendo qiie qrierc-r adiar a disciissão d o  Acto Ad-  
dicional, quando todo o Paiz ~irocluriioii n Reforma 
da Carta, qiiando iodos os Collrgios Eleitoraes de- 
ram Poderes especiaes aos sei13 Depritados para esse 
fim, é iiâo só não cumprir os desejos do Paiz, nins 
mesmo não ciimprir com aqriillo qiie ellr de nós exi- 
giii : em quanto i Politica parere- tiie isto um absurdo. 

Urn annchronismo em quanto aos trabalhos d a C a -  
mara, porqiie n?lo temos tral)alIios ~~eiidentes com 
os qunes podesse haver cima rná dejciilpa cm prefe- 
r i r  estes no Acto Addicional; como niio temos cousa 
algiirna de  que nos occiipernos, não teinos nada a dis- 
cutir, e não podercrrios por conseqiiencin fazer nada. 
O iioico trnt)nllio de qiic esta Camara por ora terii n 
occiipnr-se, é drste ol)jecto, porque, ernt~ora haja moi- 
tos objectos nas Secçoes e nas (~ornrnissõrs, 3 verdade 
é qric f'óra deste I'rojccto, a Camara nzo tem nada 
dc  qiie se occiipar, a 1150 scr de  iirn artigo d o  l'ro- 
jecio das Colonias; [rias parece-me cliie n Caniara de 
certo n io  preferir,'t iraciar do artipo que falta ao Pro- 
jccto das Colonias, ,para deixar siispcnsa a siia decisão 
sobre o Acto Addicional á Curta :  é i~iiia coiisa que 
me parece que não ciitra na coiivicç5o de ningiicm. 

Uinn contradicção quanto ás votaçõ~s  da'Carna- 
ra, porque qiiando o Acto Addiçionel foi apresentn- 
do, foi declarado urgente, e agora nega-se essa mcs- 
ma urgencia. Por conseqiirncia vê-se qiie se se adiasse 
este objecto, 6 porque Iiavrria alguni oiitro trabaltio 

sava na Camara. Não a-niotivarei agora,.por isso qiie mais urgente a iraciar, porqiie nós não liavernos dc  
o Ilegirnento mo inhibe; e tanto rnnia sinto q u e  não estar srm fazcr nada. Este trabalho está prompto, 
riin pcrrnitta, cliiantn depois de  oiivir o disciirso do porqiie não se lia dn ciitrio disciiiir l A importancia 
iIltistrc Dcl)iiiado qiie lia poiico acal>oii de  fallar ; - da rnateria está rcconliccida, por consegriirite ir or- 
as D,ol>osi~ões nelleavançadas são rspriiitosai., $50 ex- dem nntiiral dos trabalhos, e a iriipnrtancia da  mate- , .  - 
iraor()inarias; mRs sr ocaso enirasse nesta qiiest5n ago- ria pede qiie nos occiipemos desie'ricAgocio. 
ia ,  \r. Ex.' teria iodo o direito de  me chariiar ;i or- E m  qiinnto a algurnas razdes qiie aqiii se apresrn- 
di:m ; e por conseqiieneia, eu liinitar.irie-liri iinica- tarain, de  revoliiçòes, de  molivos de  revoliiçõcs, e de  
tiiente a ISr a minha Enienda aos outros Adiarrieritos tantas o i i t r n s  coirsas que se tractarnm, n io  tendo iiqiii 
(, I V  eitão sol~re a Mrsii ; e qiiriiitlo ti)(. toc~lr a pala- cabimento, iião me farei cargo de Ilies ic.sponder. A 
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iiriicn qiies~ão que nos occupa, é a rnzãn porqiie se diiee. Voto portaiiio contra esta Proposta, e contra o 
deve adiar o Acto Addicional, e cu intendo que nRo Adiamento. 
se deve adiar, nicsmo porque não temos oiitra ques- O Sr. Holtrena«n:-Sr. Presidente, eu foi um dos 
tao d e  qiie tios occupemos: ~ s t a  razão salta aos olhos que rric 161vantei para apoiar o Adinuiento, e fiquei 
de todos. A razão que se apresenta, e qiic se suppõe por isso desde logo constituido iir obrigação de  com 
iiiais forte, 6 qiie não devemos discutir o Acto Addi- a niinlia voz, com os argiimenios, qiie podesse eni- 
cional, porque ri;o estão ainda eleitos triiita ou qua- pregar, njridnr o siisientar a doiitrina d o  Adiarneiito. 
reiita Deputados que faltnrn para a Camara.estar com- Na ordem dii siistcwtnçio do ~ldianiri i to c11 tracta- 
pleta; mas eii persiiado-ine qiie esta ruziio i150 póde rei de  Gr ,  qcides f i~rain os pontos que se enil>rega- 
collier, porcjue intendo que nós estarnos n'iima ('a- rani para o coml>ater; e procurarei reil>onder a cada 
mera definitivamente consti~iiida, e então esth no caso iim delles d o  modo que souber e puder ; e parece-me 
de  funccionar. Eu affirnio, e sustento que nós esta- que ern resiiltado Iiei de  levar a convicção á Cairia- 
mos ern numero mais que legal, e que tudo quanto ra, de que a I'olitica, o inteiesse do Paiz, o ciimpri- 
"6s decidirmos é jiisto e legal; e se n6s n80 esla- mento das nossas obrigações como Depulados nos 
riios coiistituidos para tractar d o  Acto Addicional, leva á obrigaç2o d e  votar pelo Adiamento defiliido 
entio tamhíhrn todos os trabalhos de  que nos possamos e temporario, e não por um Adiamento indefinido, 
occupar e decidir, são nullos. Eu corro todas as Cooi- que seja apresentado por iirn, ou por oiitro modo, 
rnissões, e i 4 0  ha nerilium Parecer prompio : ha já com tanto que condiiza, priinciro- a cliie tenham 
objectos muitissimo importantes do qile nos occupe- voto na discussão do Acto Addicional todos aqiielles, 
mos, nins todos ellcs 1180 tem aiiida iirn Parecer da  que a Lei clinrnori para o discutir: ent segundo 10- 
Corn inissLo. gar - qiic pela discussiio d o  Acto Addicional 1150 h- 

J'ede-se o Adiarnenio d o  Acfo Addicional, porque que preterida a disciissão das Leis da  Dictadilra, a 
desconfiam qut? o Governo não traga as riicdidas Fi-  disciissão do Orçarnento, e Leis d e  Meios, que se 
naiiceiras e Administrativas, mas n5o e por este modo não tem irnportancia superior á d o  Acto Addicional, 
qiie se adquire a confiança: n8o é por nós ficarmos tem irnportancia igiial, e perigam maie na demora 
sern fazer nada qiie o Governo se torna ri~ais sollicito, d o  qiie aquelle; se se demonstrar esta proposisão, est6 
nem renasce a confianga. Se o Governo 1-190 tem apre- provado, que o Adiamento deve ser a ~ ~ r o v a d o .  
stri,tado rilgiirnas medidas, é talvez porqiic não tem 0 Sr. Depiitado por Braga, Visconde d e  Azevedo 
podido ; inas fosse qual fosse a razao, se nós adiar- disse -A ('ainara tem parte de Poderes Constitiiintes, 
[nos esta questão do Acto Addicional, não temos nada e a primeira coiiso qiie tem a fazer é constituir-se- 
tlc qiie iios occiiparmos. Eii faço justiça ás inlflnçÕes em priineiro logar para mim é rnetafisica de  mais 
do Auctor d o  Adiamento, mas estoii convencido como aeserçâo; pois o que é ser iima Camara Constitiiinte 
disse, que em relação h Politica é iirn tibstirdo; em e n i o  Coristiluinte? Isto é metafisica d e  mais. Para 
ielaçHo nos trabalhos da  Camara um anachronisrno, mim intendo qiie a Cariiara é Consti tuint~,  por(jrie e11 
e ein relaçâo ás votações da  Cumara urna contra- não posso intcnder que o Ministerio tendo vindoaqrii 
dicção. fechnr-nos e abrir-nos no dia 2 de Janeiro, tivesse o 

Qiiaiido o Sr. Presidente do Conselho apresentou poder por este ncto syiribolico, de  noe mudar de Ca 
nesta Cornara o A c ~ o  Addicional á Carta, pediu que rnara Constiliiinte para Ordinaria ; conheço yiie OS 

se tractasse delle com urgencia, e esta iirgericia foi Ministerios terri uui grande poder; [nas parti esta 
approvada. E u  peço licença a Camara para I6r a transformação náo 111'0 conlieço. 
Acta d e  Seedo em que isto se approvou (Leu). Disse o Sr. Visconde de  Azevedo - O s  D ~ ~ ~ i i i a -  

Ora ,  o Regin,ento diz:  qiie depois d e  iimn resolii- dos tem PoderesConstitiiintes; a ('amara, o prinieira 
da  Camara, não póde tornar-se lima resoliiçilo cowa que teni a fazer, tI constitiiir-se; riias nnride h, 

em contrario, sem ser motivada: a Camara decluroii qiie acharia S. Ex.' que o constitiiir a Caninra c?r;i 

urgente o I'rojecto, qiie niotivo pois @de haver para votar o Acto Addicional ? Coiistitiiir a C a n ~ a r a  iião 
se revogar esta rcsoluçiio da  Carnara? Por consequen- é votar o Acto Addicioiial, constitiiir a (>amara 6 
tia, seni entrar na analyse do -qiie se disse por uiii precnclic-Ia com todos os seris Mriribroi; isto I? qiie 
e oiitro lado da  Cairiara a fiivor do Adiamento, iini- é constitriir o Caiiiain: e por ibso rnesmo que a Ca- 
camerite tocarei ~i'uni ponto qiie na verdade infB es- 
pantoii. Rii oiivi dizer, Sr.  Presidente, que o Acto 
Addicionnl á Carta era illegal pelo modo porque se 
apresentoii. Intendo que quando a Nação toda pro- 
clama a Reforma da Car ta ;  qiiando o Paiz drii aos 
seus Representantes, aos Deputados que elegeii, Po- 
deres extraordinarios para reformar a Carta, íiitendo 
digo, que não póde haver maior I(.gnlidade. Além 
disso n promessa d a  Reforma da  Carta é muito a n -  
tiga, e ainda nao está satisfeita essa proinessa qiie a 
N;<;HO tanto deseja. 

Ptllo qiie diz rcsl~eito á Siib3tiitiiç50 ou Eniritdu 
dn Sr. Conde de  SamodGes, direi que aquclla Sul)s~i-  
tuic;âo está prejudicada por si mesma. 0 1 1  se siippõe 
que nós nâo devemos fazer aqui cousa alguma seni 
estarei11 presentes todos os Srs. Deputados eleilos, ou 
enlào é tudo legal quanto nós fizermos: e siistcritan- 
d o  eu esta srgiinda alternativa, não posso de maneiro 
alguma ii1)provar a Proposta do Sr. Condc de  Snrnn. 

mara n5o estii ainda definitivamente constitiiida; é 
por issn incsmo que eu EOU de opinigo, que o Adio- 
mcanto se deve sustentar: e tenho a plena convicç5o 
de  que ella n30 esta defini~ivanlente constitiiida; por 
que o definilivnmente constitiiida de  qiie falla o Dc- 
creto Eleitoral, nâo sc d á  por ora ; pois os Srs. Dr- 
putados que sustentam que a Camara cstú constitiii- 
da  para votar o Acto Addicional, n8o sabem, oii pn- 
recem esquecer-se, que a Camara é composta d e  
cento e riiicoenta c oito Deputados, e qiie destes fal- 
tam qiiarenta e nove, aproximademc?nte-a terça parte 
da Carnnra ? Fnltarn os quatro Deputados por Villa 
Real ; faltam dezoito pelas vacatiiras dns reeleições, 
iim qiie foi declariido ineligivel; faltam osdois por o 
Payal, dois por a Terceira, e tres por S. Miguel: 
iirn que nptoii pelo Emprego, dois nomeados Pares, 
dois Depiitados qiie wírani hoje, pela norrienç5o para 
o Ministerio, e finalmente frrltam os qiiatorze do UI- 
tramar ! 



Ora agora note a Carnara urna circuitistaacia es- 
seri(sial ; os Dct)utados d o  Ultriiinai estão aqui, e po- 
d ~ i i i  ftinccionar em todos os actos da  Caninra, rne- 
nos no Acto Addicional (Apoiados) : n?io podern 
tmtrar neste questão, nein votar; e havenios nós tam- 
I e ~ i i  fazer iiio pouco caso das nossas provincias UI- 
trsrnarinas? Nem se quer ao  iiienos a Carnara ha de  
o11 vir os setis Representantes n'iirn acto t io  iiiipor- 
iaiite? Si5 se é o direito do niais forte coiiirii o mais 
fraco! H a  d e  a mâi Patria dizer ús provincias UI- 
trainarinas -Vós sois nossos enteados, não sois h 1110s 
clesia Nação; attendercmos os outros todos, rrias vós 
~i&o sereis attendidos, nZo sereis ouvidos no 12cto Ad- 
dicionol, na Refornia da  ConstituiçGo 1 ! 

O Sr. Visconde de  ilzevedo troiixe nos a doutrina 
dos Cancilios, porque disw - 0. votos dos ausentes 
acci cscen~ aos prcseiites ; mas o illusire Deputado de- 
ve saber, que esses votos dos aiisentes, que accrescem 
;ias presentes, s io  os votos dos ausentes que nzo es- 
iiio prezeritcs, irias que podiarri estar: como quer o 
Sr. 1)rpiitado qiie os qiinrenia c nove Del>utados qiie 
f~tltiici~ euiej~iiri presentes, se uiiida não forarii eleitos? 
lrssa doutrina é absurda ; conio queria o Sr. Depii- 
indo contar o voto de  homens, que ainda nao foram 
t:leitos? Sâo quarenta e nove que ainda não forani 
eleitos, í. se elleb ainda n io  fornui cleitos conio hão 
de  clles c6 esliii 1 Por exemplo, os Deputados de  urna 
ilha ião l)roxirira, como S. Aliguel, como qiierern 
os Srs. I>cpiitados, qiie esti.jam aqui, se depols das 
eleições airid,i não tiverain navio para Portugal l 
Coino qucrcsin qiie or, Deputados do UItrn iiar sc 
ncliem preseriies, se as eleições ainda lá se n io  veri- 
ficaram 1 Logo não póde deixar de haver essa falta : 
e, Sr.  Presidente, falta um Districto inteiro, o de  
Villa Eleal, eii concorri para se annullar essa clci- 
ç20 pelos motivos que apresentei; mas nâo quero, 
nem crcio qiie a Camara desejará privar a esses De-  
putados d e  virei11 aqui votar o Acto Addicionall 
Acredito qiie riao desejará que todo asse Disiricto 
fiqiie privado dc  vir aqui, e dc entrar na discussGo, 
r voiaç;to desse Acto Addicionril. 

Faltam clriarenta e nove Srs. Deputadoc, f a l ~ a  tima 
terça partc da  Carnara, c queiein que sem esperar 
por clles procedâirios A disciissiio d o  Acto Addicio- 
iial ; peço qiie se note o atlsurdo crn que se vai caír, 
iiiandando proceder á elvição de  Deputados rnuitus 
dos qiiacs hão de vir, ou liao dc  ser eleitos, com po- 
deres igiiiteu áquelles que rios foram dados, e quando 
cliegarein se Ibca diga que os poderes de qiie estarnin 
revestidos jA esta Ceniara 111'0s usiirpou ! ! Peço 4 
cainarr' iiiie note a circrirns~ancia 1)ara ciiirn iniiiio 
:~iieiidivcl, lalt.1 na Carnarn a rel~rc~st.i~tnc$o de uin 
(:irciilo, a f,iltn porcjiie nós anniiIl6iiios n sua eIci<;Zo, 
I -  Iiavemos de  procedrr b Rt:forrna da  Carta C:unsti- 
Lii<:ioiial, srrn ebiarem ~)rese~itcs na Cariiara os De- 
i)iiiiitios do Circiilo de Villa llcal. oiie se oaiii não , a 

e.t5o, é porque 1165 aniiiillríiiios a siia eleição ! In-  
tendo ~ I I C  não. 

<r. I'residente, eii intendo qiic mandando-se agora 
!Ir( 8 rlrr á eleiçso dos Drpiiiados que faltam, orde- 
ii.~riilci-se-llirs que tragam poderes espciaes r. re. , pa 
f'orinnr a Carta Constitiicional. e rntretnnlo nos sem 
c-perarrnos qiic esses Depiiiados vt~nhani occiipar os 
seiie logares, 1)rocederinos 11 essa Rc~foiciia, iiitcnclo, 
digo, qiie ecria o rncsrno qiie fazer iim convite a at- 
giicn] })ara qiie vies>e a riiinliii casa, I)aia uni janlar, 
V #l,,pois dar o jíiiitar e nâo e5pcrar pela pcsson qire 

convidei ; dar o jantur Iiojr, c mandar-llie cntrcgar Q. 
carta de corivile áiiianliii ; d o que succede coiii os 
Deputados, iii~iidn-se-lhe a carta de  convite, mas 
c~iiando c& clicgarn, jh O banquete est6 comido. 

Sr. Preside~ite, O Sr. Visconde de Azevedo disse- 
nos tombem que a Camara d e  1881, e a de  1839, 
tinham feito Coiistituiç$es sem ertareiu coiapleloe, 
inas é preciso advertir a circuinstancia que jS aqui 
foi notada, d e  que se iiessas Cdrtee faltaram alguns 
Srs. Depiitodos, clles estavarn eleitos, não havia cul- 
pa nenhuma da  Cainara, o que nBo acontece hoje, 
porque os qiie faltam é porqur ainda iiiio foram elei- 
tos, e não o forarn, nÍío por vnritade propria, mas por 
força maior, e niqsnio pela deniora que n Camara 
teve em se constituir, eein decidir a questão das Op- 
ções; já se v &  portanto que 0 caso é muito diverso. 
Eil desafio, eu ornprnso aqrieUes Dei~iitados que fal- 
lareiii depois de  iiiiiii, qiie digaiii qual o Parlariicnto 
na Eurol>a, aonde se tractasse de dar PodcresCons~i- 
tiiintes ao, Dcputndos, C faltando iirn terço a eleger, 
esse Parlamento procedrlase a f~tctura da  Constitiii- 
ção ? 

Disse.nos tarnbcm o Sr. Deputado que em França 
tirilia havido a Colera-rnorbus de qiie tiiiha inorrido 
muita gerite, e que tendo Irvado riiuito~ Del~uiados, 
netn por isso a Asst~rribléa clcixou do progredir na fa- 
rtura da  Constituisâo; mas nós estaiiioa livres desse 
tlagello, só se a ira de DVOS nos casiigar, inas ern 
quanto t ivrrnioa numero lia vemos de  i r  trabalharido, 
c n íra de  Deoa é niilito differeiitc daqiiella que re- 
siiltii da colcríi dos Iiomens: s i o  duas colcras, a co- 
lera divino, e n colcra dos honiens; esta de disciitirjS 
o Acto Addicional, sem esperar as eleiçoes que fal- 
tani, k colera dos liorncns l ! 

Disse-rios niais o Sr.  Deputado, que a conveniencia 
politica, e a conveniericia organisadora, exigem que se 
iracte primeiro do Acto Addicional, e qiie o Paiz es- 
pera qiie nós façairios uma Lei Eleitoral, qiie se nao 
pódc f,izer ein qiiaritc, se não proceder ao Acto Ad- 
dicioiial. Pois c~iitão o Sr. Deputado metteiido a r r i b  
na sua consciencia, fica tranquillo, e descançado, di- 
seiido ao Paiz - I l ~ ~ i i i  tendes o Acto Addicional, esiai 
saii\feito, porqiir rurnl)rimos com a tnissio que nos 
débtes - ru  fuço jiis~isu ao illiistrc Dcl)utado, n50 
acredito isso, essa esprrançn do Piiiz nno je satisfaz 
só com o Acta Atldiciunal, porque as siiab nrcessida- 
des são oiiirns, c.lrece sobre tiido das Rrformas F i -  
nanccirna, e de Adniinisiruç%o, 1)orque uin r a i e  po- 
dia viver com uiria Polilicn riirll~or ou peior, nias sein 
nieios é inipossivc*l qiie viva. O Sr. Drpiitado coiiti- 
nuanflo, repetiu que dcviainos discutir o Acio Addi- 
cionnl, poicliie 09 seus Constitiiintes lhe ~ i n l i a n ~  exi- 
gido sobre tii<l(-, iinin 11oa Lci Elriioral ; ora intendo 
qiie nrnliiirii iiiconvenicnte tia em qiic façamos iirna 
Lei Eleitoral, sern necessidade de disciitiriii«s o Acto 
Xddicioiial (Apo i l~dos ) .  

Pois não sabe o illristre Depubdo (]ir: iiriia Ca- 
mera qiic dizrni rri(>nos liberal do  qiie epta, decidiii 
que  o artigo 63." da Carta n i o  era Consiitocioiial, e 
por conscqiieiicia não lia necessidade akgiiin:~ de  o 
alterar, para que fíiçairioi uina Lei 1':leitoral coin a 
basv d:i I<leiq:io Dirrcia ; a qiirstWo é iiiiicaiiiei~te es. 
tabelecer no aiiigo 1." da  Lei Eleitor'il que a piei- 
ção será direcia, c drmais se o illiistrc. I>epiiicido re- 
ronliece quc a opiniio dd Cariiiira é pela r l e i ~ 8 o  di -  
recta, c*sriisa tle 1c.r reccios clt* qiit? se não far:r ibrne 
boa ki I<leiioral. 



Disse mais o Sr. lleputado, isto e iim Adiamento 
indefiiiido, porque não sabe qiiando Iiaviam de vir 
essas Reformas, disso é que eu me queixo, dc se n5o 
apresentarem, e prova O pouco respeito que lia pela 
Carta; estú marcado no seu artigo 138.', que o Or -  
çamento deve ser apresentado no principio da Sessão, 
n6s jS estamos no terceiro mez, e ainda até hoje n i o  
se apresentou ; admira qiie aquellcs que sustentam o 
Ministerio, não saibam quando virâo essas Reformas, 
isso B para lastimar, quando ellas r i r i o  rião sei, mas 
quando deviam vir se i  perfeitamente (Apoiados). 
Disse-nos o Sr. Deputado tambem, eii não me quero 
i r  embora, sem lima boa Le i  Eleitoral, e eii digo que 
n8o nos detemos retirar sem que disciiiamns o Orço- 
mento, e as L e i s  de Meios, e sem se approvarem os 
Actos da Dictadura, porqce estou farto de Dictodii- 
ras, e n%o quero que o Governo usurpe as attribiii- 
çoes desta Cariiara por rrieios Dic ta tor ia~s ; e tenlio 
rlisso tanto riiais receio, porqiie quasi todos os Cio- 
uernos tcern iirna tendeiicia muito grande pnra iicar 
de Dictudiiras: ern quanto ao que disse o Sr. Vis- 
conde de Azevedo nada riiais responderei. 

Passarei agora pelo que diz respeito ao Sr. Depii- 
tndo por Coimbra, o Sr. Perrer : diese S. Ex." qiie 
votava contra o Adiarilento, porqiie deste modo o 
Acto f icar l  para o fim do Mundo. O h  ! Sr. Presiden- 
te, é levar iiiuito longe os seus receios o dizer que 
n6s não havrmos de ter nem Orçamento, nem discii- 
tirinos a L e i  de Meios, nem os Actos da Dictadura. 
O Sr. Depiitado disse, que esie Adiamento irnpor- 
tava o Adianiento da discussão do Acto Addicional 
!)ara o f i r r i  do Mi indo; logo isto é o niesmo que di- 
ecv, qiie nem os slrtos da Diciadurn, nem as Lcis ou 
i~iedidas dtl Fnzend~i, Jiistiça,. e Adrninisiração li50 
de ser discutidas; nias é preciso, qiie o illustre D e -  
piitado saiba que nó3 sustentando o Adiarnenio da 
discussão do Acto Addicional, n80 querenios com 
isso qrie elle fique para n firn do Mundo, riias sim 
que fique para Q fim da Sesbão; o que nós nuo qiie- 
remos que fiqiie para o tal fim do Mi indo e e dis- 
cussão e resolução das medidas porque o Paiz lia 
tanlo tempo insta. 

Disse o Sr. Depiiiado Ft:rrer, qiie este Acio Ad- 
dicional é iima Ileforma na Constitui~ão do Estado, 
a qual s6 póde ser feita por utnn Camarn Coosii- 
tiiinte; pois se R Le i  (:oristitiiciorial só póde ser feita 
por uma Caniara Coiistituint~, se esse Acto Addicio- 
na1 só póde ser votiido por qiiein tem Poderes Cons- 
tituinlrs, como é qiie o Sr. Depiitado quer fazer cstn 
Refornin da Corisiiiuição, sein esperar por qiiarenta 
e nove Depiitadoa que ainda faltani, e qiic h%o de 
ter esses I'oderes Constiiuin~es tanibem ? . . Corn que 
fiindarnrnto se t ira a esses Uel>iitados o direito que 
teem de enlrarem tambem n'rima disciissho t i o  irn- 
portante coriio 4 aqiiella da Reforma da Carta ? . . . 
Nào  sei corn qiic razão sc~ j : i i i i  privados disso. 

O Sr. Deputa* disse mai~,.qcic se ricnso nós nLo 
fosscirios disciitir, oii tractar priineirarnenie de discti- 
t i r  o Acto Addicionnl, podiamns i r  fazer Leis.qiie 
v80 dc encontro a c~ssa Reforina qiie se periende fíi- 

zer na Carta Consiit~irional. - Pois a disciissão do 
Orsanlenio vai i i~f l i i i r ,  o i i  tocar corii algtiin dos ar- 
tigos da Reforina da ('aita ? .  . Pois a disciiss5o da 
Lei dc Meios vai iambeiii directa oii iiidireciamente 
coritendcr corii algurir dos artigos da Reforma da 
Caria 1 . , Pois a discii&io das Lcis da Diciadiira vai 
encoritrar-se r i n  rrlgiima causa com a Iteforiiia da 

Carta ? .  . As Lcis da Diciadiira iiáo faacm pnrte dc 
nenhum artigo da Carta ; n discusslo das Leis di\ 
Dictadura não é senão pnra rriostrar aos Srs. Minis- 
tros, que eiies, com qiianto possam em monientos so- 
lenines assumir a Dictadura, hão de vir responder ao 
Parlamento pelo uso que della fizcrom, logo qiic? ze 
abra o niesino Parlamento, a f im de virem aqiii 1 ~ ~ s -  
car o Bill de Tndeninidade a respeito dessas Leis. 
. Disse .o mesmo Sr. Depiitado, p i le  a reformar-se 
desde jl a Fazenda, podia isso i r  incontrnr-se, ou 
intender corn o A ~ t o  Addicional. Annde é qcie es th  
lanyado no Acto Addicional um só artigo que trnlin 
relação corii a reforma de Fazenda ? . . . Q~ ia l  é esse 
nrtigo da Reforma d3 Corta, que tenba algomn cousa 
cotn a reforma da Fazenda? Aonde está esse er- 
tigo ? . . . (O Sr. Ferver : - O Tribunal de Contas). 
O Tribunal de Contas?. . . O Tribiinal de Contas 
é o niesmo que hoje a Carta chama Tribunal do 
Tlresoiiro, é a mestiia consa com pequena dit'ferenqa 
no nome, por tanto este argiimento não póde s ~ i l ) -  
sistir. Qiianto ás eleiçòes directas, jrí respondi, nzo 
quero estar a repetir o qrie disse ha pouco, mas é 
certo, que mostrei bem claramente, que para se vo- 
tar,, que a eleição seja directa, niio $e precisa de dis- 
cutir o Acto Addicional (Apoiados). 

Disse mais o Sr. Deputado, que tinlia havido uma 
Revoliição, e qiie se tinha sustentado, ou proclamado 
a Reforma da Carta, e que nestes lermos deviamos 
justificar a nossa estada aqui nesta Casa. Sr. Presi- 
dente, de certo n i o  lia de  ser este lado da Camara 
que ha de rejeitar o principio da Refornia da Caria, 
nos temos juizo suficiente para sujeitarmo-nos 6 s  cir- 
curnstancia.i, para acceitar a Reforma da Carta conln 
as circ~imstancias actuaes o perniiltern, isto e, n69 
teriias o jiiizo prudencial sufficiente para niio exi- 
g i r  mais do que aqiiil lo qiie est i  consignado no Acto 
Addicional ; nós sabemos bern até aonde podcrtios t! 

deverrios cliegar ; nós não qiieremos triunfos ~)oliiicos ; 
se nós quizeisemos triiinfos politicos, podianios apro- 
veitar os fiicios que tiveram logar ern 1851 ; sc ncis 
qciizessemos fallar em triunfos politicos, diriamos que 
para o Partido Progressista, para a Revoliiç>o de 
1846, c para n Jiirita do Porto, o maior ir i i info que 
podia ter, é bêr Iiojc seniado nos bancos dos Minis- 
tros i im Menibro da Junta do Porto (Hu i los  apoia- 
dos do Lado Esquerdo), se nós quizessemos triunfos 
politicos, este era de i r  logo d0aqiii para o Capitolio 
(Apoiados), este é o maior triiinfo que se podia ob- 
ter cin Poliiica (Apoiados) ; aias nós qiieremos tri i in- 
far em outras COU~RS, não queremos só triunfos em 
Polit ica ; se os qiiizessemos, era bastante esie, mas o 
nosso triiinfo es~lí em querer, que o r a i z  seja beiii 
administrado, que no Paiz haja jiisiiça, que haja cre- 
dito, e credito sólido, e qiie se saiba, por uma vez, 
qual é o modo de viver desta Nação (Apoiados). 

Eis os nossos desrjos, obter a satisfação completa 
delles serri o nosso rriaior e rnais brilhante triunfo, 
rião qiierriilos outro (Apoiados). Mas, Sr. Presidrn- 
te, para nós justificarmns a nossa eJtada aqui nesta 
Casa, não precisamos i r  buscar para nadaessa Itevo. 
i i~çno qiie teve iognr, a nossa esinda aqiii 6 o resui- 
tado infallivel da i~xisirncia do Systeina Rfspre3cntn- 
t ivo vrn Poriiipal ; cri) qiianto existir em I'ortugal o 
Governo Rellrrsentativo, 113 de haver Carnara; por 
tanto nós 1150 c3>tarnos aqui crn virtude de urna 1Zc- 
vnluçio, estaiiios por effeitn da rxistcncia do Systcii~:r 
Constituciorinl eritrr nós. fi certo tninl~em, qiv* ní* 



f i b  estainos aqui pnra satisfaaer 66. n iirii p i t o  iso- 
lado, qiie appareoesse na Itevoliição, estamas aqui 
~WCI  satisfaaer as necessidades pulilicas, para cutiiprir 
ncliiillo que e vontade da NaçPo, não devemos occupar- 
riosbde rim* -usa .com e ~ c l u & o  do miiitas, nossa 
iriissoo é mais do que*u  Reforina d e  Carta. O Sr. 
Ministro d o  Iteino hontem, depois d e  ter ouvido al- 
gwnas cousas qiie se dissereni na discuçsiio d a  Adia- 
iiiento d o  Acto Addicional, ole~ant6ii-ea e disse 4 t 1 e  
não devia liaver receios de não ser discutido o , O r -  
gamento, e a Lei d e  Meles; que esses receios, se exis- 
tiain, eram infundados, porque Ia estava o discurso 
d o  Throno, e ahi não se~faltava só em Acto Addicio- 
iial; mas tamhem em Orçamento, e Lei d e  Meios- 
011 1 Sr. Presidente, qunl é .o diseurso do 'i'hrono, que 
nâo tenha fallado em Orçarneii~o, e Lei de  Meios? . . . 
E ter60 entre tarrto as (Jainarac dkeutido isso I . .  . 
Quantas vezes oii se nao krn  disetitido, ou se tem 
disciitido e resolvido inct&icientemente esses obje- 
ctos I . .  . O estar escripto na falto da  Cor68 d ga. 
iiiiitia segiira e infallivel de  que se hão d e  discutir 
iiiipreterivelmente estes objectos e os mais abi desi- 
gnados ! . . . Esta dou~r inn n6o póde siisteniar-se, O 

Ministro quando disse aquillo, nâo podia esthr.con- 
vencido, de  que lhe podia d ~ r  execução tcio ampla, 
ainda que quizesse, não esta na sua mão assegura-10. 
O Sr. Ministro do Eteino rriandoii uina Declaração 
para a Mesa, na  qual disse- Que não era d a  inten- 
çao do (ioverno, nem tinha tido nilnca ein mente, 
que  a Carnara ncal)nsse, sem tractar d o  Orqanierito, 
tias inedidns economicas, e outros assiimptos que re- 
feriu - inas S. &.a accrescenimi desde logo - ao rne- 
rios dos innis indispensateis - de maneira qiic S. Ex.' 

Sr. Presidente, este illustre Depiittrdo- para mostrar 
que havia uma grande incoherencia d o  lado Esquer- 
do da  Catrinra entte o qiie sempre 'tinlia sustci>taJo 
n respeito d a  Reforma da Carta, e s Proposta d o  
Adiamento da  discussão dessa Reforma, largou o lo- 
gar d o  Centro aonde occupava uma Cadeira, e veiu 
para o lado Eaqztcrdo o c c u p r  ntna Cadeira que não 
era sua, e veiu para essa Cadeiw para nos atroar os 
ouvidos (Riso). - S. S.+ sem convite algum entrou 
na nossa Cosa, S. S.' veiu insultar-nos nu nossslpro. 
pria Casa (Riso) - Pois eii, Sr. Presidente, que d i -  
zem que sou um homem colerico, que sou um bomeni 
em demasia violento, ouvi impassivel toda a vozeria 
qrie S. S.' veiii fazer aos metis ouvidos (Riso), e ouvi 
tudo coni grande paciencia epeshr d o  illimtre Depu- 
tado estar ião chegado a mim que se podin dizer- 
D u o  in carne uno - indiquei-lhe que fallnsse d o  seu 
Iogar, qqe fallasse para a Mesa, respondeu - Não 
quero- p0di.a: te-10 repetlido; não o fiz ; a Provi- 
dencia veiu eid nosso soecorro, e o Sr. Deputado, in- 
feliz em tal occasiáo, foi pela providencia Divina 
quasi precipitado; e a muito custo se susteve no meio 
d o  terreno escorregadio, e pnra elle intiospito ; caiu, 
e apenas parou no segundo dcgr60 (.Hilaridade ge- 
ral) ! Nada mais direi, vamos ií questão. 

Disse o Sr. Nogueira Soares; (no que iiie parece 
haver rima notnvel contradicção rntrc o que S. S.' , 
disse, e o que dissc outro illlisire Depiitado por Aina- 
ronte o Sr. D i ~ s  d e  Oliveira) que tairibem era De- 
piitado por Amarahte, e que seus Constituintes lhe 
tinham consignado expressamente na Prociiração a 
Reforma d a  Carta, e não tirihani consignado nessa 
"lesma Proctiração qne trectassc prirrieiramente neni 

logo neste momento se poz a coberto cnrii este -ao d o  Orçaniento, nefn da  Lei d e  Meio;. Se  o iIIustre 
iiieiios, e ninis indrsperi~as*eis-S. Ex." n%o foi bas- Deputado l a r .  bem a Prociiração, acha Ia qiie deve 
teniemeiite explicito;; este - indi~pensnveis - póde tractar de  tudo isso (O Sr. JVogueira,Soares: - Mas 
S. Hx." classificar, o u  deihar d e  classificar, coino in- eii nUo diese isso qiie rne attribue). Disse, qiic tinha 
tetider, uu quizer; S. l3x.' C qcie tera de  ser o j u i ~  na Procuração especiaes Poderes para traciar ,>ri- 
cie quaeo s5o as medidas mais ou menos indispeiisa- meiro da  Hefortna da  Carta ( O  Sr. Nogueiru Jóu- 
\rei$, e por iaalo o resiiltado desia DeclaraçBo é ne- res: - NBo disse isso). A iriitii pareceu-iiie que o ti- 
riliiiiii. niia dicto, rrias eu vou Iêr o extracto do dijci ir~o do 

Quando se apresento11 a qcieiiùo d o  Adieinento do illiistre Depiitado qiie veiii no Diorio do Governo de 
Acto Addicional, Adianiento que eii sustento, e siis- hoje, diz-sp a í  (Leu) .  Por conseqiieiiciar jB  se v&, que 
tento não porqiie teniia medo da  dissoluc;ão da  Cn- S. S." disse, que os sriis Constitiiintes lhe recomrnen. 
Inara, como aqni se deu a iritender ; eu não tenho dnrarn qiie tractasse das Leis de  Adniinislraç50, Jtis- 
medo de perder o logar de Depiitado, eii n5o qiiero tiça, e Fazenda, mas que lhe reconirnendavarn mui- 
ser collado no logar, de  Deputado, niio vietnos aíliii to especialmente cliie tractasse i)riineiro da  Iteforiiia 
para collaçòes (Apoiados), ns colliiqòc?~ entre 116s da  Carta, para cuja Reforma lhe deram Poderes es- 

sâo conlrecidas senão no Direito Ecclesiastico, peciaes (O Sr. Noemeira Soarex : -Mas eii não ac- 
1,oitanto quem quer ser collado no logar d e  Depu- ceito o que esiS no Diario d o  Governo). l3nt3o nr~o 
tado é que pbde tcr medo d a  Cntnara ser dissolvi- sei como hei dc: argumentar, S. S.' n5o acceita os 
da  para nao p r d e r  o beneficio; por mim não te- mpus npoiitarrieritos, nno acceita o extracto qiie est& 
rilio receio algiim da  dissoliição da  Camara, antes ao  conforme os apontamciitos, n%o ncceita o qiic toda R 

coiitrario a di~soliiqão della é para miiri uni benefi- Carnara ouviii, o Diario das Cortes ainda não clie- 
cio ( V o z e s .  -E tambem para muitos de  116s). Eiti gou, nein Iiavia terripo para isso, assim n5o sci de  
cada dia que venho para aqiii, faço um sacriricio; e qiie modo Iiei de  reqponder ao  illiistre Deput:ido. - 
lilais Tiz diligencias para ser Deputado, e nisto nBo Irei argiiiiieniando d o  modo qiie puder; a Camrira 
ha contradicç80, porqiie lia sacrificios voluntarios, c toda oiiviii o que o illiistre Deputado dissc, a Comara 
entre estes e. os forçados he uma differenqa niiiito vai otivir aqiiillo que eu tenlio que dizer, e depois a 
grande;  portanto não nie importando saber sr a Ca- Camara o jiiljinrá. 
maia corltii~iiará ( 11 n b ,  vê.se qiie a declarnç%o qiie Ora  scippondo qiie S. S.' dissc, que os seus Cons- 
o Sr. M,inistro mandou para n Mesa, não nltera ein titiiintcr lhe recoii~mendaram as Leis de  Fazenda, c 
nada a minha convicção, nem O meu modo de  votar tanit,ern o A C ~ O  Addicional (O Sr. Nogueira Soa- 
na questão d o  Adiamento d a  discussão do Acto Ad- res:  - Dcixarniri-me livre nn escolha d o  metliodo da  
dicional. disciiss50). Pois se lhe recornincndarairi uma c outra 

Agora, Sr. Presidente, passo a responder ao  illus- cousa, se Ilie deixaram o niethodo á siia disposirao, 
Deputado por Amarante o Sr. Nogiieirci Soares. estoii certo qiie S. S.' nzo qriererli faltar a c s a  re. 
Ver,. 3."-M.zirço-l8bR 20 



\u;ipto sobre esta f6rme de  Governo. Ainda hs mais; 
5~ sc?- a(1iri ittissc o principio opposto, pergunta 4 q u a n -  
do podia estar completa a RepresentsçBo Nacimal.?.il 
hunca.  Qual 6.0 numero fatal que determina a ido- 
mcnto da nossa vida Partarnehtar? Em q h +  numero 
preciso consiste a complemento ? Q uantos 61 prejudiu 
cam ? Siio dois, são quatro, s ãb  vinte oii tkinta dos 
Mtmbras  que compoem a totalidade I Cada um que 
fClliasse, produziria no Parlamento uma questão irn- 
pertiricrite e indefiiiida. 

Ainda niais; sc sc admittisse este principio, era o 
inesnio que .tornar irnpossivel o Systema Representati- 
r o  coin esta fórrna d e  Governo (Muitoscrpoindos). fi 
neeessario, pois, que não percarrios d e  vista ir essencia 
e riatiirexa dos Governos Representativos e Parlamen- 
tares : se se nãoattenrlesse aesta diininuiçiio, a este des- 
ft~lqiie qiie tia seriiprr nos Parlamentos, proveniente d e  
rircumstancias accidentaes, cnt,?o n5o era riecessario 
que o ntirnero dos Depiitados fosse tiio grande, nem tEio 
iiiiiricrosas as Assem bléas ; mas previa-sc que  os Parla- 
irieiitos nunca estariam coiripletos, e foi por isso qneh 
1 2 ( ~ ~ i c s e n t a ç ~ o  Nacioriai se dcii a iriaior latitude, e s e  
,~liamoii, para a compôr, maior iiiirnero d e  Deputados 
(,dpoiarlos). Por  consequencia cate arguinenio pare- 
ce-rnc iiisufíiciente para mostrar que iirna. dclibcraç5o 
iittste scntido offende o priiicipio consignado na Carta. 

A. outra rnsão qiie se tem querido fazer valer -d 
;r rasiio da  vontadc expressa manifestada pelos Elei- 
tnrcs R alguiis dos Srs. Z)cpiitatl«s. Este é urn poritb 
de lima gravidade extraordiriaria ; se esta rasgo pro- 
redrssc, tinliarnos levantado urna theoria que  nos con- 
tliiziria dcstriiiçiio d a  unidade Parlameiitar, do prin- 
cipio vital de todas as Leis, C cm qiie se basca toda 
a organisa<;?io social. 1311 devo corncçar por dcclarar 
muito cxplicitamentc que sou o primeiro que  desejo 
~ s t a r  d e  accordo com a4veiitade d e   dos os meiis 
Constitiiiiitcs ; mas como posso eu, na qualidade de 
Deputado, entrar com liberdade rias discussões que 
se tractacn iio Parlamento, hnvcndo recebido um 
manilato irnpcrativo ! A qiie ficaria reduzido o prin- 
cipio do iiiteresst' gcrnl qiie é a primeira das Leis em 
toda c qunlqiier Sociedade? A iluc ficaria reduzido 
o principio da lit)c*rcladc d e  nossa consciencia e opi- 
iiirio ?. Digo iriais ; corrio poderia funccionar o Parla- 
m n t o  debaixo d a  cauç&o d e  rnandatos imperativos 
divci-g~ntes e inflexiveis? Essa lucta d e  interesses lo- 

corno priricipio governativo, E a maior das ca: 
lnrr~idades ; é utn incoriveriientc palpado nas Confede- 
r a g b  dos Estados 1Jiiidos e da  Arnericn; na Siiissa 
6; um nial reconhecido por todo o rnundo; foi quem 
acabou com a indcpendencia da  Polonin. 
. Scnlinres, lia nisto uiiia coi~fiisão dcploravel qiie d 
confundir-se o riiaridato civil com o i i~andato politi. 
co;  o niandato civil e imperativo, tem termos fntnes, 
certos e deteriniiiados e o Mandaiite prescrpve a Lei 
e dá n Lei ao seli hlaiidatario, pore'rn iio niandato 
politico n30 d as3itn. f4 necessario qiie intendarnos 
bcni o que é o rnanda~o politico: iio riianduto poli- 
iico nU» ba sciião liina cousa, é a liberdade na esco. 
Ilia de  uni individiio. 0 3  Collt~gios niio podem IJres- 
crever ao seu Delegudo sen5o qiie faqa o que inlen- 
der ria sua consciencia a txin da  Naqio r Piiiz qiie 
representa, nein o Deputado póde ncceitar oiitro rnan. 
(lato. R porque o não póde acceitar ? I'orqiie esse irian. 
dato que me póde ser erradomente iinposto n'iim mo- 
ineiito, e que eu posso receber ir~enosesclarecido, pó- 
de-se aclinr uma hora depois eu4 contrndic~ão com. a 

minha konscieneia i ieiilpo que tiao póde KI ICVO- 1 
gado, E o qiie sbu eu aqui eniãb? Escravo d e  uriia 
forçav de uma intel!igtncia, de unja convicç?io, d c  
urna: eonrienciti qiie não é a minha. Ncbtes tcrinoa I 
eu rejeitaria a honra avilthnle de assent#ríins nesrno 
Cadeiras ( Muih09 apoiadde). , i 

Esta razão desappnrerw pbis, áskim esmo Me pr11 
rece terem desepparecido aa outras; e pbsta a Q ~ S -  
ttio neÊtes terrnos nüo ha aqui'para nós, Senhores, si+ 
não u1na C O I ~ S B  que é a questiio d a  conveaiencin; p a r -  
que somos jiiiaes delta, essa é a conseqiierlbia messaL 
ria d o  principio que e0 estabeleço. Serti conven+efite, 
Senhores, adiar esta questao? Eis aqui 6 p n t o .  .Eu 
digo com a mais profunda convicçao que ê n. maior 
das inconveniencias. Eu  desejo, Senliores, q\ie aprb- 
sentem todas as medidas Administrativas e de 8kd 
zenda que o Pai r  precisa; eii n,io viria para aqui se 
n io  tivesse o mais vivo desejo de  contribuir pnra isso 
(Muitos apoiados); no rnomento em que eu vir a 
minlia irn~~ossibilidade, eii sou o primeiro a retirar- - 
iiie, e nao esperaria censura dos Srs. Depiitadns.;l eii 
n5o peço o seri apoio; porqiic sei qiir mo niio pode- 
r % ~  dar nesse caso contra a sua colisciencia ; inas iam4 
bem sei que o Iiei d e  ter, se eii piider corresponder h 
conhança da  Camara (Muitos apoiados). - ' 

Adiar esta questio d conservar em ostillaç" no ns 
bazes sociaes, organicas e politicas do P ~ i z .  Ainda 
n i o  liorive ningiiem que nSo reconlieccssc qiic dedtr 
o nioinerito em qiie iim dos Poderes d o  Estado I a n p  
m50 da totalidade, ou inesrno de  iima parie do Po- 
der Constit~iinte, essa rnào esth cheia de teinpestades, 
e o solo póde tremer dc-baixo dos p6s. Alns nós riiio 
soinos aqiii urna Carriara Con$titiiinte. É vetdadu 
que o nho soinos, mas somos iirna Caiimrá I levi~ora ,  
ternos uma pnriicula do Poder Constitiiinte, porque o 
nosso mandato no-lo outorga com certas condições. 
Nctn penso qiie lia ni3to iriiplicancia. Uma Cainarlr 
póde ser Ordiiiaria e ao  rnestno tempo Coristitiiirric 
em parte. $ o que estlí corisagtad~ no systema dcr 
mesma 1Ceforina ordinarin da  Carta. Quando em 
Prnngn se deixou para a Cnmara d e  31 o constiti~ir 
sobre a Iiercdiiariedade do  I'arialo, a Cariiarn de  31 
agicpil essa <~~iestào, e desejou saber e deciditi pri- 
meira 're era Coiistituinie ou não era ; porqiio se o 
fasbtyse.setfeclarasse Corisiituinte, a segiinda Camwa 
nõbtaria qiie iniender na Refornia; riias deçidiii-se 
qiie n b  poc1ia:lconsiderar-se corno Constituinte, por- 
q i ~  o seli Poder era limitado, e a qiiestrio passou A 
segiinda Ceniara. Não tio diivida pois qiie estarnos 
em iiina Sessiio Ordinaria, c esta Cainnrn jú assim foi 
declarada o~cia ln ientc .  Mas se temos apenas rima par- 
te do Poder Chnsiiiiiinte que ti relativa a estes artiyos 
que nós podemos reforrnar, salvos os principios ein 
que está baseada a Monarctiia ltepresentativa (O Sr. 
 errarn nado:-É exactamente isso) e dentro dos li- 
mites da  Car ta :  principios e lirniies que coiis;h~em 
principalrnenic na divis5o dos Poderes, e siias esseri- 
ciaes aiiribiiições - poderá a lg i i~ni  duvidar qtie n&o 
seja urgente, iirgentissiiiio pròver quaiito antes ao3 
pontos connexos de  qiic talvez dcpenda a vida c acçgo 
de  todo o Sysiema Rt~preseritativo ? N70 Iin na Carta 
artigos reconhecidamente defeitiiosos, ol)sciiros, deti- 
ciciites, ciija Emenda lia muito se reclama ? Não C 
desta Reforma fuiidamciital que 1150 d e  partir mi~iins 
o11 t ras 1 

Senliorcs, se ti verdade qiie nein iodos: os artigos 
quc,  aqui esiãn, se prende111 corii as Iieformas rlue su 



Ii3o dc fazer depois, tariiktn C iiinegavcl que liaaqui 
iriuitos e niiiitos artigos qiie lhe devein servir de  base. 
0 r . i  pois seria rasoavel, seria logico, bcria racional 
coiiieçar iima casa pelo telhado, fazer paredes sein 
al i iercrs? i t ã o  poderia acontecer que as prolirias Leis 
qiie fires,eino* agora, feitri erii geral a H<sfi)rma d a  
Cdrta se acli;issern erii coiitradic*c5o ou desltarnionia 
c:o:ri ella ? Isto já foi aciiii j)oiider.ido, n io  teir) res- 
posta. nercssario ~ ,o i s  qrie comeceinos pelo priiici- 
~ , i o  - e iiina iieccssiclade poliiica - e  para nós uiii tic- 
ver itnposro pelo nosao mandato. 

Diz-sc de totla a i)arte oue não lia riada nesta Ca-  
iriara para fazer, porqiic não teem vindo ainda os Pro. 
jecios, e essa razão rrio (! senao a favor da coatinua- 
$30 da  discuis&o. 

Ora, scnliores, a razio da  conveniencia da  discus- 
,i() da rr,riclus3o deste negocio já eu disse qiie era 
tal, que nenhum Piiblicista ern nenbiini Paiz deixou 
de considerar como urn grande perigo, uma grande 
fiii~ilitiade a prolongaçllo de uiii Poder que tein al- 
~ I I I ~ I R  C O I I S ~  de Consiitiiinte, porque lia sempre pe- 
rien lia (:orif~iGo dos Poderes. e finalmeiite em ter-sc 

0 

c.m suspenso a organisação politice da  sociedade. 
Oru se ibto k assiiri, Seiihores, se todos estáo cori- 

vencidos desia necessidade coino cu penso que :ião 
pode negar ab.oliitarnenle, 1150 Iiavéi h n lgiiiria cir- 

caiiinstaocia cxi ia~idinar ia  qiie nos leve a acabar com 
i3sta sitiirtqiio extiaordinaria em que nos achamos tam- 
heni ? (Vozes - fi verdade). Não vemos a Europa ! 
T i  cmos por uni Adia~iirnto por em diividn quaes sao 
11s ~'rincipios e us idEiis <lc 1)riidrnciu e lit>craliumo 
seiibttio que rioj dirigern ! h50 poderá de  iloi mo- 
irieiito para outro ver-se caliiinniado este I'arlamrnto 
iia piireza de siias intenções que lá fóra podem ser 
drsconlrecides? Para que haveiiios de prolongar uma 
situaç:o cin que riao lia senio incon\enientes? Não 
se explica, não se int~ndta ! 

Oiiiros Srs. Deputados disserain-O Acto n5o póde 
ter duvida iiei~liiima, porquvjb foi approvodo nas Sec- 
sijcs, e póde pasjar, nern ha $obre ktotjiiestào. - Ora 
$e isto c& t&o facil, este argiiriierito é todo a favor de  
que aca1)eiiios coin iiriia coura que 6 tiio ftlcil. O u -  
tros dizerri - O ,2cto c! insignificante, iilo ieni riada 
( I I I I ~  preste.-Pois eirtio isso é uriin razão para acabar 
(wiii isto qiie nâo presta para nada. Toda* c!stas ra- 
x&s sào ~ ~ n t r a ~ ~ r o d u c c n t ~ s .  

Oiitros Senhores ftpresenlarain uni iorino a este 
,\ Jiiiii-icnto, (eu penso que se retirou o priineiio Adia- 
inento do Sr. Borjona que propunliao Adiamento em 
quanto se n i o  discutisserri todas as medidas Pliiancei- 
r n s  c Administrntivos (O Sr. Rarg'ona: - NBo reti- 
rei, limitei-o t6 n isto - eiri quarilo se i150 disciltis- 
serii o Orçnriienio, as Leis de Meios e os Aiins da  
Dictadura). A disciissân desse Orçairic~iito e dessas 
Lcis de   meio^, e desecs Actos d a  Dictadiira 6 poiica 
(soi~s:i? Suo coiisas que se Ilossam disciitir rapida- 
riieiitr. Um illiistre Deputado que se senta dacliielle 
lado disse que desejava que o Orqamento se discutisse 
vert)u por verba, e o Orçaiiierito disciitido verba por 
vei-l)n iiiiporta o Adiamento do  Acho Acldicicinal por 
1,oiicos dias? Ningueni o d i rh ;  por corrsequc.ncin va- 
iiios criir rios inconvenientes qtie eii jtí ponderei de  
ter suspensa a decisão deste ol~jccto por inirito tempo. 

Toniei rnuitas outras rioius, irias ngo quero estar a 
cançar a attenção da  Cariiarn coni cousas qiie nie 
não parecem de inaior necessidade, e tendo rstabele- 
cido o priricipio da  necessidadc absoliita dt! sr resol- 

\'oi.,:~."- M A R C O  - 1352. 

ver quaiito aiile3 este ubjecto, parece-irie que te&a 
jiisiificC\tlo o dcsrjo qiie tem o (;overno de ver esia 
qiirsiâo concli~ida o mais depressa possivel. Mas an- 
tes de  concliiir tenlio ainda a resl)onder a utna allu- 
aiio pessoal que devo ao obseqiiio d o  Sr. Iloltreman, 
c qiie foi para riiim muito lisonjeira, porque significa 
algtima L>enevolencia da  parte d e  S. S." para corai- 
go. fi iieccssario que nos entendainos, eu iiGo soo ho- 
nierii capaz d e  renegar os ineiis p r i i~ ip ios  (Apeia- 
dosj. A minha Bandeira Poliiica teiii sido constan- 
kenielrte a mcxsrna, e aquelles qiie me conhecem, e que 
nie teni visto nas maiores crises qiiedigam, se eu R& 

f~ i i  seaipre cohcrentc corn os aieiis principias, qiw se 
fiindain unicamente no interesse e libwdade d o  meu 
r a i a  (Muitos apoiados). fui seinpre ,Partidario 
d e  Moriarcliin Consiitucianal~ Representativa, e por 
esses iiioiivos tive ate o desgosto de  me separar mo- 
riientaneanieiite di: o!guns Amigos que cstimo e preso 
rniiito, por iiie parecer qiie se aparterarn i>iri POIIEO 

da  Kandeira que chti seguia, aliirdo h Revolução d e  
Setembro cni qiir pedi a minha dcniissão; [nas de- 
pois que v i  que (.i11 quanto á esseiicia dos orincipios 
não liavia essa divcrgcricia, iiio hesitei ein tornar rt 

abraçar-rne coni elles, e nusim ien~os  coeiinuado sal- 
v o ~  os di versos iiioti vos de  opiniões iiidividuaes, ein 
c~uenur ica  @de liaver aoc0rdo perfeito. 

Mas firnio nos nic8iis principies de  liberdade com or- 
dein corisagrada pelo Systema-Monarciiico k p r e s e n -  
tativo-riurica fui, nern ine considerei niiiica, ás ordens 
de  nenhum pdriido-respeitando as opirii6cs d e  todos, 
nunca já iiiaiu, uscravisei as ininlias ás de nenhum 
I'ariido ou indiuiduo. Daqui n tolcrancia e o eapi- 
rito de  conciliaç80 que apparece eni todas as pliazes 
da minha vida; eainda liapoiico, Sr. Prcaidente, ap- 
parcceii no Collrgio Eleitoral de Aveiro ; aol)ello para 
o testirniinbo de elgiiris ill~islrrs Depiitadoj que alli 
ine viram declarar iriuito expro~sainentc, que consi- 
derava ate como iima iniiiria cliie iiie piiacsjem na 
frente o rotulo de  adscripticio a qualquer I'iirtido (O 
Sr.  Mendes L e i ~ e :  l- Q verdade) E julgo que este 
meii espirito de  conciliação, este meu desejo de  con- 
correr qrianto ern miin cabe para satisfazer senipre ás 
necessidades do meii Pais, de siistentar as suas liber- 
dades [nas com ordeiri e prudcncia, porque o meu es- 
pirito 6 esseiicialmerite prbctico, e não qiiero jámais 
senio aquillo qiie é possivel, este meti systerna inal- 
teravelnrente skguid~~,  e o rneii ainor c respeito a s  
Iiistituições que nos regem, foi a ineii ver que pòdc 
levar os meus Collegas a lealbrarcni o iiieu nome a 
Aiigusta Soberana (Apoiados - Muito õ e n ) .  Em- 
fim, Scnbores, estou corn todos e todos estiio comigo, 
mas n o  ponto d e  síicrificar'tiido pela Causa Nacio- 
nal, e sirstentar a Liberdade regulada pelo Sysiema 
d a  Carta (Apoiados - Muito bem). 

O Sr. Presidente : - NBo sei se o Sr.  I)ciramado 
quer fazer uso da  palavra qiie pediu para iim Re- 
querimento. 

O Sr. Derramado: - Nao faço o Requcrirnento 
depois d e  o illtistre Miiiistro combater o Adiamen- 
to que eu taniben~ conit)ato com todas as miriliaufor- 
qas, por ser a questao miaia irnpropria, mais impoli- 
tica, mais irregular, e rrinis cleploravel que  tem vin- 
d o  c í  Camara;  reservo-ine para t'tizt:r esse Hequeri- 
niento depois d e  fallar uni Deputado a favor, qilero 
que a Camara vote debaixo dessas impressões, por 
que estoii ccrto no seu bom censo, que há de  regei- 
lar siniiltinritc~ Adiamento. Peso por tanto que sem(. 
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conscrvt: a palavra píira quando acabar de fallar uI- 
gliin Sr. Deputado a favor do Adiamento. 

C) Sr. Leonel T(~vares: - Sr. Prcsic?entc, eu es- 
ioii doente, niio posso faltar, e por isso digo apenas 
diias palavras. Voto contra o Adiamento por quc não 
rlesejo que a esta Camara se torne a culpa de ne- 
rihiim acontecimento politico, e Coto contra para res- 
ponder no que hontern se disse d'aqiielle lado, d'ondc 
-(: nos attribiiii~ a intenç'io de qiicrermos mais Refor- 
iiias do que as contidas no Acto Addicional, inten- 
$5, que niniriiem estH habilitado neni aiictorisado 
para nos attyibiiir, por qiie por nossa culpa nunca 
Miciisterio nenhum andou de noite pelos quarteis; 
porqiie, por nossa culpa não se receioii nunca desde 
Maio do anno passado para c& nenhum aconteci- 
merito dcl>loravcl riem ein Lisboa, nem nas Provin- 
cias, .Eu rejeito coriipletameiite a insiniiaçao injrisia, 
I? digo para amaciar a minha expressâo, insiniiaçio 
irljusta, que horrtem se fez a nosso rcspc3ito. 

Mas, Sr. Presidente, tenlio mais oiitro niotivo pa- 
ra votar contra o Adiamento ; fica-tios ainda outro 
meio qtie me parece mais convenieriic para coriseguir 
(to Ministerio aquillo qiie elle deve e qiic ainda n5o 
c.iinilwiu, c esse meio B inteiramente adininistrativo 
sciii nenhum caracter pol it ico ; por isso, sam incon- 
vcniciite póde ser al)resl,ntado aqui de iim instante 
para o oiitro, de um dia para o outro. Por estes mo- 
iivos v010 contra .> 4diamento. 

Agora recorrimendo se rcparc em qrie os Depiita- 
(101. do Ultramar iiEo podem discutir nern votar as 
q~iestGes do :2cto Addicional, porqiie nao tem para 
isso direito: o 6 iiecessario Dor consecruencia ter crn 
vista a exisiencia do nuiner;, qriando'hoiivcr disciis- 
s:to e votaçno sobre o Acto Addicional. 

O Sr. Moia da Silva: - Rii sein considerar este 
Adiamento nem deploravel, nem rniseravel, cedo da 
palavra, e cedo porque o fim estrj conseguido ; eii o 
que queria era alliviar a Camara de grandes impu- 
tayões, c como já dei a razzo por qiie ~poiavit o 
Adiarneiito, como j6 fiz coriliecer ao Paiz o motivo 
porquc 1150 tractamos dc meditlas de orgaiiisaqão, e 
corno nada rnais tenho a dizer, por isso cedo da palavra. 

O Sr. Preside~lte -'l'ern a palavra o Sr. Alves 
Vicente. 

(Yosts: - Votos, votos). 
O Sr. Alves 1;lcente : -Eu cedo dn palavra, c 

peso n V. Ex.' qiie consiilte a Cainara se n iriiiteria 
tio Adiamento csiá disciitidn. 

O Sr. flarjonn: -Sr. Presidente, eii pedi a pn- 
Iavia, e como Aiictor da Proposta de Adiamciito, 
j)rcciso faltar : foi sempre practica iiesta Casa i150 nc- 
bar a palavra ao Auctor dc qualquer Propostii. 

O Sr. Alves Vicente: - Sr alguem falla, entso 
fallo eii. 

0 Sr. Presidente : - Stsmpre foi príirticn (Ia Casa 
1,or logo á votaçio Reqoerimentos (]cita iiati~reza. 

O Sr. llarjotin: -Sempre foi practica da Casa em 
todos os tempos, perrnittir qiie fialle o Auctor d'uma 
Proposta, muito irtais quando eii miii pouco tenho 
a dizer. 

O Sr. Presidente: - Eii não possn deixar de con- 
siillar a Carnara sobre o Requerirneiito do Sr. Dc.- 
putado Alves Vicente. 

B propondo-se logo. 
S e x  materia estava discutida ? - Decidiu-se ne- 

gativamente. 
0 Sr. Muee Yicente: - Sr. Presidente, cu não 

posso ser siispeito iic.st:i Can~ara,.qy~tndo peço a pa- 
lavra para explicar as riiiiilias opiniocs, c para votar 
contra o Adiaincnto que se pediii (Ia disciiss~to do 
Acto Addicional á Carta Constitiiciorial da Monar- 
quia Portcigiieza. I lu  soii iim d'acliielles qiie piirti- 
lliam a opinino de que qiianto antes se devem trii- 

zer a esta Cara as Leis Organisadoras do Paiz e da 
Fazenda : muitas vezes aqui teriho repetido alto c I>oin 
som, qiie d iiccesjario q,i;irito arites cornrçar a trac- 
tar-se dessas Reformas qiie sao tão ilecessarias, tao 
altanieiitc reclamadas pelo Paiz, e que o Goverri~ 
aqui deve trazer qiianto antes (Apoiri.ios). I<s~oii 
corivcncido, Sr. Presidente, qiie todos os illustres Dc- 
piitados iae acornpanliam iieste riieii dese*jo, c cliir :  

rião tia iirii unico, seja elle de que lado Çôr, que iihn 
esteja disposto a approvar todas as medidas que ten- 
dcrern ao bem geral do I'aiz (Apoiados). l3n1 qiran- 
to 6 qiiestâo rliie nos occupa, direi acliiiilo que ria 
consciencin iritendo, e responderei a algciinas razc",cts 
npieseiitndas pelo Sr. Dcpiitado Holtroinnn, parri 
si~stentar a op-ini50 coiitiar-ia li r i i i i i l i í i ,  de qiie se de- 
ve adiar esta qiiestb. Uma das primeiras razões que 
talvez sc! tenha apresentado a frivor do Adiamento, 
fi)i O riuo estar ainda esta Cariiara completa com to- 
dos os Srs. I)~putnrlos, corno precisaria qiie o esti- 
vesse para eritio se 1,odt.r dijciilir e approvar o Acto . 
Addicional; riias parece-me que esta razao não co- 
lhe, phrq~ie nós j;i sorrios constitiiidos Camara de 
Deputados. l'nrece-inc qiic toda esln Camara ouviu 
q vóz da Presideilcia, declarando qiie a Carnara es- 
tava definitivamente const itiiida : foi iiin facto que 
todos ouvinios, c o posterior aiidamcnto da Camara 
O comprova. 

Mas, Sr. Presidente, se nós n5o cstamos consti- 
tiiidos; se ha aliuem que ponlia em duvida a cons 
titiiiçao da Caniara para se poder tractar da qiies- 

ao estnmos t30 do :\cto Addicioiial, entno tambem n" 
constitiiidos para fazer Leis, por que eu ri:to a c l ~ o  
differeiiçn, nenhunia entre uma coiisa e oiitríi (Apoia- 
dos): esta é a verdade. Se estaiiios aqui com Pode- 
res srifficientcs para fazer Leis e para tractar das Re- 
formas que se pedem, entso tarirliem estamos coiii 
Poderes sufficierites para trnctar da qiiestGo 
do Acto Addiciorial : r150 intciido que haja differen- 
ça alguma entre o tractar-se da qiicstão do Acio Ad- 
dicional á Carta, e o tractar-se das Iteforrnas qiie o 
Pniz exige : (Apoiodos 1 onde se dá  n mesma razão, 
dií-se a tncsrna appliciiçLo ; cliicm cst6 liabilitado pa- 
ra fazer Leis, taniberri (:stli habilitado para tractar 
da qiicst8o do Acto addicional. 

Sr. Presiderile, depois qiie falloii o Sr. Ministro 
da Justiça, o Sr. Seabra, S. Es." explicou corno 
sempre costiima a organisaç#o politica do parla- 
mento, e rnostroii que o Parlamento e todos os Par- 
Iameritos se constituiani estando presente metade e 
mais um da totalidade dos setis Membros, e esta fai 
a decisb desta Camara em Junta Preparatoria. Esta 
Carnara pois está constituida, e assiin tem fiiriccio: 
nado; e se se fosse a seguir a doiitrina do  illiistrc 
Deputado por Alcmqiier, o qiie acontecia, é, yrie 
ella nunca se constituiria, por que era impossivel 
qiie se reriiiissem aqiii todos os Deputados : pela 
doutrina do  illustre Deputado, o que acontecia é 
que a minoria vinha dictar a Lei á maioria, por- 
que bastava faltar uin Deputado para a Catnara 
não poder fiinccionar ; e por consequencia nunca se 
tratcava de discutir o Acto Addicional. ' 



JB vê por taiito o illiistre l)el)iit;iclo, , qiie iiãu 
s6 c' possivel esta discuss50, niai qiii. cle iii~tis a iiiois, 
se 116s estamos no caso de fdzei Lcis, e3tailios tam- 
hem no caso de tractar do Acto Addicional, e deve- 
iiios por consequencia ciimprir a ilossa missão. 

Sr. Presidente, para o illustrc Deputado ver bem 
iiiie i150 é uossivel de rnaneira nenliuma ariiiuir-se á 
siia doiitriiia, eu vou apresentar um exeinplo, e pa- 
iccc-rne que o lieide convcncer, pylo que vou dizer. 
11 oiitcin existiam nesta Casa dois Depii tados que 
Iiojc sc sentam no banco dos Mioistros, e liojc já 
1120 siio Deputados : hoiitcm existi~t aqiii o Sr. De- 
piitado Aguiar, e hoje já riiio pertence n rita Ca- 
iriara, porqiic pertence u Caniaru dos Ptirvs. 

E e n t h  n5o se dava a mesma razão da Camara 
iiWo edar Iioje coinplcta? 1: quem diiU que hoje, 
hinanliã, oii depois se náo dP o rneçmo caso ? Então 
qiiniido havernos de reformar a Carta ? 

I)e mais o illustre Dcputado que apresenioii este 
itrgurneiito, parece contradictorio consigo iricsino , 
porqiic diz - Nós approvairins a urgencin (10 Acto 
Addiciorial 5 Carta Constitucional da Monarciiia 

siiffic.ientrss i t s  raeAes qiie sr protluzirairi par:& jitstilicai., 
pUi. (:iii Iiariiioiii;~ o Acliaiiicnto coiii iirgeiieia jhde- 

cidirlo do Acto Adtlicional, t i  claro que esta urgencia. 
jmportoii a ol)rigaqno para esta Caniara da iuiniediata 
discussiio do Acto Addicional, e assiin o comprovou a 
discussLo qiie já tcvc logar [ias Secções. O Adiamento 
póde justificar as caliiii!iiias dos iinssos iiibiiigos. 

Sr. Prc.sideritc, airida iiGo Go pnsbndoj seis mczes 
cliie tloiis Pari.idos sc  batiiiiii rio c-;iiiipo cleitor~rl, urri 
1i:isieavn a Raiideira da Carta Reforniacla, pelo grito 
da R.cgeiieração; oiitro fingia querer a Reforrna sG 
pelos meios da  Carta. Este Partido esptoii tod:~i 
as forças, e as do descredito ri50 lhe esqiiecerarii 
Proclainaqões iipparecerain afixadas em todas as es- 
quinas das ruas das cidades do Reino; a 1int)rensa 
gritou altaniciitc. - Ví,s soiu iriis llepuhlicanos, So- 
cialistas, e Cornrnur1ist.a~. - Sois os discipiilos de 
Foiirrici., de Kasliail, l.iiiz Ulanc, e dc M. Proucliion ; 
porkrri estas cnluiriiiins rino foram oiividas, e O que 
aconteceii, Sr. Presidente, o ra iz  ricsprczo~i esses li- 
bellos fiiiriosos, c fez com que ricsscin aqiii to- 
inar asscrito na Cainara corno Deputados. O Adia- 

T'ortiigi~cza, porque cztavamos convenciclos qiic os inento pGde dar causa ás suspeitas doi iiossos inimigos, e 
Srs. Ministros liauinin de aprcsctiiar aqo i as rricdi- quc cllcs repitam essas calurnnias quc o Paiz desprezou. 
das orgaiiisndoras, c os 0rçainentos.- Eii peso ao Sr. Presidente, disse e torno a repetir, o hdiarneilto 
Sr. Dcputado que iio~c l~ein esta contradicção. 6 i i r r i  d c~~) r r zo  ao grito da Regeiieiaçiio ; porqiic urna 

O Sr. Dc»iit.~tlo icconliecia erit:~o rlor este modo. (lc duas, oii a Itefoiiiia da Carta era iiiutil. c então - 

qiie n ~ a r n $ r a  corn o nnincro de Deputados que r i  Regclicia<F~o te/. mal quarido a proclarrioii, ou era 
tinlia, podia tractar desta qucst20, uma vez que o i i t i l ,  e ciiti:o o Atliarnei~to coiitraría essa utilidade, e 
fioverno apresentasse essas iriedidas qiie o illustre até ngo coiivéiii ao decoro debta Cainara, pois que 
Dcputado desejava. 

De maiieira qiic, sr o, hfiiiiatros apreseiitasserri 
essas Lcis, ebta Camara tiiilia aucloridade para 
pnrlcr tractar deste objecto, como ainda riao as apre- 
icri~.aram, ngo tem aüctoridadc. 

O oiitro Sr. Deputado disse que se tracta de sa- 
ber quem tem :i I>rcferencia, se o tratar-se do -Aclo 
Addicional-sedas outras Lcis ; e disse o mesino Sr. 
1)c:putado -Eu quero que se tracte com prcferencia 
das Leis Administrativas, e Financeiras, por isso 
incsmo que é casta a qucstao de primeira iieccssidade 
para O Paiz. - 

Eii peço ao illiistre Deputado, qiie icpare beai 
iicsta proposiçho que avançoii. E u  int(.iido que este 
negocio é muito grave: se a Camara dissesse qae 
ngo convinha tractar do Acto Addicion:rl, deixava 
suspciisa a sua Politica, e o Ministerio diividoso ; e 
com esta duvida de certo ngo se póde govcrriar, nem 
fazer as Leis de que o Paiz tanto necessita. 0 Sr. 
Dcpiitado toinou as Leis como priiicipio, e o Acto 
A(idicional como consequencia : pcrmitta que lhe 
(liga, qiie erroii ; a Lei Fiindamerital é sciiipie o 
~)riiicipio do qual devem derivar-se as Leis como 
sua conseqiiencia, e por isso bem disse o Sr. Miiiis- 
tro cla Corda, que querer dar perferencia a essas 
Leis Organisadoras era corneqar a edificar a casa 
pelo ielliado, e n30 . l o s  alicerces, corno convinha. 

Sr. Presidente, depois que doiis illustrrs Orado- 
res fallarani o continuar é repetir, porque clles ~ x p l o -  
rarani todo o terreno, e apiesentarain clararneiile a 
(liicjtâo; no entanto eii mostrarei que o Adiamento 
além de ser uma incolierericia para a Caiiiara pode- 
ri.1 ir d'alguin niodo justificar as caluinnias que os 
nossos iniiiiigos lançam contra nós; o Adia:nento é 
iim desprezo ao grito da Rcgcneração; O Adiamento 
podc ser fatal A segurança do g i z .  O adiain«nto é 
iiina incolierencia da Carnara, por quanto nko seiido 

se 15 util, p ~ i q i i i  não I~~vctnos 116s satisfazer ao grito 
d a  Saçiio 

Sr. Presideiite o rldiainento da  disciissio não SG 
vai condcniiiar o moçimeiito da Regenciaçio, mas to- 
dos os oirtros movirrieutos qiic tcrn havido nos quaes 
se tein levantado o grito d,t Itcforina (Ia Carta, 
corrio ein 1844, 45, c 46, I~avcnios 116s tigora con- 
tiariar os factos da N~ig50. c d i ~ e r  pelo Adiarriento 
que não ha necessidade da Itcfoirna da Caita ? Mas 
diz-se que a Reforrna é acanhada, e que o lado Es- 
qiierdo ernirienteiileii~e coiistitucional se deve esti- 
rriuiar ! Isto d Uiri grito sedicioso, porque iios qiieieiri 
obrigar a pedir o qiic a Politica da Eiiropa reprova; 
116s pedimos o que podernos, e iiRo qucreriios niais 
pdrque não podcrnos , e se niais qiiizes~c~irro- twrtsara 
que não teriamos bast'inte cotagcm de dizer ao Mi- 
tiisteric. - V6s sois acanliados na Reformo da 
Carta. - 

Sr. Prebideiite, é d'ir pouca corageiii Uquellc lado 
da Cainara, e taxíi-10 de niciios liberal, 116s todos 
temos bastante força para isso, e se approvarnos o 
Acio Addicional, é porqiic olharnos para as circurns- 
tahcias do raiz,  siras coiivciiirncias, c para a Poli- 
tica da Europa. Eu  tenlio bastante prildc~ncia para 
não querer outra Reforrna, senão aqiiclla que actual- 
inente convkm ao Paiz : eu n5o corihcço Piogresso 
seriâo nquelle que tcrn cin vista as converiieiicias do 
raiz,  c por flin n sua felicidade ( / fpoiados)  e daqui 
se dediiz totriplrtnn~ciitc a prova dd iiltiina proposiçilo 
de que a iiicertcza cla Refoi [ria pbdc ser contraria á si- 
tiiaçao, e srgiir;iiiça do P ~ i z ,  poiqile aonde a Lei Puri- 
darnental iii:io eitli defi riidn, podeiii os Partidos calurn- 
niareiri-se iriutuainentc, nrvorarein o estandarte da dcs- 
confiança, e com elle, queiii sabe, o da guerra civil. 

Decreto, Si. Presidente, nao foi porque a Reforma 
seja acantiada, porque daquelle lado se pediu o 
Adiamento ; pois estou certo, que os illustres Cava- 



Ilieiros tcri;iiii n coragem de pcsclii i i i i ~ ~ i  Ilcfornia inaii 
ampla, se não se attendease ii 3it  I I ~ ~ ; L O  do I'aiz 

Sr. Presidente, é necessario, qiic acabe o systenia 
da dcscniifi;inça, este systema de desconfiança não 
Ikz seiiy~o desacreditar a Camara : os Srs. Ministros 

(leclaroiarn que a3 Leis Organisadoras do Paiz 
[iaviam de ser trasidas A Camara ; em qiiarito serião 
1Cç ei t ,~ DccIaraç5o, eu apoiava a idca do riol~re De- 
piitado, quanto a piopor o Adiamerito; rnas depois 
cliic tal Declaração se fez, essa idéa da desconfiança, 
de quc a promessa seiiBo ciiiiil,rch, ~ P V C  acabar ; por- 
qric a mesma razao teni tnmbem os Srs. Ministros 
])ara dizerein -Vós que pedistes o Adiamento, é que 
tli~ereis seguir outra Politica -as razõcs s8o as mes- 
inas: v6s desconfiaes dos Ministros c ii3s desconfia- 
mos, qiic n vossa Politica va mais ávante da nossa 
opinião - quando se realisar a mutua desconfiança, 
oii o Ministerio sEe, ou a Cairiara se dissolve. 

Por todos estes principias, Sr. Presidente, voto 
coritra o Adiamento. 

O Sr. Mel10 Soores: - Eii pcço a V.  F , x . ~  que 
qiieirn corisiiltar a Caninra, a fiiri  de sc prorogar a 
Sessb, atc' que e.te incideiite se termine (Yoees . - 
Xada, nada). 

O Sr. 1,eonel -Até se volar, creio eii, que tem 
irtconvcnientes; porqiie iiBo haveria jií iiurnero tal- 
vez: cii entiio proporia, que a Sessio se prorogasse 
n t P  o Sr. Bar.jooo acabar de fallar, c que a votaçzo 
fique para Límanliii. 

O Sr. Presidente : - Eu proporei i votas& pri- 
iiiciro o Requerimento do Sr. Mello Soares. 

Poi  rejeitcido - E propolzdo etn seguida o 
Requcrimcnto do Sr. Leonel Tavares - Foi  ai)- 

p-ovndo. 
O Sr. Barjoua -Sr. Presidente, coincçarci por 

fazcr urna declaraçzo - qualquer que sej,i. a opini,?~, 
~ I I C  Iiajn Acerca deste Adiamento, torno sobre mim 
a resl)onsabilidade in  solid~mt, a verdadeira respon- 
cnhilidade é mintia. 

Logo que eu conheci que o C;overno estava na 
rcs0111çn0 de nos trazer mui tarde o Oiçamento, de- 
cidi-rrie a propar o Adinrriciito ern qiiestiio, e t l l e i  
irnrnedintamente a alguns dos riieiis Amigos do lado 
Esqucrrrlo e do Cciitio desta Casa, para riie apoia. 
icin ; lembrei-ine de qiie seria este o meio mais efi- 
caz de obiigar o Sr. Ministro da Fazenda a trazer- 
lios o 0iç:iineiito com mais brcvidede ntleiito o ern- 
pciilio qiic todo o Gorcino riiostravn em clrie o Acto 
,.\cl(licionnl fosse disciii ido e approvatlo quanto antes. 

Tenho sempre lido os maiores receios de qiie O Or- 
sameiito venha em cpoca t,il, que seja impossivel dis- 
cut i-lo devidainenté (Etigaiia-se) ; estimarei engniiar- 
me neste ponlo, e ninguern igi~oia qiie o Orpmrnto 
e as Leis de Mcios saro o 1)riineiro objecto para um 
Parlarncnto, cssciicialmeti~e para a Cainara doi [)e- 
piitados ( dpoi(tdos ,. Parcce-nie até, qrie os Minis- 
tros da Corda dcscjain que o Orçamento nao seja 
convenienterneiitc avaliado, por isso que lcinern as 
rediicr$es que estn Cariiara provnvelinc~nte lia de fa- 
zer. 

Unia outra cousa tric cumpre airida declarar. Fui 
seriipre, e ainda sou, de opiriiio qiie esta Cnmara 
deve :,er dissolvida logo que sejam vntntlos o Acto 
Addiciorial, a Lei de EleiçOes, o Orçamento, a Llhi 
de Meios e algumas Leis muito essenciaes de Fa- 
zenda, c Adrninistraçuo; e qiie o mais se deixasse a 
uma Camara, eleita pelo methodo directo; pois que 

> c h  tcili iiiiendido cluc só por cstc meltiodo, a eleição 
cxpriine o vcitla(lciro Voto Nacional, e nesta r>l>i- 
nião çou apoiado por aigiiiiu illtistres Dcl)iit;ictos do 
lado Esquerdo e Ccritro desta Casa : porérn riao o in- 
teride~~do assim o Govcariio c a rnaioria d o ~  riicus 
CoIIegs ; e tendo eii tido sempre a p i t o  que as nos- 
sas &'irlanças se arranjassem primeiro que tudo, e, por 
oiitro lado, que a Carta, só depois de re- 
giilarrneritc cxeciitada, e rriui pauuadanierrte, podia 
ser ltcforinada converiientcriicnte, sustentei, por occa- 
siao da Rc..iposta ao Discurso da CorGa, qoe aqiiella 
[teforma sc rc>ervasse para a qiiarta Sessao da Lc- 
gislatura ; c que as tres priirieiras Sessões se occu- 
passem com as niedidas ninis iuiportantes de  Pa. 
zenda c Administraçzo. Pensei que as tres Sessoes 
teriam tempo demasiado para os asstimptos aHiidi- 
dos, por isso qiic nrto convcrn qiie sejam mui lon- 
gas ; cljmpre clue s(.n>o estendaiii rniiito nléiri do  
tempo marcado pela Carta. Colierente corn esta opi- 
riigo, propiiz o Adiamento que se discute, e ficarei 
iiiiiito satisfeito, se coin a iiiinha Proposta Fizer que 
o Governo sc apresse mais em trazer a esta Casa o 
Orçamento, e as Leis de Meios. 

Vou entrar iio ot>jecio e serei niiii breve ; estoii 
cansado e a ~arilara-tairibe>eni o esta; reõponderei 66 
nos principaes argumeritos dos dois Oradores que rne 
precederam, principalmente aos do Sr. Ministro da 
Justiça. 

O argiiriienio relativo ao numcro actual dos Mein- 
bros da  Comara n&o foi apreseritado por mim: po. 
rém nio o considero tão fraco, de tho peqiieno 1110. 

niento como se tern pertendido. Uni todos os corpos 
delibercintes se exige ouia grancft! riiaioria de seiis 
membros, quando se tracta de assumptos de grande 
iniportancia : ao presente falta nesta Casn o terço do 
numero legal; e note-se beni, estn falta nasce de ter. 
mos nbs riiesmo arinullado algiirnas eleiçoes, e de ai- 
giins Deputados haverem sido eleitos por mais de um 
Circulo. 

Em quanto ao que disse o Sr. Ministro da Jiisti- 
ça, que o Depiitado nho tem obrigaçio de votar con- 
forriie a vontade dos seus Consiituintes, respoiiderei 
que riio tia obrigação legal, miis iiriia verdadéira obri- 
gaçao rnoriil. Qiiarido a opiiiiao dos Coiistiiuintes é 
sensata, qiiaiido reclama o qiie é i ~ i i l  ao Puiz, O De. 

qiie ri não realjeitasje religiosariierite, faltaria 
ao seti dever, seria indinno da confiança piit>lica. S. 
Ex." citou o-qiic sc pa-sír iia Aincrica, e-eil citarei, 
o qiie acontece noI'aiz Classico da Lit~erdadr, erii Ln- 
glaterra ; nlli, quaiido o Deputado vai de encontro á 
opinião de seus Coiistiiuintes, ~xscrevem-lhe estes uma 
carta para que deixe o logar de Deputado; c nio 
me lembro agora dc qiie tenha Iiavido algiim que 
deixasse de obedecer a unia similliante admoesia- 
cao. 
3--- - 

Allega-se qiie o Orçamento ainda n.50 veio, íltte 
se i,Bo sabe qiiarido vira ; e, c\ucs, por esta causa, não 
liaveria coiii que nos occiipasseriios, se o Acto Addi- 
c:ionnl se adiasse: r~spondo, que a Camara póde em 
tal caso dividir.6~ em hcções, nas qiioes se achain 
Projectos ainda por discutir, taes como o das Sete 
(:usas, claj Iiidemnisaç6es do Coritracto tlo Tal)aco, 
rtc.;  podeiiaiiios einpregar o tempo eiri examinar os 
IteqiieriiiienLoa dc rniiitos Particulares qiie pederii se 
Iiies faça jiistiça: ern siirnma aiitda qiic o Or~anien-  
to  iardas~c*, não faltariairi assuniptos iinportariies de 
que tractar. Attendamos, Senhores, no estado dia des- 



N." 6. 

%Eu pedi no meu Requerimento a venda dos t e r '  
rcnos das Mattas, para qiic se nLo supposesse que 
pedia a entrega destes terrcnos para o liso commum, 
l ~ o r ( ~ i ~ e  tendo a niinha residencia proxima, interes- 
sava neste ut.0 cornnium. Mas para o fim a que  me 
proponlio - a economia da  despeza - tudo importa 
o rnesino. Porém niio sei, se o Governo está taoabun- 
daride de meios que possa fazcr mercGs tão aviilta- 
d'is. Aguardo a remessa dos dociiinentcs que pfço, 
))ara nessa occasiâo niostrar a despcza que se fiz inu- 
tilmente, e pnra esse fim maildo para a Mesa o sc- 
guiiite Requerimento ( L e u ) .  

,Picou para segunda leitura. 
O Sr. Leonel Tuvrires : - Srs. Presidente, a Ca- 

iiiara sabe que o Itelaior da Coinmissão do Acto 
Addicioiial, aquellc qric o era até agora, nao póde 
contiriiiar a sê-10 ; em coiisc(1iir~ricicc. a Coinmissio no- 
meou para seu Ilelator o Sr. licrr(,r, r ericarregou- 
iiic de  fazer esta participaçao (í Camara. Aproveito 
c.sta occasiiio para rnaiidar para a I lesa  este Reque- 
i iinento ( l e u ) .  

P'icou para segundo leitura. 

ORDEM DO DIA. 

Discuss6o do  Acto Addicional. 

O Sr. Presiden.te : - Cnrit iiiiia i1 <lisciiss%o sobrr 
o I\diaineiito d o  Acto Addicional, proposto pelo Sr. 
I3i1 r,iona. 

O Sr. Leonel l '<ivares:-Eu jiilguei qiic hon- 
tern se t'nlia julgado a rriateria siifficieiitenicrite dis- 
r:iitidn depois d e  fallar o Sr. Barjona. 

O Sr. l'residenle : - Kio ,  Senlior, prorogou-se a 
.SrssBo n ~ d  acal~ar  (le Sallar o Sr.  Barjoiia. 

O Sr. Leoizcl T(~uares : - Entuo requeiro eu agora 
q u w r  jiilgi~c n inatcria discutida. 

Jul,yoic-se disci~tida. 
O Sr.  l'rcsidente: - Tanto pela ordern da  prccc- 

.cleiicia, coiiio 1'01. ser inais ampla, a I'roposttt do 
Sr. l3nrjo:ln C ;i primeira que se vota, qiie. é a sc- 
giiintc: I,cu,!. 

O Sr.  Bnrio71a : - E u  'quero dizer a tensno com 
que fiz cssn I'roposta, qiie jtí a disse, mas qiicro ie- 
pcti-Ia agora nrites tie cc votar. Eii quero qrie aiitcs 
cle se di-ciitir o -4cio ;\ddiciorial, se disci~taiii as 
Leia de l'azendn, o OrCatnerito e os Actos d a  Dic.ta- 
dura, c rio fiin disto o Acto Adtliciorial. 

O Sr. Coudc de Sanroddes: - Izu liontem quari- 
rlo apresentei a rninha Proposta de  Adiamento, disac 
que ella,. pela maneira porqiie ia concebida, se de- 
via considerar como unia Ernenda a todas as outras ; 
por conseqriencia parece me que lia conformidade 
<lo Iti~giriieiito deve ser v o ~ i d a  eiri priiiieiro logar, e 
clcpois se SAr rejeitada, srgiiirein-sc eritao as oiitr:is. 

O Sr. Prrsitie~zte: - O Sr.  Conde d e  Samotl5cs 
mandou a siia Proposta como 13nicrida ris outras l'ro- 
postas de  Adiamento, e a considerar-sc corno tal, 
<]e certo deve ter a prcfcrencia na votnçao; cii n5.o 
tcnlio difficiildadc neniiiirna ein propdr qiialquer del- 
Ias pritneiro. 

&ji tia ( 1  Proposto de Ao!icimento o'o.Sr. Conde 
tis ,'j'(~rtiodtií's J i ~ i  tcjcitodn ; e segzlida~ii,oite forartt 
tairiI>cln r<ojeitaScis as dos Srs. LIuyoiaa, e Rodriszi.es 
Cordeiro. 

O Sr. Presideirte :-Tendo sido rejeitadas todas 
as Propostas de  Adiamento, está em disciiss50: i i : ~  

s:ia R~ne:alidade, o Acto Adicionnl. 

/ O Sr. /loila : - Sr. I'residente, quando se discu- 
tia a Proposta de  rldiamento apresentada pelo Sr. 
Barjona diase eii, que me parecia, que segundo a di- 
recção que ía tomando o debate, e declarações fritas 
por algiiris ill iistres Deputados, me veria obrigado a 
propdr como questiio prévia, que a Camara decidisst 
-Se tiniia ou não Poderes Constitirintes, oii se se jiii- 
gava aiictorisada para reformar artigos Constitucio- 
nacs da  Carta. - Depois de  ter feito esta promessa 
depois de  ter tomado até iiai certo ponto este compro. 
mett imcrit~,  intendi que niio devia desistir delle, por- 
que não se póde applicar a esta Moção d e  ordem o 
qtie é applicavt.1 eiii geral a todas, ou a quasi todas 
as MoçOcs de ordeni qiic só são quasi sempre meios 
de  illiidir a qiiestào principal. A questko principal,- 
pelo riirrios para nós, a clirest,2o, pile intendemos de- 
ber ser o objecto principal da  disciissPo sobre a ge- 
tieralidade do Aclo Addicional é a qiie tenlio de  for- 
miilar na minlia Moção d e  ordem. Chamar pois a 
qiiesião a este terreno é, em logar de  a complicar, sim- 
plica-Ia e facilitar a siia resoliiçoo. 

luas lia mais do qiie isto. Dois illustres Cavalhei- 
ros, que comi rniiita satisfação vi elevados ao eminente 
cargo de Ministros da  Corda, e que sintonão ver agora 
presentes a este debate, porque desejava que SS. Ex." 
oiivissem as corisiderações, que vou expor, algumas 
das qiiaes tem d e  versar sobre declaracões feitas por 
SS. Ex."\esta Cariiara, estes dois illiistres Cavalhei. 
ros expuzerarn aqui doutrinas que estão ern rcpiignan. 
cia entre si, explicaram-se a iespeito da  lat i t~ide dos 
Poderes contidos no nosso Mandato de  iitna maneira 
diametralrriente opposla. Este facto obriga-rne ainda 
mais se é possivel (1 manter o rneii proposito de  nian- 
dur para a Mesa a Moçno de ordeni, que indiquei ; 
porqiic é absolutamente intlispensavel, qiie sobre iiin 
11onto de  tainanlia gravidade a Camara $c r)ronuiicic 
terminantemente, claramente, serri rodeios, scrn ani- 
biguidades (~Ipo iados ) .  Ik ta  Moção, segundo as rca- 
gras regiincntaes deve ser disciiiida tciit(.s d,, qiieat2o 
principal, se a Camara a adrnitiir á disciissão; [na., 
eu pelos practicas do Parlaincnto, praciicas qiie (>a- 

pero qiie a Curnara n5o quereri preterir agora, te- 
nlio direito de  a motivar antes de  a mandar para a 
Mesa. Usando por cóiisequencia deste direito ... 

(Mtlitos Srs. Depzlludos interrornpern o Orador  
pedindo a palavra pro e contra a sua Il/loçúo de 
ordem). 

O Sr. Presidente : - Eii pedia nos Srs. Depiiindos 
qiir esperassem que viesse para a hlesa, e fosse' adriiit- 
tidn n Moção. 

O Orador: -Sr. Presidente, esta qricstiio e de 
alta transcendencia, de  alta iiiiportancia; esta ques- 
tão parii nós é a qiiestão d e  ser ou não ser para a 
Carta Consii~iicionlrl; e torno a dizer, eii teria de- 
sistido de i r  apresentcir, se por veiitiira não iiitcndesse 
qiie siiiil->liíica\~a a disciissão trazerido-ri a este ponto. 
i3 doclaro fiancainrnte que esta q u ~ a t â o  nada tein 
cnrii as reforrrias proposlas no Acto Addicional. E u  
desejo qiie toda a Caoiarri esteja convericida, e qiic 
os Srs. Ministros estejam igiialmente convericidos, de  
ciue se o (;oveiiio tivesie iisndo da  sua iriiciativa, e 
Iogn piotarei, qiio os Srs. Mii i i s t~os~ contra o que 
<.si& eecripto no Ilelatorio do Acto Addicional, terri 
tariit)vrr~ o direito d e  inicialiva para a reforriia da  
Carta - se os Srs. Ministros, digo, tivessem aqui pro- 
podo as refornias contidas iio Acto Addicional, para 
~cgiiireiii os iramitvs marcados na Carta para a rc- 



forma dos teus artigos, eu votava nesta mesma Lc- 
gislatura por qiiasi todas ellas, e parece-me poder di- 
zer qiie os meiis Collegas deste lado faziam o mesiiio 
(Apoiados do lado Direito); porque quasi todas es- 
sas reformas sendo uteis, e convenientes nho ferem 

srtigos Constitucionaes, e estão portanto no caso de 
poderem ser votadas pelas Legislaturae Ordiniirias. 
Por conseqiiencia intenda-se bem, qiie o que eii te- 
ntio u dizer, não e em relação ii doutrina do Acio 
Addicional, mas sim ao modo, porque este foi aqui 
apresentado. O actual Sr. Ministro dos Negocios Es- 
trangeiros fallando ante-hontem na qualidade de Re- 
lator da Comrnissâo pareceu-me querer dar a intcn- 
der qiie eu dissera, qiie o Acto Addicional era ab- 
biirdn, ridiciilo: eii não disse tal : não chamei a ques- 
tão a esse terreno, voto quasi todas as reformas con- 
tidas nessa Diploma, unia vez que sejam apresentadas 
aqiii pelos meios estabelecidos nn Carta, e que in- 
tendo serem os unicos a segair, quando se tracta de 
propor nesta Casa reformas á Carta (Apoiados). 

Sr. Presidente, o illustre Ministro dos Negocios d a  
Jubtiça, e meu particiilar e miiito antigo Amigo, o 
Sr. Seabrn (começarei por S. Ex.') .... 

Ymes interrompendo o Orador: - A Moção ainda 
não foi admittida. 

O Sr. Presidente : - Se me dá licença, o Sr. De- 
putado convirh, me parece, em ver primeiro se a Ca- 
iiiarn admilte a Moção G dijcussão, e depois funda- 
iiicnta-Ia. 

O Orador: - Peço perdão a V. Ex.. e á Camara : 
eu tenho direito de mottvar a minha Mosão, e isso é 
qiie eu n h  fiz ainda. 

O Sr. 1'residente:-Eii não Ih'o nego, mas pare- 
cia-nie melhor* ser primeiro admittida á disciissão, e 
depois dar-se a palavra ao Sr. Deputado para a 1110- 

tivar. 
O Orador: - E quem diz a V. Ex? que a Ca- 

inara a adrnitte á discussão? Se V. Ex.' ine garante 
que a Camara o admitte á discussão, í.11 não tenho 
ernpenlio ern fallar agora, para mim é indifferente fal. 
lar antes ou depois. 

Muitas uores: - A Camnra admitte, adniitte, ad- 
rriilte. 

O 0rudor:-Bem; ent5o dd V. Ex.' por admit- 
lida á discuss80 a minlia Moção de ordem, e dê-me 
a palavra. Faça V. Ex.' isto, e eu fallarei depois. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Deputado póde conti- 
nuar. 

O 0racdor:- Eu comecei por declarar que este 
ol>jecto é de aita transcendencia : poderA 'parecer 
~lgurnas vezes que estou fóra da ordem, mns eii de- 
monstrarei no complexo das ponderações, qiw tenho 
a fazer, que estou na ordem, Eii preciso já a niinha 
opinião sobre o assiimpto: eu siistento que esta Ca- 
niara não teai Poderes para reformar artigos Cons- 
titucionaes da Carta: eu sustento qire o Programma 
do rnovirnento de Abril não foi esse : eii siistento qiie 
o mesmo Decreto de 25 de Maio nzo mandou dar 
esses Poderes á Cuniara : eu siistento que esses Poderes 
nzo estio nas nossas Procura~Ões: eii siistento, qiie o 
Acto Addicional, e sobre tiido o Kelatorio, qiie o 
precede, o demonstram terniinanierneritc~, e qiie os 
proprios Srs. Ministros da Cor& não estão accordrs 
Latie si, nas doiitrinas que apresentarani a este rrs- 
peito. Parece-me que acabei com os eqiiivocos, e que 
agora se intenderá q w  eu estoii na ordem, e que pro- 
ponho verdadelramenie uma Moção dc ordeni. 

O Sr. Josb Maria Grande : - Mas que ainda não 
foi adniittida á disciissão. 

O Orador: - O illustre Deputado o Sr. José 
Maria Grande, Veterano nesta Casa, não me com- 
prehendeu ; peço-lhe perdão para lhe lembrar que o 
Deputado que apresenta uma Moçào de Ordem, tem 
direito de a molivar antes de a mandar para a Mesa, 
e antes por consequencia de ser admittida h disciis- 
são pela Camara. B desse direito que estou usnl~clo 
(Apoiados). 

Sr. Presidente, se eu quizessc deduzir argumentos 
das declarações feitas aqui pelos illustres Cavalheiro3 
que fallaram sobre este assumpto, eii tel-os-ía sufi- 
cientes para provar que por senão terem apoiado no 
unico ponto de apoio, que póde servir de base 63 

nossas deliberações, que é a Carta ConstitiicioiiaI, 
interpreta cada um delles a sua posição e a iiossa de 
uma maneira miiito diversa: e que nessa mesma di- 
wersidade estli a prova de que somos nós os que esta- 
mos no verdadeiio caniinlio. 

O illiistre Ministro da Justiça com aqiiella alta sa- 
gacidade qiie o caracterisa, disse tiontem que n6s não 
erarnos Carnara Coristituinte, qiic nós eramos Camara 
Revisora ; que nós tinhamos, é verdade, urna parti- 
cula de Poder Constituinte, mas limitada nas nossas 
Procurações. E o illustre Ministro dos Negocios Es- 
trangeiros soccorreu-se para sustentar que nós tinha- 
mos Poderes Constituintes, á promessa consignada no 
Decreto de 10 de Fevereiro! Duas proposições que 
reciprocamente se destroem, porque em giianto o 
Decreto de 10 de Fevereiro maridava que os Depu- 
tados viessem munidos dos niais arnploe Poderes, isto 
é, em quanto o Sr. Ministro dos Negwios Estrangei- 
ros intende que nós temos nas nossas Procurações es- 
ses Poderes amplissimos que nos mandava outorgar 
o Decreto de 10 de Fevereiro, o Sr. Ministro dos 
Negocios da Justiça vê n quesi20 de outra maneira, 
nega a existencia desses Poderes amplissimos,.parqiic? 
a particula de Poder Constitiiinte qiie nos foi outor- 
gada, tem segundo a opiniiio de S. Ex.., limites mar- 
cados nas nossas Procuracòes (Apoiodos). E quando 
duas altas Capacidades, dois Hornens de uma supeiio- 
oridade intellectual tso conhecida, qiiaes são os Srs. 
Visconde de Alrnerda Garrett, e o Sr. Seabra, quando 
duas altas Capacidades a quem o Paiz todo faz ius- 
tiça, se expri&em por termos tão oppostos, sobre irna 
questão tão grave, é evidente que OS nossos Adverea- 
rios nzo estão de accdrdo sobre a. natureza dos pode- 
res qiie possuirnos, e que elles proprios reconhecem 
as dificuldades da sitiiaçio em qiie se collocaram. 

Disse eu, que esses Poderes, que se pertende, que 
nós temos para reformar a Carta, iiao provèin do 
nioviinento de Abril. Iritendo que me niio será, di.fi- 
cil de o provar á Carnara. 

O movimento de Abril levantou tima Bandeira, 
em que se via a legenda - Carla Reformada. - 
Não direi quando, nem porque motivo foi adoptada 
essa legenda ; porque nada disto é necessario para o 
meu argumenao. Disse aqiii ha dois dias o Sr. Mi- 
nistro dos Negocios Estrangeiros, que não qiieiia le- 
vantar o apparelho das feridas, que ainda vertiam 
sangne: tarnhem não O farei, nem julgo coriveriirnte 
faze1 o. Tractarei a qiiestão como se se t r a c t a s ~  
unicamente da resolução de um ponto de doutrina 
constitucional : procurarei por todos os meios por d e  
parte qualquer allusão, que possa irritar o dehate. 
O rnovirnento de Abril, disse eu, pro(:lamoii n Carta 



Keforrriada : tiias nho só se n%o disse nessa oeccrsiiio, pelas inrios Irgars, o que Iiavia a fazer era dissolver 
qiic essa Kefórma havia ser levada a effcito preterin- u Caiiinr,~ dos Deputados, sc so iiitendesse que a iiiaio- 
do-se todas as formalidades prescriptas na mesma lia dessa Cariiaia não npprovaria o Movimento, e pu- 
Carta, mas disse-se precisamente, e nos termos mais blicar o Ilecrcto, qiie regiilasse o processo das iiovas 
positivos, O contrario. O riobre b'areciial niique de eleiç6rs. A primeira medida entra rias attribuiçõe6 
Saldanha, ii'uma caria que dirigiu ao Cliefc do Es- do Poder Moderador, e a segunda nas do Poder Exe- 
tado, e qiie foi pnblicada por cxtracto na I'arte Of- ciitivo, a qiierii iiiincu. se negou o direito de regular 
firial do Diario do Governo, disse positivamente, por um Uecrct? o processo eleitoral, eiii falta da res- 
que a Carta havia ser reformada pelos incioç legaes. pectiva Lei (Apoiados). 
1 7 s ~ ~  docii~nento é de tal irriportancia qiie a (:amara Rntretarito o novo Ministerio pirblicoii o IJecreto : 
rnc permittirá que eii leia esta parte dellc, diz assiiii : de R 5  de Maio, ern qiie se declara noi tcrmos os riiaib 

(L O nobre Duqiie expressa da inarwiia a mais res- precisos, que o Goveriio rião só assiinie a I>ictadilrd 
' E  

( 6  peitosa e siibmissa o seu profundor cçonhecimento tiias ainda Poderes Revoliiciunarios, nnnuIInndo o Pro- 
'6 pelas honrosas expressões que Sua Magestade lhe grainmu da  fZevolii<;âo de Abril, e proclaiiiatido iiiii 

<<dirigiu, reiterando os protestos de sua obediencia o u ~ r ~ . m _ g n ~ d o  preterir pura a 1Eeforriia da Cartir i 
acatamento á Mesina Aug-usta Scnliora, partici- as rolemnida-de3 exigida. iia-mesma Ctirta. l'inlin isi 

c<  pando-lhe que brevemente se dirigirá a Capital ; e WKterno direito para o fazer ? Siistt~nto qiir iigo. , 
( 6  como tenciona conduzir alguma tropa pede Ilie se- -Qiiando se piit)licoi, o Decreto de 10 dc Vevcreiro i 
c~jam enviados barcos de vapor para a sua condric- ordenou-se por elle, qiie os Dcpiitados, a ciija elci- 
66 ção. 9 ,  çâo se inandou proceder, viessem miinidos dos iiiais 

<L Declara que dedicar& todo o seu p p t i m o  para niiiplos Poderes. Esses Poderes forarn poreiii manda- 
~tconsolidar e mariter o Throno, e a Carta Refor- dos lariçar nas Prociirações por virtude do Decreto 
<L mada pelos meios legues. 9, de 6 de Mar o seguinte por maneira to1 que ficarnin 

Esta carta ao Chefe do Estado foi acompanhada reduzidos a 8 oderes ordinarios. Qiie disseram e n i h  
de uma cópia da Circular que o nobre Duque diri- os Iiomens, que sust~.ritavam o Decreto dc 10 de Pe- 
giii a todas as Arictoridades Administrativas, Cir- terriro, t3 qiie dominam Iioje a sittiaçGo? S i i s t r i i t~  
d a r  qiie tem todo O caracter de um vrrdadciro Pro. ram, qiie o Decreto do 5 de Março nâo podiir re- 
firamma, e de que peço tanibem licença para ler o vogar : esse Decreto que era urn aclo do Poder Real, 
primeiro paragrafo. no pleno exercicio de iodos os direitos da Soberania, 

'r Tendo sido por mim levantado o grito nacional, collocado pela iinperioea Lci da necessidade acima 
6 6  que vai sendo t5o geralmente repetido ern todos os de todas as Constituições, em quanto ue o Decreto 
«angulos do Paiz, s cumprindo que a Naç:to co- de b de Março era nin mero acto do 8oder  Enerii- 
"nheça os principios que dirigiram e dirigem o meu tivn, que 66 devia ter por fim o cuinpriii1ento puro c 
6' proceder, em Nome de Soa Magestade a Rainha, biriiples do primeiro Decreto. As circiinistancias crnnl 
'6 determino a V. que faça irnmediatamente conlie- pois identicas. O Decreto dc I 0  de Fevereiro tiniia sido 
tc cer aos povos desse districto, por meio das Aucto- siibstitiiido [>ela proclnrnaçâo da Cnria pelos tiirios Ir- 
"ridades suas siibalternas, què o meu fim, todo leal, gars, e o Decreto de 25 de Maio devia correapoiider 
"franco e patriotico, é consolidar o Throno de Sua 80 do 5 de Março, isio 4, devia ser uiii rnero acio do 

Mr~gestade a Rainlia ri Senhora Dona Maria 11, Poder Execcitico telidente uiiirainenie a levar 9> ext!. 
6' e as Liberdades consignadas na Carta Constitucio- c ~ ç ã o  O Prograrnmo da Revoliic;ào triiinfdnte (Apeia. 
4' na1 da Monarcliia, com as Refórmao que a expeb dos). 
'6 riencia tem demonstrado necessarias. n E o proprio estilo, ein que está redigido esse De- 

Já a Camara v& pois? que no primeiro dociimento creto, provo, qiie o Goverrio tinl~a o consciencia de 
se diz da maneira a mais terminante, que a Refórma qiie sala corriplclanictile do circiilo dar, siias attribui- 
pmclamada da Carta ha de effeituar-se pelos meios çOes, isto é, de que íu fazer no Gabiiietc, tranquil- 
legaes, e qiie no segundo nâo se diz o contrario. A lariiente, de siia livre e esl>ontaiiea vontade, uma nova 
Naçao toda teve pois direito para crer, q u e  n Refór- Elevoliiç5ii. Esse Decreio 1120 só rmprega n lingoa. 
ma da Carta nko teria logár preterindo-se as solem- gem, que só k perinittidu lios iriornentos supreinos de , 
nidades estabelecidas na inesina Carta, e foi, pelo grandes crises, em qiie SG se deve attender Salva- 
merios, a este Progranima que adheriu o Chefe do ção Piiblica, poréiii recorrendo ainda a argumentos 1 Estado. Assirfi o prova a declaraç&o feita no Diario capciosos tracta de demonstrar, que iimo vez proi ; 
do Cioverrio, qiie j;i l i ;  dt.claraç%o, qiie sh poderia clamada a Weforrna da Carta (embora o tivessesido ' 
ter este objecto, bem como O dc patentear h NaçBo com a clausuln de qiie o sería pelos meios legaei), 
a natiireza do movimento, que acabava de triunfar. era abaoliitarneiite indisperisavek recorrer a meios re- 

E tanto era assim, tanto foi esta a interpreta- voliicioriarios para que essa Reforrna se tornasseea- 
c;,?o, qiie geralinente se deti A proclotriuçâo do Ke- ctiva. Mas nio B tiido. Depois de estabelecer taes 
tarrna da Carta, qiie qiiando o nobre Marechal che- principios, o Decreto acaba por fixar liiiiitee toes a 
gou ;r Capital e entrou em conibinações \)ara a orga- essa Reforina qiie a tornam cornpletamente ii i~soria,~ 
r l i s a ç ~ o  do MiriiJterio, foi sabido, ~ i i t -  por niiiitos reduzindo os Poderes arnplissiriios que manda conce-l 
di,is se tiesitou sobre se esse Miiiisterio assiimiria aii dcr nos Deputados, a nierios do qiie as fiiciildudes, q u <  

I)içtadora : 08  proprios Jornaps, ciijos Ileda- ii Carta con(.ede ás Legizlatiiias Ordiharins t Apwa- 
ctores pareciarn estar em coiitacto coin ii sitiiaçiio, dos- Muzto bem). 
expriniiam essa duvida, e uni delles deu aic! coiiio Nein se diga, qiie estc jriizo é niiniaiii~rite severo 

, lov idad~ noticia de que o novo Ministerio assiiiiii- ri iespt4to do llecreto de 25 tlc Maio; i,orqiie eu voir 
r i n  a Dictadura: prova de qiie se não jiilgava abso- I&-10 h C'ariiara, e esioii coiivencido de que a Camaro 
,,,iarnenie necessaria essa medida. E etTectivuniente ineditarido tini pouro nos principios desse notavel Di- 

o era; porqile procluniadii a tlrforina rla Cnria ploma ,rino só forniaru delle B iiiesma opiiiiQo, que eu 
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formo, nias encontrar6 n i  Inexactid6~s de  hctos, e 
inexactidões de  doutrinas, qiie não sei como escapa- 
rani aos Srs. Ministros qiie o referendaram. Come- 
çarei por Iêr na siia integra esse Decreto, ;i fim d e  
poder proceder depois ii tua analyse: 

'6 Hei  por bem, Usando da  faculdade que me con- 
I' fere o paragrafo 4.. do artigo 74.' da  Carln Con6- 
61 tituciorial da Monarchia, Dissolver a actrial Camara 
('doe Dci)utados ; Mandar proceder n nova c*leiç3o, 
*nos teriiios do Decreto, qiie immediataiiieiite srrá 
cn piiblicado; e Convocar extraordinarianiente as Cor- 

~ t e s  Cieraes para o d ia  15 d e  Setembro proximo 
- '6 fiitiiro. 
/ 14 E assumindo os Poderes Extrnordinarios, que, 
"proclamada pela Naçào, e por Miiii a Reforma d a  

r' '6 Lei Fiindamental d o  Estado, era Minha obrigaç50 
e Meu direito Assuinir para Iiavcr de  satisfazer ao  
voto geral do  r a i z  tantas vezes, e t i o  solemnemen- 

I' te manifestado, mas até agora mallogrado sernprc 
('por falta de  legitima e recta direcsão: eutendendo 

Eii que a Suprema Lei da  Salvação Piiblica Me im- 
põe altamente o dever de  preterir, d e  accordo coni o 

tt Voto Nacional, qrie deMirn o reclrrrna, as f~rrnuli-  
11 dades prescriptas nos artigos 140.', 1 kl.", 248.", 

143." da  Carta, ciija textiial observancia nno po- 
"deria tcr outro resriliado senão o de adiar indefiiii- 
ta  dnmente c sofismar na realidade a rnaiiifesta von- 

tade da  Nação; Hei niitro sirn por bein Detcrmi- 
61 na1 qiie os 1)epiitados Eleitos veiiliam miinidos dos 
*'Poderes nccessarios para se reformareiri tia Carta 
a Constitiicional da  Monarchia aquelles ortigos qiie R 

16 experiencia tem mostrado ser indispensavrl corrigi- 
I' rem-se e al)erfc~içoarem se para melhor garantia da  
II Liberdade, da  Moiiarc\iia Repr~sentutiva, e dos inal- 
'L teraveis principias, ern qiie a mesma Carta a cliiiz 
n estabelecer e constituir. O s  Mini~t ros  e Secretarios 
u de Estado das diversas Repartições, etc. 3, 

O primeiro pnragrafo contém tini acto do Poder 
Moderador, faltando lhe iinicamente a -fornialidade 
d e  não ter sido.oiivido o Corisellio de  Es~ado .  Se essa 
formalidade tivesse sido prehencliida nada haveria 
quc dizer a este respeito. segiiem-se depois as seguin- 
tes notaveis expressões : 

16 E assurnindo os Podercs Extraordiiiarios, que, 
wproclaniada pela Nação, e por Mim a Reformo dn 
(6 Lei Fundamental do  Estado era Blinha obrigação, 
t r  e Meu direito assumir. . . . . » 

Esta é a liiigoagern qiie se ernpregoii em 10 de Pe- 
vereiro, em 10 de Seieiiibro, e qiie se podia empre- 
gar no Porto, no momento, eni que a revolta triiin- 
fou: mas qiie não se podia ji empregar em Li,boa 
r o i  45 d e  Maio, qiiando o Poie se achava jri em es- 
tado normal (O Sr. Ministro da Marinha: - A qiirs- 
ião 6 d e  tenipo). Mas o tempo aqiii é tiido: R SII-  
preola Lei da Salvaqão Piiblica só se póde invocar 
em grandes occasiõei, e não em circiimstancias nor- 
riiaes: faça o Governo agora o qiie 6~ fez em 95 d e  
Maio, e veja se algueni reconhece, qiit o podia fa- 
ser (O Sr. Minisfro do Morinha: -Agora d o ) .  
Pois H doutrina. é a inesma (Apoiados). Continúa 
o Decreto: 

' 4  Para haver de  satisfazer ao  voto geral d o  Paiz 
11 tontas veees, e 190 solenlnenrente rnn>c$estudo ... 97 

E ~ t n  proposiçio, Sr. Presidente, é de iiina gravi-i- 
qima inexactidho : peço perda0 aos Srs. Ministros 
para O dizer. Que factos aiirtorisaram os Srs. Minis- 
tros a fazer dizer ao Chefe d o  Estado, que o r a i z  

por tantas vezes, c tão solemiiemerrtc havia mnnifcs- 
tado o descjo de  qiie a Carta fosse reformada? Foi 
o Movimcnto de $27 de Janeiro de  1842? Mas nessa 
occasiao proclamoii-se a Carta piira (En t rou  o Sr. 
Ministra d e  Jusliço). Miiitn folgo de  ver entrar o 
Sr. Ministro da  Jiistiqa, porqiie, corno disse jh, teiilio 
d e  me referir a S. Ifx." em alguma parte d o  meli 
discurso. Foi em 1844 qiie pela primeira e ultima 
vez se proclamoti a refornia dn Carta, por meio do 
1)ecreto de  10 de  Fevereiro, mas essa proclamaç~o 
não aclioii éco no Paiz : niío se póde pois dizer, qiie 
foi feita pela Nação. Foi ein 1846? I<tn qciv canto 
deste Píiiz sc proclamoii a Carta reformada ? E m  
nenhum. Todos sabem qiial foi o objecto dn Ilevo- 
1iiçBo de  1896, Revoliição piirainenie econoiiiica ; e 
que se perdeu, y rq i i c  se Ilie deri um carocier Poli- 
tico, que elln nno tirilia, como j á  por muitas vezes 
tern aqiii sido confessado por muitos illustrcs Depu- 
tados n io  siispeiios (L esquerda da  Camara. Nao é 
pois exacto o qiie os Srs. ]Ministros fizeram r l i~er  6 
Soberana, que a Nação por taotns veres e tão solem- 
nrmente pediin a reforma da  Carta. Vieram acliii 
por ventura algiiriias Itepresentações oci de  Cainnras 
oii de  Cidadàoa, pedindo a reforma dii Car ta?  Lc- 
vantou-sc em algiini ponto d o  Reino algiirii grito pc- 
dindo a Carta reformada, anles da  L'roclarnaç20 no 
Porto de  11151 ? Não, Scnltores. Nestn Cariinra c ver- 
dade que se propòz na Legislatura de  1848 a refor- 
nia da  Carta Constitiicional; [nas 1150 era a esse fu- 
c10 qiic all~idiii o Decreto d e  85 de d maio, ncin era 
elle suficiente para provar, que tantas vezes, e 150 
eoleinnemente f0ra essa Reforma pedida peln Naçiio. 
Foi  o illustre Depiitado, c meti particular Amigo o 
Sr. Lopes Branco que iomoii a Iniciativa dessa Pro- 
poatn, que seguiii os tramites ninrcados na Caria, e 
se ti50 foi convertida eni Lpi, é porqiie não C facil 
refoririar uriia Lci Ft inda~r i~nta l .  Por conseiliiencin 
sej8mos francos, nao Ira dociimeriio iienliuiri qiie po- 
dessc? justificar o que se acha escripio a este respeito 
no Decreio. Repito, que niinca neste Paiz a Nas50 
pediir a irforrna da  Carta : havia desejos de  qiie elIn 
fosse reforrnada, rti tanibem o desejava, e apoiei :i 

Proposta d o  Sr. Lopes Branco, qiie foi igiiaImeii!c. 
apoiada pé10 Sr. Albann, pelo Sr. Rebello da  Silva, 
pelo Sr. Mexia, pelo Sr.  Pessariha, n'urria palavra por 
todos os Mernbros desta Cainara, qiie temi nssenrcr 
neste lado da  Camara, e que derani nessa cccasiio 
iirna iiova prova de  qiie 6 aqiii que se encontra o ver- 
dadeiro I'rogresso (Apoiados). Continúa o Decreto: 

<c Lntendendo Eu, que a Suprema Lei da  Salvação 
s< Publico Me impõe altamente o dever de prc~terir, 
c4 de accdrdo coin o Voto Nacional, qiie de  Mini o 
6 t  reclama, as formalidades prescriptãs nos artigos 
'L 140.', 141.", 142.O, 143.' da  Carta.. . . . 7 ,  

Jli demonstrei, que a Naç,io adheriu á proclaiila- 
ção da Carta reforn~ada pelos tn&os 2egaes: niio - 

podia pois a Naç5o ter exigido, que se preterisseiii , 
as fornialidades prescriptas pela mesrna Carta para u . 

reforrria dos seus ariigos: nem os Srs. M ii~istros po- 
derão taniberii provar, que durante o Movirnenio dc 
Abril tivesse sido esse desejo solemneirienie riinnifcstado 
n'iirn só ponto d o  Reino, neni qiie uma só ICf.presen- 
tayão tivesse sido diiigida i1 Sobernna nesse seritido. 
Nào se pertenda tainberii, que o Marecliai 
disse qiie a Carta seria reformada pelos nieios le- 
gaes, qiiiz dizer, que essa Reforrna seria feita pelas . 
Cortes, e não pela Dictadurn ; porque frase nieios 



legaes - dizer -os ineios prescriptos na Carta vimento n lo  tivera earacier algum Poliiico; =aractor, 
/Apoií~dos): não póde intender-se de  oiiira maneira. qiie depois sr lhe dera, e que fdra a causa principal I 
S e  se queria dizer, que n frase- trieios Iegaes-si- d a  sua perda. Disse iriais, qiie oProgramma d o ~ o .  
gnifiinva preterisio das formiilus fegaes - o que é virnenlo de  Abril fòra -Carta reformada, mas pc- I 
absurdo, era necessiirio declara-lo desde logo; porque Zoa meias legues, c que o Decreto de  95 de Maio , 
ilão é este tim ol)jecto, ein que sc perniitiairi ambi- mandando, que essa reforma se eflectiIasse preterin. ( 
giiidades (rlp&arlor): mas esta declara<;ão néo se do-se todas as formalidades legaes, fez o que não 
fez, e bastnva esta circiirnstancin para se íiiterpreiar p8de, annulloii o Programma da Kevolllção por liin 
o P r ~ ~ r a n i m a  do Movimrnto nos entido da  Caiia, aeto d o  Poder Executivo, a quein unicamente por- 
itão lhe dando a iriterprelação lata, que se aclia no tencia o fiel cumprirriento desse mesrrio Programrrla 
Drcreto do 25 de Maio (~fpoiados). (Apoiados). O que rue restava n demo~strar ,  quan- 

Mas bobretudo o qiie e11 nunca esperava, foi encon- d o  o nobre Ministro eniroii, é qilc embora fosse leoHl 
trar riesse Decreto o seguinte: esse acto, nem por ibso tinlia melliorado a s;tiia$o 

( L  As formalidades prescriptas nos artigos 140.", daquelles que julgavarri, que nós tinhamos poderes / i< IJI.', 14'2.' e 143.' da Crrin, cuja tez~tuol obser- C~n~t i t i i i n t e s  , porqiie esses poderes, quo pareciam 
ctva~icia nunca prjdia ter  ozclro resultado, senúo o provir desse Decreto, tinham nbi mesmo iirn limite, \ 1' de odior indcfinidameiite, c i@amar no realidade, que os annullava eompletnmente. fi enn proposiSo 
n a manifesta vontade da .Nação.. . . .,, que eii vou demonstrar ngora. 

Se  os Srs. Miriistros, que referendaram esse Decre- Para o fazer, peço licença 4 Camara para lêr de  
to, qiiereni dizer, que depois do Movimento d e  Abril novo o final desse Decreto: 
era iinpossivel reformar a Carta pelos meios nella $6 Hei oiitro sim por bem Deterininar, que os De- 
estabelecidos, digo-lhc.s, que não t-m raz?io ; porque (< putados Eleitos venham miinidns dos Poderes neces- 
nada d e  mais facil do  qiie apresentarem nesta Sessão ~ ~ s a r i o s  para se reformarem na Carta Constitucio. 
o Projecto para R reforlrl~ da  Carta nos artigos, que na1 da  Monarcliia, aqiielles artigos qiie a experien- 
iniendessem, que careciarri de ser alterados, fazer vo- cia tem mostrado ser indispensavel corrigirem-se, e 
tar a Lei para qiie os Depiitados viessem miinidos ~~aperfeiçoarem-se para melhor garantia d a  Liberda- 
dos Poderes neces~arios para essa reforma, dissolver, a ((de, da  Monarchia Representativa, e dos inoJtera- 
Camartt, e mondar proceder U nova eleiçiio. Daqui a ccveis princz'pios, em que a mesma Carta c quis esta. 
dois riiezes podia jfr estar retinida a nova Legislaturii, ( L  lelecer e constituir. 3, 

e satisfeitos assini, no intender dos Srs. Ministros, oa EII sustento, que estas clnusulas anniillarn comple- 
desejos d o  I'aiz, sem offensa da  Carta (Apoiados). tamenle esses poderes, reduzindo-os n nienoe d o  qire 

Mas se os Srs. iMiriist,ros querem dizer, qiie n tex- a Carta concede 6s Legislatiiras oidinarias (Apeia- 
tiinl ol~servancia dos artigos 14.0.0, 141.", 142." e dos:- Muito bem). 
143." da  Carta tornam sernpre iinpossivel a siia re- Qiiando li O Decreto de 25 de Maio intendi,.quc 
forma; n i o  posso deixar d e  lembrar n SS. Ex."', por este Diploma querin o Governo s~ipprir a irlicio- 
qiie disposições analogap se encontram em todas as tiva, que Ilie competle para a refornia da Carta. E 
Constiiuições, coiiiprehrndendo os nossas de  1822 a este respeito perrnitiani-rne os Srs. Ministros, qiie 

I 
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e 1838, compretiendendo a propria Constitiiiçlo d a  Ihes diga, que lia no Relutorio, qiie ~ r e c e d e  o Acto 
ltrpiiblictl Franceza de  1848 (Apoiados). 'l'odas Addicional, doutrina, que cii nRo posso deixar d e  
as Constitui~ões proctrraram evitar ciiidadoaarnt-n- cornbatter. i 
te qualqlier prrcil~itnçáo na siia revisão, siijeiten- Eritre outras proposições, que mais tarde não dei- 
d o  esta o formalidades rnais coinplicadas do que os xarei sem exame, 1 ê . s ~  nesse dociirriento o seguinte: 
(111" exigern para se voiarern as Leis. As nossascons- < L  Se  era O Parlamento quem devia (e em caiisn 
titrliçõrs de  1823 e 1838, não perrnitiem a menor al- L L  ordinaria sem duvida era) fazer elle mesmo a Pro- 
tera<;âo ern qiialqiier dos setis artigos sern o conciirso L L  posta etc. 37 

de duas  Legislatiiras. E nislo ainda é mais liberal a Nego completamente esta doiiirina: nego, que o 
nossa Certa,  qiie só exige essa formialidade para a Poder Executivo niio tenha O direito de  iniciativa 
reviazo dos artigos Constitiicionaes; podendo os arii- * para n reforma da  Caria : e quando digo Poder 
gos não Constitucionaes sereir> alterados pelas 1,egis- lixecritivo, intendo o Ministerio; porque ainda que 
faiiiras Ordinariiis (Apoiados). o I tr i  é o Cliefe d o  Poder f5xeciitivo, é para que 

(Entrou o Sr. Ministro dos ~ V e ~ o c i o ~  flstrongeiros) todos Os actos d o  C ; O V ~ ~ ~ O  SeJarn feitos em Seu no- 
E j& qtie esi& presenle o nobre Ministro dos Nego- rne. O Rei é inviolavel, e o Miriisterio respon~a- 

c;osEsirangeiros, e corno eii terei dc  rrle dirigir mtiis vel, e a inviolabilidado d o  Rei, e a responsabilidade 
directaniente a S. Ex.', pela circiimstoncia d e  S. dos Ministros não se explicam, sem que estes sejam 
Bx.. ter sido Rclator da  Coniiiiissão, repetirei as livres e iridependentes na sua acção ( ~ ~ o i a d o s ) .  A 
dllas proposisões principaes, que procurei deniorisirar Carta Jií aos Sru. Ministros no artigo a inicia- 
ai6 ngora. tivu, que Ilie compete para a forniação das Lris, com 

Disse eu, qlie o Decreio de 15 de Mirio de 1851, a condição d e  qiie esttr iniciativa se exersa nu Cn- 

t o m i r a  por fiiiidamento o Voto Geral da  Nagrio, tíin- iriara dos Deputados, e não lha nega para a re- 

tas vrzes tao soleirinemente manifestado, para que forina da  Caria. O artigo 140." deste Codigo diz o 

Carta fdase refol - neguei cornplelameiite seguinte : 
este facto, e disse, qiie a Nnç'io Portugiieza nunca 6: Se   assados quatro annos depois de jurada a ~ o n s -  
tirllja exigido a reforlna da  Carta, e mostrei que a L L  titiiição d o  Iteiiio, se conhecer qiie alguin de  seus 

n%o pedirn eni 27 de Ja l l e i ro  de 10412, ilorcliie então rr artigos merece reforma, se fará a ProliosiçBo por 
foi proclaiiiada a Car ta  P I ~ ~ ' ~  ; nem e111 1844, 1)arqIie r>  escripto, a qual deve ter origem na Camara dos 

os CLlefes qiie proclamaratr~ o Decreto L L  Deputados, r ser apoiada ~icln ierça parte deites. 98 

de 10 de Froereiro ; riern ein 1846, porque esse Mo- NAo. diz pois este artigo, (1iie serão só os nepuia-  



dos que ter60 o direito de iniciativa para essa re- 
forma, nem reslririge iàu 1,oiico s prerogativa con- 
cedida aos Ministros no t i l  tigo 4,6.': o que exige é, 
que essa proposic;ão terilia origern na Catiiara dos 
1)epuiados. Ha  rnais: o artigo 35.", Q 1." da Carta 
diz, que é privativa da Catnara dos Deputados a 
iiiiciatiua sobre itripo5Lo~; c apesar disso nunca se 
nego11 aos Ministros a iniciativa sobre irnpoftos, uma 
vez que ella fosse exercida na Carnara dos Deputa. 
dos (Apoiados). NAo adiiiitte pois, quanto a mim, 
a menor diivida, qiie os Miiiistros, contra o que está 
escripto no Relatorio do tlcto Addicional,' lêem di- 
reito de iniciativa para a reforma da  Carta, uma 
vez que a exerçam na Cainaro dos Deputados, e ti 
siibrnettam As regras estabelecidas na Cartci, para a 
revisâo dos seus artigos (Apoiados). 

Porarn estas considerações qiie iiie levaram a crer, 
qiie o Decreto de 25 dc Maio tinlia por fim no in- 
tender dos Srs. Ministros siipprir a iniciutiva, qiie o 
Governo podia exercer para a reforma da Carta, e 
dispensava ns soleuinidiides estabelecidas na mesr~~a 
cai ta  para a reforrna dos seiis artigos constiiuc~o- 
riacb. Por otiira, qiie e?;se Decreto siipprin i ~ o  inten- 
der dou Srs. Miriisiros tiido o que era necessario Fa- 
zer até ter passado n Lei, que ordenava aos Eleitores, 
qiie concedessem plenos poderes aos Depiitados, para 
que levassem a efkito essa reforma. I'orérn que clie- 
gadas as cousas a este ponto, tudo o mais se faria se- 
gundo a Cai la, isto é, que se nomearia uma Corn- 
iiiissRo para propôr a reforma, de que julgasse, que 

Codigo carecia, sem nova irti~i~ttiva do Goveriio, 
porque esta n5o se podia exercer duas vezes, e já O 

tixilia sido uiiia vez pelo Decreto de 25 de Maio 
(Apoiados). Porém ate nisto me enganei; porque 
tiido foi irregular no objecto o niais grave, de que 
l~óde occupar-se um Parlamento (Apoiados). 

Qiraes são esses inalteraveis principz'os em que a 
Carta guia estabelecer e constituir a Monarchia, 
piincipios qiie o Decreto de 25 de Maio nos orde- 
na, qiie respeitemos, qiie iniirca corno limite a exten- 
são do nosso mandato? Parece-me, que ningiierri me 
taxara de temerario, se eii de? COUIO a Interpretação 
oficial, authentica destu parte do Decreto, o que! se 
acha escripto precisamente a este rcspeito no Relato- 
rio Acio Addicioiial. 

Depois dc copiar textualmente as proprias pala- 
vras do Decreto de R5 de Maio, a que acabo de .alo 
lodir, diz =se Dociiineiiio : 

( 6  Tiido o qiie sRo por iarito direitos e prerogati- 
'c vas da Corôa, direitos e franqiiiau dos Cidadãos 
' r  nao póde ser objecto de discussão, e por coii?eqiien- 
66 cia rir"io podia sê-lo de I'roposta. S&o principios 
cc consagrados já, s5o dognias poiiticos para nós. 3, 

Para eu poder mostrar á Camara ate que ponto 
me parect-, que este paragrofo destroe esses poderes, 
que se diz coriterem as nossas Prociirações, eu vou 
expor o qiie inierido p d e r  faaer pelos podtres ordi- 
iiarios. alie rne confere a Carta Constitiicional. e o 

I 

que inteiido poder fazer pelos poderes extraordina- 
rios, que nie confere o Decreto de a5 de Maio. 

Segirndo a Carta eii julgo ter direito, corri os ine- 
roa  poderes ordinarios, para v i r  propôr riesia Caniiira 
n reforma do artigo deste Codigo, que dá  ao Poder 
Moderador o direito de nomear Pares, seni riuniero 
lirnittado, ou propdr mesnio, qiie em vrz de bavvr 
Pares Iiereditarios, Liaja Pares electivoe. A Corta ern 
vez de inc ~~ r ivn r  dessa faculdade, pelo contrario rn'a 

concede (rlpoiudos) ; oorqiie o arligo 144." diz ex- 
press~iiieiite o segiri nle ? 

66 É só Constitiicional o que diz respeito aos litrii- 
66 tee, e attribilições respectivas dos Poderes Politicos, 
c' e aos Direitos Politico+? c individiiae; dos Cidadioj. 
t r  Tudo o que iizo é Coristituciorial pbde ser a1ter;rclcc 
ctsem as forinalidadej referidas pelas 1;c~gistatiir;i~ 
66 Ord iriarias. 1 9  

E rios ~ r t i g o j  I@.', l41.', 142.Oe 113." csttrl~elece 
o methodo, pelo qiial eu posso prop0r a alteração de 
artigos Coiistitircionaes. 

A prerogativa de nomear Pares seni iiurncro linii- 
tado é unia prerogativa da Corha, é rima attribiiiçlio 
do Poder Moderador, e a Carta niio me veda de pro- 
por no Parlamento, com os unicos poderes orditiarios, 
que se prive o Poder Moderador desse direito, dessa 
prerogaiiva : a Carta o que quer é que se sigam para 
esse fim os tramites citnbelecidoj ria mesina Carta 
(Apoiados). E posso err fazer o mesmo pelos poticres 
extraordinarios, que me mandou conferir o Decrrto 
de 83 de Maio, e que eatào effectivamente lançados 
na minlia Procuração? hUo posso; porque esse De- 
creto, interpretado pelo Governo no Relatorio do Acta 
Addicioiial, veda-me, que discuta os direitos e prv- 
rogativas da Cori>a, os direitos e franquias dos Ciclu- 
daos, porque sÚo principios consagradosja, 860 do- 
g m ~ s  politicos para nós, que ntio adrnittem discusrâo 
(Apoiados). Pois a Carta permittc, qiie os discuta- 
mos (Apoiados). E aqui está corrio a Cdtriara. qiic 
ju lgit ter Poderes Cons~itii inteç, Poderes Extraordi- 
narios, tem por esses Poderes inentx autlioridade do 
que pelos Poderes Oidiriarios, qiic Ilie confere a darta. 
O que eu disse a respeito da prerogativa da noniea- 
çBo dos Pares posso dizel-o de qualquer oiitra prero- 
gativa da Corôa, posso dizel-O de qiialqrier dos di- 
reitos e garantias dos Cidadãos ; porque todos esses 
objectos os posso discutir pelos poderes ordinarios da  
Carta, não os pojso discutir pelos Poderes Extraor- 
dinarios da rnjnha procuraçh (Apoiadon, muito bem). 

Muita rasgo teve pois o Sr. Ministroda Justiça quando 
disse honteni que esta Caniara não era Camara cons- 
tituinte : era Camara revisara. Revisoras são todas 
as Camaras, segundo a Carta, porque todas pbderri 
alterar os seus artigos nâo Constitucionees, e decre- 
tar a revisão na seguiiite Legislatura dos artigos Cails- 
titucionaes. Disse ainda o Sr. Ministro, que esta Ca- 
mara não tem Poderes Constituintes,. Yrque a p r -  
cella, que parece ter de Poder Constituirite, tem li- 
mites nas nossas procuraçGes. S. Ex.' viu pois a qiies- 
tão como a devia ver, nem outra cousaera de esperar 
da sua sagacidade. Digo mais ainda, .que o proprio 
Goverho viu a questiio como eu a vejo, neni podia 
deixar de ver. Eu  sei que os Srs. Ministros estão em'  
uma situação difficil, porque querem harmonisar Di- 
plornas, que estão em contradicçko entre si: mas eii , 
achava que SS. Ex." tinharn uma cstradn melhor a 
seguir, e esta é a da franqiieza. Que querem os Srs. , 
Ministros ! Querem,. Yue se votem as refórtiias cori- ' 

tidas no Acto Addicioiial? Pois propoiihao-as pelo 
methodo ordinario, e a maior parte dessas refórrnas, 
qiiasi todas ellas pcídern ser votadas nesta mesma Le- 
gislatura (Apoiados). Ponharn sobretudo de parte. u 
salemnidade, com que apresentaram aqui essas refór- 
mas declarando-as da  iniciativa do Chefe do Estado, 
iniciativa, que os Srs. Ministros sabem, qrie se nko 
póde invocar aqui, sem se violarem todos 03 princi- 
pios Coiist it ucionaes (Muitos apoiados). 
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i '  Sr. Presideritc, qualquer qiie seja a oljitiiiio qiie se fugir o rnais posaivel de que se toqile em artigos 

lioje da proposição Le Roi regne, mais rte c~nstit~:cioiiaes, o segundo é o de conciliar as dis- 
orccerne pcis, esse principio é a base da Carta Cons- posições do Acto Addicional, com a doutrina con- 

titi~cional (-4poindos). A Carta Constituciorial esta- tida rio Decreto de25 de Maio; coiiciliação qiie não i belecendo o Poder Lcgislntivo, o Poder Executivo, e 6 conitiido miii faeil. 'I'enliam os Srs. Ministros a cer- 1 

i i o Poder Jiidicial, todos indeliendeiitcs entre si, rcco- teza de qiie as dificiildades, com que Iuctam, só se , 
nlieceii a necessidade de rim oiilro Podcr, de tini podem desvarieccr, acceiiaiido francarriente a Carta \ 
Poder neutro, que servisse de iiiaritero equilibrio en- Coristitciciotial ; o que Ities é tarito facil, quarito que , 
tre aquelles tres Poderes, de o restabelecer quando o Piogramma da I<evoliigão de Abril, foi, como já ' 

viesse a distruir-se, de corrigir ri'uina palavra todos dernoiistrei Carta Refoririada, mas reformada pelos 
os seus excessos. Este l'nder é o Podcr Moderador meios Icgacs (O Sr. Corrêa Ccildeira: -Milito beni: 
da nossa Carta, o Poder Iteal do l'rojccto de Cons- essa é quc é a verdade). 
tituiçiio de Benjarnim Constant, que passoii dalli para llirei agora duas palavras sobre a historia do De- 
a Constituiç&o do Brasil, e da Constituição do Bra- creto dc 10 de Fevereiro, que rnc parece ser um poiico 
si1 para a Carta Portugueea. Se o Poder Lcgislativo di~ersri. da qiie fili aqui aprcsenfada pelo illiistreRe- 
faz Leis lesivas ao Paiz o Poder Moderado riso sanc- laior da Commiss&o, tiojr: digno Miiiisrro dos Nego- 
ciona cssas Leis : se a Camara dos Deputados nio cios Estrarigeiros. Eii foi Merribro do Miilisterio de 9 
representa a opiniào Naciorial o Poder Moderador de Juriiio de 1841, e fui Meiribro do Miriisterio de 7 
dissolve a Caiiiara dos Deputados: se a Camara dos dc Fcvcrciro de 1842, que o substituiu. Corno Alem- 
Pares embaraça a acção do Poder Executivo O Poder bro do Miriistcrio de 9 de Jiinho, tenho presentes 
Moderador alodifica a rnaioria dessa Caniara nonic- nesta Casa dois Collegas desse Ministerio, o Sr. Mi- 
ando novos Pares: se o Poder Executivo dá á Adrni- nistro do Ileiiio, e o Sr. Pestana, os quaes tenho a 
nisiração Pública uma direcçUo, qiie Ilie n5o é favo- satisfaçao de contar no riumero dos meus Amigos: 
ravel o Poder Moderador destitue o Poder Executi- e corno Mernbro do Ministerio de 7 de Fevereiro te- 
vo: se o Poder Judiciario em fim applica penas, qiie nho Lambem dois Collegas riesla Casa o actual Sr. 
ri50 estbo crn proporç5o com os dclictos o Podcr- Miniaiio dos Negocios da Marinha, e o Sr. Joaqiiim 
filoderador usa doseu direito de perdoar ou moderar Filippc de Soiire, de ambos os quaes nie preso tam- 
as penas impostas aos Réos (Jpoiados geraes). Por bern de scr Arriigo. Nerilium de nós era já Ministro 
virtude desta tlieoria, que é sem coritradicq3c~) n da nos- quando sc publicou o Decreto de 10 de Fevereiro, 
sa Carta (/lpoiodos), o Rei, n'uma cspliera superior nias parece-nie quc podeinos explicar o pensamento 
;i dos partidos, é coiriple~amente estranlio As nossas qiie O dicioii em vista das circiirristancias, que opre- 
dissensões civis, não pode nunca fazer mal, só póde cederain. Para nós n30 11Óde admittir duvida, que o 
fazer bem, e é por isso revestido do caracter da in- Cliefe do Esiado queria sinceramente a rnaiiutenção 
violabilidade, da  impeccabilidade, verdadeiro attri- da Constituiçlio jurada, a Constitiiiçâo de 1838 ( O  
buto da Devindade (filuitos npoiados). Sr. Ministro da Marinha: -Apoiado). . . . E o De- 

O Sr. Derrairrado : - Essa é a doutrina. creto dc 10 dc 17eveieii.0, foi a ultima prova destes 
O Orador: -Pois se esta é a doutriria, conio toda sentimentos do Chefe do Estado. 

a Camara reconhece, como nio póde deixar cic reco- O Sr. Ministro dos Ncgocios Estrangeiros disse - 
nliecer, peccou contra elln o Relatorio do Acio Addi- QUC a Carta é tão inonarchica corno a Constituição 

1 ciorial, quando o apresenta como um acto da ini- de 1838. -Eu intendo o contrario, eii tenho para 
1 ciativa do Poder Real. Na mirilia opiniiio é tão in- mim, qiic aCarta émais monarchica do que a Cons- 
/ constitucional a idéa de que o Rei póde usar da sua titiiição de 1838(A,~oiodoi). A CoiiatitiiiçPo de 1838 / iniciativa aqui, como n que nega essa prerogativa iniraqiieceii a prerigativa da Corôa, e fortaleceu a 

ao Poder Executivo, e anibas essas idéas vi eu com prerogativa Ministerial. A C!arta dava por exemplo, 
'kesparilo naquelle documento ('Apoiodos). ao Moriarcha a nomeaçUo dos Pares, e a Constitui- 

Se o que os Srs. Ministros preteridem 6 pois qiie são de 1838 nuo lhe dava essa faculdade, e fazia os 
se approvem as reformas contidas no Acto Addicio- Paics electivos: a Curta dava ao Chcfe do Estado 
na], usem da siia iniciativa, não invocando a intcr- o Poder Moderador, separado do Poder Executivo, 
vençâo de iirn Poder, que nenbuma intervenção ~ ó d e  e creava uin Conselho composto de Meiribros Viia- 
aqui ter para esse fim ; e sujeitem-se aos tramites licios, para aconselhar o Soberano no exercicio das 
marcados na Carta, nâo se soccorrendo a poderes attribuições do Poder Moderador; a Constituição 
extraordinarios, que SS. Ex." bern sabem, que iiós de 1838 elirninori o Podcr Moderador, e com elle o 
não temos. Etrasida a questão a este terreno tenharri Conselho independente junto do Soberano. qiie ficou 
os Srs. Ministros a certeza de que nUo hei de ser rediizido ás ottribuiç0es dc Chefe do Poder Exccu- 
eu que rne hei de oppdr a essas reformas (Apoiu- tivo. Se a Carta era pois sem qriestão iriais monar- 
dos ). chica do que a Constituição de 1838 era iiecessnrio, 

h, Sr. Presidente, uma das provas, que eu tenho que no momento, em que a Lei imperiosa da salva- 
de que o proprio Governo reconliece, que ri50 temos çUo pul~lica exigia a proclarnaçSo do primeiro Codi- 
poderes para alterar artigos conctitucionaes dacar ta  go se não podesse nunca siippôr, que essa medida 

a cautela, com que o Acto Addicional foi redigido: tivera unicamente por fim o fortalecer a prerogativa 
parece, que o Governo n5o teve ern vista rias refor- Real : e para isto O Chefe do Estado Mandando 
mas que propoz, senão evitar que estas ferissem arti- proclamar a Carta, já triumfante nas l'rovincias, e 
gos coristitucioriaes da ('arta. Outro tanto senso p6de em parte da Capital, ordenou pelo Decreto dc 10 
dizer das alterações propostas pela Corrimissiio. I l a  de Fevereiro de 1843, qiie os novos Deputados vies- 
evidentemerite dois pensamentos no Acto Addicioiial, sem rniinidos dos mais amplos poderes para !seformar 
o da proposta de reformas ú Carta, e o do Itelato- essa rnesrna Carta, em todos os poritos que o bem 
~ i o ,  qiie as procede : o prinieiro é, como já disse, o de do Paiz o exigisse : approximando-a, n'uina palavra, 
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se nssiiii o iritcndesse conveniente, da u ltinia Coiis- 
titliiçno (Apoiados - Muito bem). 

E este arto de abiiegaçno verdadeiramente Real, 
foi devidamente avaliado pelo Paiz, que como de- 
nioiislrei jri nem uma só vez f-xigiu da  Soberana o 
cumprirneiito desse Decreto. 

O Sr. Ministro dos Neg~)cios Estrangeiros iritcn- 
deli a este respeito o contrario, e querciitlo jiistificar 
o D(.creto de R5 de Maio disse, qiic clle tivera i i r i i -  

cariiciitc por firn o ctimpriinento da prorricxs:l tlo Tle- 
creto de 10 de fi'evcrciro, promessa, que estava airi- 
da por srtiisfazcr. Jií provei, que aKaç:~o nurica cxi- 
giii o cumpriniento dessa promessa, c agora accrcs- 
centarei, que sc a tivesse exigido niio era por certo 
o Decreto de 85 de Maio, que a podia satisfazer; 
porqiie nesse caso niinca promessa algiirna tiiilia sido 
rnais complctninciitc illudidn. O Decreto de 10 de 
Fevereiro de 1842 determinava, que os Depiitndos 
viessem n~iiriidos dos mais amplos poderes para re- 
forrnar a Carta, em todos os pontos, que o bem do 
Paiz assiili O exigisse; o Dccreto de 25 dc Maio le- 
n ~ i t a  os poderes dos Deputados por tal modo, qiie 
ficam ainda mais restrictos do qiie os 1;oderes ordi- 
narins, qiie temos pela Carta. Se o Drcreto de 2.5 
de Maio foi pois o ciiinprimcnto de tinia promessa, 
não preenclieu o seii fim; porque essa proiriessa Fi- 
coii por cumprir. E n5o me parece prudente laiiyar 
aqui taes idéas, de que milito podern abiisar as fac- 
~Ões, e que são insustentaveis (rlpoiados).  

Sr. Prcsideiite, eu tainbern intendo, que o Paiz 
tlo que terri necessidade é de melhoratrietitos mate- 
rinr,s, qiie desenvolvam todas as fontes de prospcri- 
t!ade, de que elle é susccptivel ; occiip~ino~nos pois 
coiu prefcrencia destas qiiestijes, e tci!Iiam os Srs. 
Aliiiistros a certesa de que Iiei-de apoiar com todas 
as rnirihas forsas quaescluer medidas, qyc aqui aprr- 
sentem, tendenles a melhorar a situaçao deste bello 
Paiz. 

Nern se creia, qiie ha da nossa parte um pensa- 
mento rcservado, negando 6 Camara 0 3  poderes, qiie 
ella jalgra ter, ou que pelo menos algiins dos seiis 
Meinbrosjulgairi ter. Peço aos incus Collcg;is, que 
tios não façam esta injuria (Apoiados).  8 6 s  estamos 
sinccramcnte convencidos de que a Carnara não tern 
tnes poderes (Ar~oiaclor):  e por outra paite qiiere- 
mos cvitar O fatal piecedentc, ,que sc vai estabele- 
cer : qurrrmos evitar, que o Govei-rio, qriaritIo llic 
parrcf>r, aisima a Dictadura, e invocniitio n Siipre- 
iiia Lei da salvaçno publica, diga aos llleitores, que 
confiram plenos podercs aos Depiitados, para faze- 
rem na Carta as al terasoeu qiic jiilgaieiii a propo~ito. 
Trazidas as cousas a este ponto a Lei Fundarneii!al 
do I'aiz dcisoii de existir (dpoiados) .  

/ A'a prvsença pois de todas estas considerações, con- 
1 cluo, que n Carnara nzo tern poderes para rcforrriar ar- 
tigos coustitucionae~ da Carta; que o movimento de 
Abril só proclamou - Carta Rcforniada pelos riieios 
legaes - qiic o Decreto de 8:) de Maio niio podia re- 
vogar esse Progiarnma, e que além disso nos poderes 
que rnanda coriferir aos Deputados n30 compreliende 
os de reformar artigos coristitiicioriaes tia Carta; qiic 
por conseqiiencia as refoiinas contidas no hcto Addi- 

! cioiial só podem ser vo~ad,is, sujeitar~do~as aos trarnites 
estabelecidos na Carta para a referiria dos seiis arti- 
gos. Sào estes priiicipios, que qiiarito a mirri, nso 
podem ser contestados, que peço Caniara que saric- 
cione por uma votaç?to, e para isqo rnaiido para a 

Mesa a questio previa, qiie indiquei, c que é a se. 
çuinte : 

LL Requeiro se resolva, corno qilestgo previa, sc ;L 

rc Carnara tein poderes para reformar artigos coiisti- 
r<  tucionaes da Carta. 7, 

( i l lui los  apoiado8 do Iario Direito - Mzcilo Crrii, 

muito bem. O Orador foi felecitado por u~ta g : I L / C  

?ietmero de De/~utudos) .  
O Sr. Mitiistro dor Negocios Estrangeiros f Vis- 

conde de Aln~eida Garret t )  : - Eu pedi a palavra 
por parie do C;overno, mas peço d Camara e n V. 
EK." que me auctorisein até quanto C possivel, a que  
cij jiiiite a qiialidade de Ministro que sou de Sua 
Magesiade, com a rnirili:~ antiga qrialidade liistorica 
de ltelator da Cornmissb (Yoees : - Isso é qiie lino 
~>ódc ser, já estA nomeatlo outro Ilelator). Eu niio 
quero fazer qi~cj t~to disbo; eri o qiie qiicro é qiie a 
Carnara atteãdii, a quc se eii invocar liistoricamente 
os facioi que passaram por mim, como ~ t e ~ a t o r  que i 
era, el la o peririitta (Apoiados). 

O S r .  Leonel Tuvc!res: -Sr. Piesidente, esta ques- i tT~o é uriica no seti genéro; em parte nao p6de ser i 
julgada pclos tramites ordinarios de qiinlqiicr outra 
íliscii~s~io: nós Deputario; temos urgente obrigaçao de 
entrar ria questão, visto qiie se nos dispiitani os nos- 
sos Poderes, mas o Goverrio tem um oiitro rriolivo, 
pelo qiial Itie pertence entrar lia questnn; tem a de= 
f'cea cios seiis actos passados, tetri i1 r(.,1>3atci a :ii.;iii- 
ções, que se lhe fizeram agora, e por este I'ido a qiies- 

parecer. Eii requeria pois, qiic a Cainara tiouvrsse de 
t5o é iirna das niais importantes, que aqui podem ap- ' 

dar a palavríi a algiitn dos Srs. Ministro;, qiie a ti- 
vcssem pedido, p y a  el te rcsporicler eril nonie do Go- 
verno As accusaçoes, que se lhe fizeram, sem qiie um 
similliante facto possa ser irivocado, como precedente, 
para qilalqiier outro assrirnpto, e que depoi, se conti- 
riue na ordem das palavras, que se acham iiiscriptas. 

O Sr. I'resii.lente :- &5s se carece de resolução 
especial para dar a palavra a qiialqiier Ministro coiii 
preferericia a oiitro Orador; porque, segundo os e;- 
tilos da Casa, está determinado, qiic quando u i i i  Mi- 
nistro da Corda pede a palavra por parte do Gover- 
no, esta se lhe coiicede cõm l~refeknc;a a o!itro qiial- 
quer Orador, qiie a tenlia pedido; e assim erii con- 
formidade cotn o que até aqui se tem seguido, tem 
a palavra o Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros, 
r!tirrerido usar della, visto tel-a pedido por parte do 
C' ~overno. 

O Sr. Ministro dos ATeg(~cios Es traizgc.iros : - 
Ccrtarnente quero; irias não a tornava, seiri V. Ex." , 
rli'a dor, 

Sr. Prcsideritc, depois de ter a t a  Cainara oiivido 
estabelecer principioe t8o inconciissos, t5o incontes- 
taveis, principios tiio inconciissos de Direito Publico 
sobre a o rgan i~aç~~o  e ecorioiiiia da Monarcliia Cons- 
titiicional, conio ella pcrfciiarnenie deve ser consti- 
tiiida ; priiicipins t i o  devidaiiienie exposlos por uni 
illiiatre I)rl>iiiado, mrii Amigo, qiie se senta de3te 
lado ( o  Direito) da Caiiiara; parece qiie todas as 
co~i~ct~ueiicias qiie dellrs se tirariam, nos deixaram 
sein iespostn. Felizinente para o Goveino, ct paro a 
Caiiiara, fclizmeiitr iiGo 4 assim; os priiicipios sgo 
inconcii3soa, os ~)riiicipars corollarios tirado, sao igual- 
iiientc rectos, iiiaj tiiiiitos das coiisequencias qiie se 
~~erteiiderarii deduzir, não 520 assirn ; ao menos é a 
iniiilia opiniào, ao iiienos 4 a rriiiilia coiivicçlo pro- 
fiiiidissirna, e se S. Ex.' recorrer íí sua insigne c d- 



iiiirnvel rriemorin ha de  reconhecer oue n l o  é 56 oro. 
fiindissiina, iiias nntiqiiissirria esta triinlia convic~iio. 
( O  Sr. ~ v i ~ a : - É  verdadc, apoiado.) S e  o Paiz 
tivesse estado erii estado nor:iial, se estivesscni em te- 

jcto rnovi in i~~to  todas as inoll,ia, perinitta-se a nietA- 
/fora, do  lI?gimeri K.ci:re;entativo, se isto se podesse 
( provar, n8o liavia reniedio senão confessar, que tiido 

qiiaiito se teiii feito, E fóra das regras coiistit~icioiines, 
e que tudo quanto o Goverrio tem apreseiitado, suo 
nl~~urdos .  

Mas srrii esta a situação prn ~ i i e  o Paiz se ieiri 
ocliiido Lia niuito iempo, eiri que ainda está eiri parte? 
Isso é qiie S. Ex.' n io  póiie mostrar, ncin se a t r 8 e  
a faze-lo, porque terri riiuilo talento (= riiiiito tacto 
politico para se encarrpgar de  u~iia der~oiistraç5o 150 
dificil, ir10 impos:irel. Mas  fosse qualqiier que fosse 
a caiisa qiie iiiotivoii a ordein de  cousas em qiie nos 

1 acliamos, julgue della cada iirn coriio qriizer, é uni 
i facto, e iirii f'icto incontestavel, e jri rccoi~liecido pela 

Maioria dn Carirara. aue o Goverrio se acho11 eni , . 
, circurnstari~iaa extraordinniias, e qcie era iiccesçario 

modera-las e diiigi-Ia$ rio st,ritido rnaia vantajoso,_ 
intender e interpretar o toto d't Na550 pelo iiitcresse 
, della (Apoiados).  

O Dc~creto de 85 de Maio que convidoii (não po- 
dia niandar) os Collegios Eleiioraci do  lleirio a da- 
rein Poderes aos Eleitos para v i i c ~ t r i  reforiimr a Car- 
ia, 1130 foi segiiramente iirua Iiiiciativa tornada pelo 
Governo, sobre a Reforri,a da  Carta, foi siii), conio 
Iieiii disse o illiislre Depiitado, urri suplileniento pe- 
dido nos Eleitores para supprir á falia das ,Cortes. 
Até  aqui estarrios perfeitarrieiite confornirs. As Cor- 
te> na orderii regular das cousas é a querri cnrnpetc, 
segundo a nosso Constituição decidir se lia logar á 
Refornia. E depois de  decidido isso, depois de  se vo- 
tar qiie a Reforrna tcrn logar, é qiie se uppello I ara 
os Collegios Eleiíoraes para que deem esses Poderes 
para se fazer a Reforma. As Cortes ii%o o tiriharn 
decidido aiiteriornieiite, o Governo julgnu que era 
neressario, que era indispencavel, qiie ela absol~ita- 
rncnte forçoso fazrr-cc; e em iiorrie da  Aiictoridade 
Ilcal dirigir-se ao3 Collegios Eleitornes, e dizer-llicas, 
que dadas por siippridaj as solcmiiidades estdbcieci- 
das na Carta Constitucional para se decretar a Ilefor- 
ma, virsseni os Deputados coin esses Podtares. 

A auctoridade coiri qiie isto se fez é n iiiesma au- 
ctoridade com que se fez em 10 de Fevereiro dc 
1842, o poder coin que isto se fez é eitactamentc o 
iiiesrno, foi iirr i  podod_er extraordinario e fóra da  caris- 
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litiiição; qiiein riao corribateu ãcjúSllr, rrzo [16de ba- 
ter este. Cumpri-lo,-<tu nzo curripri-lo era até certo 

d j ~ n t o  da  liberdade dos Collegios Eleitoiaes ; mas ne- 
gar que, verificados as circunistancias, ~~odesse  tiaver 
o itiesrno direito, certanieiite riao 6 logico. 1':u nzo o 
estou coinbatendo, estou referindo as do~itrinas do i l -  
lustre Deputado. Alas concliiir corno concliiiu, com- 
bniendo e oiierendo niosirar o iricoii~~etericia da Aii- 
c t o r i d ~ d e  Real : siisteritar que csta ~ i l c io r idade  exer- 
cicia, tiro11 ás Cartes o poderem fazer outras refor- 
mas, aonde e>t;t isso? A'ern rio Decreto de  415 de 
Maio, nerri no Relatorio da  Proposta do Acto Addi- 
eional. nem em coiisa nenliurria. Esta Cainara veiu 
reformar a Constitiiiçáo coiiio se essa reforma t i -  
vcsse sido decretada pela Camara anterior, e não 
está iiihit:ida de fazer oiitras reformas; mas para es- 
s:i. oiitras riso lia siipl~rimento, para essas outras é 
aeccjsario qiie se sigarri as solemnidades estat)ele,cictas 

na C'ariu para a sua refoima ordinniin. (O Sr. Rol- 
t r e t i r a ~ ~  - Peso a palavra). 

Se esta cliariiada mesquinha Iniciativa do Cioverno 
irão s~itisf'riz, se os liririlcs do Decreto de  85 de Rlaio 
são a'caiiliados, estli livre a qiialqiier Deputado o pro- 
adr as iilt~riorcs reforrnas (iue oiiizcr : mas essas 6 . , 
que jií SPI 1150 podeili fazer coi~jiiiictiirnentc corri es- 
\tis, porcliie nós estainos jS, agora erri caso ordinario; 
essas é que 1130 de  sor 1)rimciro apoiadas pela t e r p  
parte dos Drpiitados, lidas por tres vezes na Cui;iara 
corri iiitcrvallos dc  wis dias, a(linittida2 depois ú die- 
ciissiio, depois daqui votadas passareiii á Camara dos 
Pares, oi)provadas I i í ,  reccberein a Sancs i id tea l ,  dis 
s o ~ ~ r r - s e  a Carnura e vir oulra, e cesa outra é cicie a I 
lia de  dvcidir. Mas para esta lleforrna que j:í ter# 
um siiTpriinento diido, qiie já, foi acceito pelos Col- 
legins Eleitorries, al~provado por esta riirsina Camaru 
na voiaçiio da  Resposta ao Discurso da  Cordn, para 
rsta é ijiic nno podciri ser admittidas novas Propos- 
tas. Esta é a riiinlia opiniso, a do Govcrno, c tal  
tcrii sido cnrisiaiitcincnte a or~iniiio dc todo o Paiz. 
q u m " t  agora niio reclamou contra. Mas pertender- 
sc daqiii ciediizir que a I'roposta d o  Acto Addicio- 
na1 quiz tirar i Cainara as ~)rerogaiivas que ella ti- 
nlia pel~i  Carta, isso niio é posaivel; nem no Relnto- 
rio da  I'ioposta, ricin em palavra alguma que os Mi- 
nistros l)rofcrissem, neni ninguetii desta Camera a t é  
h 1)reserite data, porque ha alguns moineiitos ouvi le- 
vantar iiiiia voz que 1)aicci:i de quem se queria oppdr 
a csta doirtriiia ; irias atE aqui ainda nbo ouvi tal. 

Conibatcrarti->c aigiirnas das doutrinas expostas 
lwlo Governo no seu Relatorio. O Goverrio dizendo 
iiaqiielle Itelatorio que antes conio depois, no Decreto 
de R5 dc Maio como actririlrnentr, que exigir as so- 
Irmnidades e:tdbelccidas pela Carta para os casos or- 
diiiarios, era sofismar a Iteforma da  Carla (Apoia- 
dos), porque diga-sc a verdade; niio era momento 
nqiiellc eni qiir o Goverrio ou algiiem podesse dizer: 
- BS~ICTC a iVqn'o! Proclaiuou a Reforiria da  Car- 
ta, rriiis v:o-:e eleger Cortes, para dizereni se lia 10- 
gar ou riao á. Ilefortna, e decidindo que sirn, Iiio de 
depois dissolver-se para vireiri coni os í'odercs d e  re- 
formar. Ora  niriguem ein boa fb, eni coiisciencia po- 
dia dizer, que eate iriodo dc obrar podesre ser acon- 
sellindo Ilor aqiiella prcidencia suiriiiia, por nquellc 
tacto, e por aqiirlle espirito de  ordem qiie o Sr. De- 
~ ~ i i ~ a d o  dcsejn, e jiis~aitiente deseja. Adiar pois sob 
nqilclle pretexto a lieforma, era segiiraniente sofisma- 
Ia. Ibto foi O que disse o Governo, e ~~crsirado-me 
qiie o disse coni al~plaiico da  Nuçno. O Sr. Deputa- 
d o  póde ter oiitra opiriiiio, póde estar convencido d o  
coritrario. Náo o censuro. 

N30 tia pontos sobre que as opinioes divirja111 mais 
que na apreciayZo de factos públicos. Seria necessa- 
rio ['ara OS vcrificar recorrer a meios sempre falsos, 
sempre absurdos; e uma das Nações niais illustra- 
tradas do Globo na historia antiga e moderna recen- 
temente rios tem dado bem notaveis exemplos d e  
quanto srto falsos esses inqueritos, mestrio quando se 
recorre iiciiiilIo que se appellida. suffragio universal. 
Nâo estando pois o Governo resolvido, nem devia 
estar, i i c s i i i  o estavam os seus Amigos, (a parte da 
'iaçzo qiic queria a fieforma), a sujeitar essa quest8o 
a esse modo absurdo de a verificar, devia proceder 
do modo que intendeii em sua conscicricia, do modo 
porque a opiniiio do Paiz lhe pareceu mais verda- 
deira, recorrer aos Collegios Eleitorncs. Eii sei que 



hoiive em um Coliegio Procurações passadas corri l i -  
initaçáo, que hoiive Eleitores qiie protestaram coti- 
tra esses Poderes, houve ; e esse protesto serve-me a 
mim para provar a liberdade com qiie os Poderes fo- 
ram dados. E se n maioria dos Eleitores Portugue- 
xes fosse da opiniào daquelles protestantes, a maioria 
piidera ter protestado, e declarado qiie não dava o 
supplemento pedido á Naçiio. Logo ern boa doiitri- 
na constitucional osiipplemerito que os Ministros to- 
maram sobre si aconselliar ii Corda qiie se pedisse ;i 
Naçzo para a falta de cuml)rimerito daqiiclle Artigo 
da  Carta que marca as solcmnidades devidas, esse 
supplemento foi oiitorgado pelos Eleitores, e repito 
tanto niais livremente e expressamente oiitorgado 
qiianto houve protestos contra Collegios Eleitoraes.. . 
De um sóque fosse, (que cu niioestou certo dequan- 
tos sno) é uma excepçfo que confirma a regra: por 
que não pretendo tirar outra illaçio, nc'm preteiicio 
levar a convicç2o contraria ao anirno de riirigiietn. 

Mas os Srs. Ministros-(diz-se e até rcrto ponto 
com censura)- os Srs. Ministros recorreram ao Po- 
der Iteal, e quizeram involver-se nelle, oii acobertar- 
se com elle para tomar sobre si esta grave alteração. 
E a quem Senliorcs, a qiiein Iiaviani de recorrer os 
Ministros ? Quem é o Poder Moderador 1 Qiiein ela 
o Poder do Estado subsisteiite? A qiicrn se liavia de 
recorrer? 0 1 1  ao Povo pelo suffragio iiniversal para 
Ihc perguntar o seu voto, ou As ncclamaq6cs tiiniiil- 
tiiarias-das rijas para Ilics perguntar o seri voto, ou 
a quem na ausencia do Ptder Leçislativo? Na au- 
sericia de todo O o~itro modo sempre se recorreu rieç- 
te Paiz á Auctoridade Real. E ainda l~erri quc ern 
qiiestões destas O nosso Paiz tctn tido o feliz privile- 
gio de incontrar sempre a Aiictoridade Real decidi- 
da a por-se i frente do qiie é a verdadeira opiriiiio 
do  Paiz ! Assaz de exemplos temos recentes e rnoder- 
nos de quanto é perigoso, de quanto é inconvenierite 
seguir o system contrario (Apoiados). 

Deixamos sim, e eu peço ao illustre Deputado que 
deixemos, e ninguem riiais do que elle conhece que 
fazemos bem em deixar, deixemos para as escolas as 
sumrnas aiiestões de Direito. até onde s5o as raias 
qiie deveti; ser prescriptas ; os Publicistas bem o sabe 
rlle melhor qiie eii, não estão completamente deac- 
cordo sobre todas estas cousas, tomemos essas raias 
como ellas estão prescriptas na nos~aCons t i tu i~~o,  e 
não nos importe o mais, porque elle bein sabe me- 
lhor do que eii até qiie poiito levam as qiiestões es- 
peciilativas. O iiosso seculo é todo practico. 1Ss- 
tão dando exemplos, dentro desta Casa e fóra delia, 
as opiniòes mais oppostas, exemplo louvavel, exern- 
plo admiravel de abstrahir de disputaçijes especulí~- 
tivas (Apoiodoir). Dediquerno-nos a cuidar do fo- 
mento dos iiiteresses e das vantagens do Paiz, e dei- 
xemos (por que estio velhas, realmenle velhas e ca- 
ducas) as doutrinas especiilaiivas. Irifelizincrite bcin 
se sabe, e bem vimos e hem tocárnos a qiie cxtrava- 
ganciai, a qiie abiisos Ieva o contrario. - - O Decreto de Q5 de Maio nno negou pois a esta 
Camara O direito de propôr reformas, livre estd a 
Camara, livres os Srs. Depiitados de o fazer; irias 
louvor seja áqiielles Deputados qiie pensatido talvez, 
segundo os seus principias que seria triais lisongeiro 
ara elles ou mais conveniente para elles usar desse 5 oder, louvor Ihes seja porque o nzo fazerri, loiivor 

Ihes seja! Conhecem as circuri~staiicias, con~iccem as 
difficuldades ern qiie ebtainos, conhecem1 as difficiil. 

clades eni qiie esth o Mundo; e se o nào o exereern, 
não é porque o Decreto de 25 de Maio Ihes cortasse 
o I'oder, não é porque o Itelatorio dos Miriistroj ti- 
vesse força para Ilies cortar o Poder, éporqiie inieri- 
dem, e inteiideiri bem que n5o seria época, que rirto 
seria momento para o exercer. 

A Carta não probibe aos Ministros tomar a T r i i -  

ciactiva na Rvfortna da Constituicio do Estado. , <.r- 
tarnente qiie rino probibe, mas lambem Ilio iiào dá  
expressamerite. Esta qiicstUo, qiie póde ser gravissi- 
tiia, nno a qireirani averiguar agora. Se a traze da 
Carta, em qiie se diz que as reformas sobre a Coiis- 
ti8iiçiio do Estado devern ser propostas na Calriara 
dos Deputados, se nessa preposiçso junta ao artigo 
- e m  a Camara dos Depcitados, esse etn quer dizer 
que tia de ser por Deputados, ou sc quer dizcr qrie 
ha de ser pelos Miiiistros em a Cnmara dos Depu- 
tados, dcixemo-Ia. 

Não precisamos decidir agora se sim ou rião em 
cniisa ordiiiaria o Governo pcíde vir apresentar as 
reformas que o Codigo Politico do Paiz precisa. 
S~ipponh~) que pGde : nicis os presentes Miiiistros n30 
o fizeram crn causa ordiiiaria, fizeram-no eili rausa 
extraordinaria, ccrtarncritc tomaram a Iliiciativa, e 
tomaramLiia, ha iniiito no Decreto de 25 de Maio. 
fi a inesrns Iniciativa da Proposta qrie foi destribui- 
da nesta Carnara crn 28 de Janeiro do corrente ali- 
no, 6 a iriesma, é uma contiriuação deila, e :i c5u- 
plicaçiio deila. Digam se em algurn artigo da Carta 
ou em alguma Lei se prohibc qiie se annuncie a Pro- 
posta qiie se vai fazer, e que se expliqrie depois 1 fi 
o que OJ Ministros fizcrani. fi livre a iim Deputado 
propor as refornias conio qiiizer, os hliriistros da 
Coroa não podem propdr senão certas, oii riao hão 
de ser Ministros; nem o Deputado feito Ministro sc 
atreveria a prop6r como tal o que podia propor como 
Deputado ; niio faria como Membro do Poder o qiie 
poderia fazer sendo Representante da Naçao. 

Se pois foi limitada a Proposta, foi porqQie foi li- 
mitado o Poder que a fazia: Q rnais limitatio sempre 
o circiilo em que póde obrar o Gabinete. Isto é 
dado. nBo concedido aiie era corivenientc fazel-o corn 
mais Iarwueza, o que cu j:i iic,ni nego, ncm conci.~lo, b porque. imo é preciso para nada. 

Estc Decreto de 25 de Maio k similliante no prin- 
cipio, deriva a sua auctoridade do mesmo Poder i 

donde a derivoii o Decreto de 10 de E'evereiro. Éi 
iriais amplo o Decreto de 10 de Fevereiro ? E menos 
este 1 O que quer o illiistrc Deputado? Qiie perten- 
de?  Qiieria o Decreto de 95 de Maio coni a latitude 
corri qiie se fez o de 10 de Fevereiro (O Sr. Avilo: - É a ligação) /\ ligação do Decreto de 10 de Fe- 
vereiro corn o de 23 de Maio é a mesina da celebre 
Proclamação de Villa Franca com a.Outorga da 
Carta de 1886. Que fez o Poder Iteal ein 18931 
llevogou uma Constitu ição, e restabeleceu a antiga, I 

porque nenhum paiz vive sem ConstituiçSo; resta- 
beleceu a aritiga, inas quando a restabeleceu, viu c 
reconheceu muito beni qiie neni os tempos, nem as 
conveniencias do Poder Regio, nem os interesses 
Dyiiasticos, rieni as necessidaees da Naç3o se com- 
binavam com o restabelecimento dessa aritiga Çons- 
tituição tal qiial era, e que disse? Venha a Consti- 
tuiçiio antiga já que uma grande porçio da Nação 
a reclama, mas nfo coino era, porque tal qual era 
ha lima outra grande p rçáo  da Naçiio a quem ella 
repiigna ; ohroii com prudencia. Com a mesma pru- 



dencia obrou o Podei I!enl cin 18 l.2 clizciido L. Pois 
que  lia uina porçiio da  l\laç;o quc proc1;iiiioii a Carta 
Constitucional de  18416 oiitorgada por iiiri  Itei Ma-  
gnanimo, venha a Carta Coiistitircional de  1886, 
mas lia uma oiitra porção da  S a ç a o  a qriern as doii. 
trinas dessa Carta repugnam, e eii desejo que acabe 
essa lucta constante sobre 0 3  preceitos coiistitucio- I -- iiaes; tractemos pois dhnodif icar  a Carta tle iila- 
iieira que ella sirva de  uiiiiio, d e  paz e iiao de  giieria 
aos Partidos.-E intendamo-nos : esta iiiiiiio dos Par- 
tidos não é iinia quimera como rriiiita gente terri 
querido dizer e metter a t é  a ridiculo (Apoiadosj; 
liao se intcndendo por ella a abjuração de  priiicipios 
porque cada um piigria, porque essa seria deshon- 
rosa ; mas a concessão mútua d e  certos pontos, qiie 
lima vez estabelecidos, deixam larga a csfcra as opi- 
niões, e excluem todo o pretexto para Revoluções 
(Apoiados); porque, quem é que póde conter as 
Revoluções senão a uni50 dos Partidos (Apoiados) ? 

u O Decreto de 10 de Fevereiro foi um Decreto 
c 4  de geiierosidade, dc  sabedoria, d e  dernonstraçào 
"de boa ft! 9: d i s 3 ~  O illustre 1)epiitado. É verdade 
que foi, r a NaçTio toda applaude esse principio qiic 
cstabeleceii o illiistre Deputado. Mas foi só isso? 
E u  digo qiie foi rnais alguma cousa; foi uma pro- 

,inessa regiatradn. Se o illustre Deputado intcnde quc 
a Nasilo a não registrou, eu inteiido que sim, é mi- 
nlia profundissima opinião dc que ella 'a registrou, 
porquc todas as _Ríaç(ies registrarn as Promessas llcaes, 
c neiiliiiinn rnais do que a nossa, porque neriliunia ti 
inais monarchica do quc a nossa, e para quc ella 
1)ossa conservar sempre esse amor e lealdade á Mo- 
riarchia, C necessario que a s  Promessas em Seu No- 
ine que se lhe fazem, sejam fielmente cumpridas 
(Apoiadori). 

Houve uma Revoluç50 que pretendeu sustentar 
esse Decrcto, e que 60 vingou. Não esperava que 
o ;Ilustre Deputado argumentasse com estes tristes 
factos. Pois toda a Revolução que é iiial succedida 
prova qiie unia X+O r i b  quer urna coiisn.? Entiio 
toda a Ilevoliição .que é bem succcdida, prova que 
a NnçLo quer outra cousa. D'aqui não se foge. NLo 
faltara qucm regiate cstes principias, eu C que os 
 ião quero rcgist~ir. E u  liao interido que lima ltevo- 
luçCio beni succedida proic senilye n voutude d e  uma 
s a ç i o ,  ;isJirn conio ri20 -intendo qiie UI~I:L Revolu- 
$0 ni;tl succcdida prove o contrario. 1' nciihum Pni-  
tido qiie ~~crisje bcni i10 seu interesse, deve iiunc:i. ac- 
ceit;rr ta1 doutrina, porque se lhe scrvir uiria vez, 
lia (te dcsservi-10 trinta (Apoiados). S S o  c s ~ á  muito 
loiigc de 116s uin paiz inais adiarit,ido d o  que nós, 
110 qual cm bem pouco teiril>o c ~ s a s  proias tiradas 
d o  feliz siiccc~so ou irifeliz siicce.e.0 das Ilcvoli~ções 
levaram a conclus6es absurdas qiic i i io cabem deri- 
tro d e  iieii6uni principio (Apoaucloá). O illiistre Dc- 
l ~ u t a d o  coiihccc isto rniiito berii, :L C:iinara avalia e 
faz justiçj ás siias qualidades iiitellectuncs ; o illiistre 
l)el)utado sabe milito beni a frariqueza dcste argu- 
ineiito ; o illustrc Deputado lcvado pelos seus boiis 
l)riiicil>ios e desejo, asscntpu em fiizcr :iqiiellcs ar- 
giinieiitos que nas eschlas se dizem cin Lntini Suo 
biõi gladio jugullnrc. Que me pcrdoe a Cailiara fal- 
lar este lntiiiorio iii\rol~iiitnrio. 

Certamente as lievolliçÒes bcm succedidas provam 
iiiiiita coiisa, tiias eu não quero dizer o que ellar pro- 
vam riiais d o  qiie tudo; e é que a Nnçãb não esiri 
bern ; srja a ciilpa das ~)essuas (pcrqiié tainbcm é 

\'or.. 3." - ill.irct;o - 1892. 

uiiin quiincra, é iinia f ' i l t ~  de  conJi~lc.raçHo attr ibuir  
seriiprc n c:ilpa ás pessoas), sija a ciilpa das I r i s ~ i t ~ i -  
çòes, sihj i dv iinias e dq oiitias, o que prova 6 que a 
NeçBo não cst& brin. As vezes tninbem póde provar 
que uma Naçio  cstá louca !(Riso), porqiie as Na- 
ções tarnbeni tem e'pocns em que eiidoudeceiii, e !,a- 
gam-no cnrissimnincti~e. Mas isso não se p6de dizer 
de  uma K a ~ i o  que tantas vezes pede e roga, taritas 
se IIie nega audieiicia e justiça, >c alguns inornentos 
lia que s:ie fóra dos limites strictameiiie legaes, para 
reclamar corri mais força, vigor, e eriergia o curnpri- 
mento disso inesmo qiic terri rogado e pedido, disso 
qiie, por certo, de rntiitos, e por inuilos tein sido re- 
conliecido justo. .I 

Niiigiie~n pG& negar, que a lieforiiia da  Carta 
Constitiicionai tem sido reconliecida d e  iodos os I'ar- 
tidos, a Reforma da  Carta tem sido pedida dentio 
desta Casa, tern sido reconhecida fóra desla Casn 
pela Iriiprensa, por opiniões individuaes, opiniões al-  
tissiinas, e opini9es algumas das quaes rião quero iri- 
vocar, porque é contra o Systema Constituciontil in- 
vocar aqui opiiiiões de  algiimas pessoas; mas qiic 
eu tive a honra dv ouvir. L\ Heforina da Carta por- 
tanto d iiccessari~ - é o voto de  todos - c o vote dos 
Ministros. 

E niio disseram os Ministros, 12to sei se eni ambos, 
se n'um sb destes documentos a que se tem allu- 
dido, nao disseram a verdade quando asseguraram, 
que ainda se nLo satisfez a essa necessidade ieconhe- 
cida por todos? ... É verdade que alguma vez se Ira- 
classe iiesta Casa - de proceder a esta Reforma ?. . . 
Creio que n io  - Logo com verdade - disserani os M i. 
nistros -(lu: sempre -que se tem tractado dessa Re- 
forme, tem sido tumiiitiiariamente, sempre por eficito 
de  R.evoliiçócs. Era nocessario que cliegasse um dia 
cin que disto se tructasse corri nlgiirna legalidade. - 
Consul~ou-se a NaçEo por via dos Collcgios Elciio- 
raes sobie a Reforma da  Carta pelos meios declarii- 
dos no convite, com o supprimento já citado. A Na- 
ç f o  disse - que sim -e a Nação disse - que sim ; 
porque a NaçBo está faria, fartissiriia d e  coiiflictos e 
desordens, -a Nação está furta, fartiusima de  Revo- 
luções (fifuitos e repetidos apoiados). ( O  Sr. Cor- 
rFa Caldeira: - Nisso estarnos completamente de  ac- 
cordo); eetamos sim, riias ha muitos n~odos d e  pro- 
riiover Revoluçòes, e eu nAo sei qriaes são os peiorcs, 
sc os directos, se os iiidirectos; a experiencia d e  se- 
ciilos passados moslra - que ellas se promovem mais 
Indirecta d o  qiie directainenta (Apoiadox). A maior 
parte das vezes quando o dcmagogo revolucionario 
vai coriritar As turbas, cllas rcspoiidcm - XUo quere. 
rnos. (Jiiein follienr a IIisioria tia de  acliar, que é ra- 
rissiriia a vez que as turbas se alevnntarua~ a voz dos 
'l'iibiinos: mas tarnbeni é rarissinia a vez eiii qiie jn- 
direciaiiicnte se provoquern Kevolu~ões  - que ellas 
nzo venliam (Apoiados). Porianto iiiio nos contante- 
mos bó em stigrnatisar os desejos, e votos rnonifesta- 
dos publicamente, não lios contenterrios sb ein stigina- 
tisar as llevoluçôes prornovidas directamente ; stigma- 
tisemos tniribcni as que se promovem iiidircctamente 
( .lpoiados). 

Diz-se que  a Nação &O reclamou o ciimprirnento 
da Promessa de  10 dc Fevereiro por uma inaricira de- 
cisiva, porque iiBo se podia considerar (Ioino ia1 i rw i  
movimento militar, e faliou-se aqui t>ni iiiis tantos 
inoviixicrito~ aiiteiiores que foram iiifklices, quando 
lmdii:ciir o ruin~)i.iinento dclla. Mas qiiaaclo e qiie a 
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Nasgo reclamou o ciimpriiiieiito da Piomc~ssn de Villu 
Fianca ?... Qiiando, onde foi, c qiiein c; tliic foi qiic 
por ella reclainoii ?... (2iinriclo a Coiistitiii$io de 1890 
desagradou ao Paii,  (corn rasio oii scni clln, deixo 
essas qiiestões intactas) qriando e como pro[e>tou cori- 
tia eIIa ?... Por tinia RevoluçBo militar. Qiiando o 
Augiisto 'Aiictor da ('aita Coiisiitilcionnl st: resolvcii 
iriagnanimamente a satisf:izcr OS votos 1)Uhlicos C: A 
honra empenhada dc seti tliigiisto í'ai, qiiern airida 
então se nlreveu a exigir em I'ortiignl o qric rio Bra- 
sil se coiicedêra ! Quem ignora as diificuldndes de 
pedir o ci~mprimciito clcssa I'rornessa ?... É: verdade 
jue então rêclamou nlgiieiii qiie se senta nao iiiiiito 
longe de inim, e em ciijn conipariliia neste logar mcb 
honro rniiito de estar aqui seritado (Ir~dicntado o Sr. 
Duque de Saldnnlra). Rcclamoii nlgucni eiitio, é 
verdade. e as siias reclarriacGcs foram bem siiccedi- 
das. Mas inetta essa pessoa :I miio iia siia consciericia 
e que nos diga, se o que vlle fez entgo estava dentro 
dos rectos c striclos limites Icgaes, corno os marcava 
;i antiga Constituiç6o da Moriarchia? ... Que metta a 
miio na siia coiiscieticia e que d $ a ,  se uma nlçuda 
fcbios fosse inquirir na segunda cidade do Reino a 
respcito do sei1 procedimento, nRo acharia bastante 
com qiie o levar ao cadafalso ?... E todavia era a von- 
tade da Na$», era o desejo da Naçjo que a Pro- 
mcssa Real fosse cumprida. Nio  o prováram as ma- 
iiifcstnçõeq públicas, as declaraçcies, nem as reclama- 
çOrs tririiiiltiiarias; porque as nao podia haver (Apoia- 
dos). Mas provori-o o sangue nos cadafalsos (Apoia- 
dos), nias provou-o a emiçraçjo de milhares de tia- 
hitantes desta terra (Apoiados), mas provaram-o os 
ebforços constantes de todos de presistir nessa idéa de 
acompanhar o Auctor do cumprimento da Yrornessa 
na rciviiidicaç%o da sua concess2io (Apoiados). Qriem 
iiio qiiiz ent,?o ?. . Aquelles homens que não estão 
persuadidos destes principios; esses ficaram livres, 
perfeitamentes livres no seu proceder, pódem ser 
justos segundo a sua consciencia ; esses deixal-os, fi- 
qiiern rias suas convicçiies, d necessario não os accu- 
sar por isso, deixal-os ter as suas opiniões. Oxalh 
qiie se descnganern a tempo, como eu sinceramente 
desejo que se desenganem (Apoiados). 

O que era legal ou legitimo em 184S? Era a 
Constituiçko de 1838 ou a Carta de 1836 ! . . . Se- 
nhores, cada Partido representa legal e legitimo aquil- 
lo que esth mais proximo aos seus desejos, e ao seu 
seiitir. 

As queatòes PoIiticas infelizmente nEio de~appare- 
cem, liso de repetir-se, não estii na nossa niào evi- 
tal-as. Oxalá quc tivesse prouvido H Providencia - 
qiiando nos creoii -declarar qiial era a Con~titi i i~ão, 
porqiic 116s rios haviamos de reger em sociedade. Si: 
assim tivesse acontecido, as liictas de que temos sido 
e continuarcinos a ser victima, nuo teriarn existido. 

No nieio dessas luctas dos Partidos, do combate 
dessas opini0es diversas, segui, e seguirei sempre 
aqiiella qiie representa mais moderação, aqui110 qiic 
coiivem rnais ri Nação, mas que não contenta nem 
póde coritentar os Partidos nas siias diversidades de 
principios. Mas eu não sei senão querer O que iii- 
teido ser a bein da minha Patria, riao sei senão qiie- 
i-cr :I liherdade, nzo sou servo de Partido iienhiim, 
iiasci nesta crença, vivo nesta crenqa, hei de inorrer 
coiii ellii. Niinca piide ter as qiialidades de lioincin 
tlc I'nri ido, e :I prova txstl rni qiie nrincn nenhiirn 
I'artido I I I P  I~catificoii. 

'f'c*ilio lido momentos de invejar essas qualida- 
tlci, riias nzo as posso ter. Ite,coiilieço (liir sc p'íde 
ser miiito tiniirado, miiito , irtiioso, rnuito bom Ci- 
cladiío sendo homem de Partido ; mas eii abdico, dou 
u. minha demissão. Kko o posso ser, c' uma confor- 
in:lçao da minha natureza, perdoe-se-me se é caso 
]>ara ~erdo:ir. 

Sctihnres, em conclus5o, escusam de disputar se 
sorrioj Constituintes oii nTto Cotistitiiiiites, se somos 
Caiiiara Itevisora ou nao. Nó., pela Coristi~iiiçSo da 
Moriarcliia, somos constniitcmente C:imara ltevisora, 
porqiie coristantci~icnte csth inticrcrite ao Dcpiitado 
Portiigiiez, segundo n Carta, o direito tle a rever o 
de propor as reformas qiu: jiilgar converiien~ei- ; cons- 
tantemente uina Camara Ilcvisoi'a; isto <I' ,elo siip- , .I  
prirnento dado pelo Poder Real ,i Coristitiiição, c 
pela corifirmnç~io dada a esse supprimcnto pelosCo1- 
legios I~leitoracs, 116s somos clintnnclos c.strictamentc 
ii rever em iiltirria iiislancia ri Constitiiiç$o da  Mo- 
iiarctija, c somos clianiaclos tambrm pelo Mandato 
constante n rever em prirneira instnncia. .Feita esta 
distincção qiie o illiistre Depiitado rino póde deixar 
de admittir,, q-ue ningiicm de boa vontade pode dei- 
xar de adiiiittir, bem v 6  qiic a força, alihs brillianto 
pelo talento, briltiantc pela cloq;ciic:ia, c brilhante 
pelas fórmas, da sua argiirncntaç,~~ c;idirca. Nt:m o 
Governo, nem o Decreto de 25 de Maio, nem o Itc- 
latorio da  Proposta, nem ncnliiima ouLra coiisa ti- 
rou o que não podia tirar, qiic C o Mandato ; mas 
aldm desse Mandato constaiitc tcnios outro que se 
pediu ir Nasão, e a N $ i o  coiicetlcii, para desde jii 
reformar o qiie lia muitos anrios era reclamado, que 
em muitos annos senão tirilia feito, que tantas Legis- 
laturas se tinham passado sem de tal se occiipareiri. 

Diz agora o illiistre l)cpuiatlo '6 Mas então o C%- 
verno foi mesquinlio, foi acanhado, dcii iiiuita solem- 
nidade a um acto que era pequeno (O Sr. AviLa:- 
Que podia ser proposto pelos meios ordinarios). . . O 
illustre Depiitado intende que o Governo não devia. 
dar tanta solemnidade a iiin acto crn (iue nDo se tra- 
ctava (segundo a siia opinirio e dos ~ iva lhe i ros  que 
a approvam), senão de reformar alguns artigos que 
niio siio, no seu iritendcr, constitiicionaes. Corncço 
por comprimentar o illiistre ex-Ministro e todo3 CH 
outros Cavallieiros qiie são dessa opiniso, pela faci- 
lidade e felicidade com qiic decidem o que é, e o 
quc não B constitucional ; c ao mesmo ternpo confes- 
sarei a minlia peqiietiez; porque sou muito tiniido e 
receios0 em fazer escn distincç:lo, e hade-rne custar 
muito a dizer, se todos os artigos que o Goverrio 
compreliendeu na sua Proposta e qiie deseja que se. 
jam reformados, e que eii desejo 5 qiie deseja muita 
gente comigo, s5o rcalniente constitucionaes, ou nio 
são. Muitos ha que eu considero e Iiei de contiiiuar 
a considerar como tacs, e que se uma decisiio das 
Cbrtes resolver o contrario, hei de sujcitar-rne por 
qiie sou born Cidadão c fiel Siibdi1.0, mas tiei de fi- 
car com n rnintia opiiiiio de que s io constitucionaes. 
Já lioiive aqui lima questão graviseima em que to- 
mei partc, decidindo-se que um certo artigo da Carta 
que não quero rioiiiear, era constitucional ; cii sus. 
tentei a opini5o contraria porquc não intendi qiic 
era constitiicional, e continúo a intender que é altiã 
simanien te coiistitucional (Apoiados), porque na m 
~ilia opiiiiiio iirio são sómente roiistitiicionaeu aque 
les artigos cliic prescrevem as alta3 regras politic; 
riiiis o:, iiiiiiirdinto= corollarios que delles se drrivt 



e que d o  necessaiior para a sua concliisilo, para a Deputados, qiie aqui cstbo do lado Direito, era clegcg 
sua sustcntnção, que fructiticairi esses principio=, quc a rnaioria desin Camara. Então nem estes h!inistros 
os vivificam, eqiie, se os tirarem, osprincipios l t i  fi- aqui estavam, nern estes Depiitados qiie aqui estão, 
cam escriptos, mas na practica foram-se. R é estc o etarn chamados; e a SS. I S X . ~ ~ ~ O  restava senão to- 
logar proprio d e  rectificar com o illustre Deputado, rnarem esles logares, e n6s entregamo-nos aos Trihu- 
e mesmo para com a Camara que talvez iritendesse iiaes (O Sr. Rebello da Silva: - Aqui n40 lia Po-  
assim a niinha opini8o com referencia a o  parallelo lignacs) A Camara sabe bem em qiie sentido eii uso 
que fiz entre a Chnstitiiiçio de 38 c a de 96. A (teste argcirnento. As minlias doutrinas são bem co- 
('onstitiiiç50 de 38 é inquestionavelmcntc nos princi- nliecidae, e eu n i o  desdigo, riem desdissc jiíiniiis dc; 
pios chamados constitucionaes b o  monarchica como meus princi pios. 
n d e  '26. O que nb e o mesmo, s i o  os corrollarios Tenho demonstrado por todos os modos possivcis 
que sBo essencialmente necessarios para a rrianu- que não e exacta a doiitrina, e principios qite os i l -  
teiiç5o e conservasão desses priricipios (Apoiodos). lustres Deputados daquelle lado defendem (o Direito) 

Se  isto é assim, se isto é verdade inconl~stavcl, é os nosaos principios s fo  bcrri coriliecidos, e n69 riao 
por ventura facil decidir desde logo qiiaes os artigos podemos, n i o  pudemos, nâo podiainos obrar de  iim 
que são constitucionaes, e quaes os qiie o n i n  s io  ? O modo differente daquelle que obranios (Aluitos apoia- 
illiistre Deputado Ministro qite foi d a  Corôn, Minis- dos). 
tro tão aeloso como acaba de  se mostrar prla Aiicto- O Sr. Presidetrlc:-Tern a palavra o Sr. Derra- 
ridade Real, e peles suas prerogativas, Depiitado Con- rnado. 
servador que tem sido sempre, atrever-se-liia n v i r  de- O Sr. RebeUo da Silva .-Sr. Prcsidciiic, eu iain- 
clnrar que a prerogativa desanccionar Tractados sem hein pedi a palavra, e parece-me que era qiietn se se- 
ser ouvido o Corpo Lrgislativo era pequena, que sc- giiia a fallar. 
n io  precisava de  I'oderes Extraordinarios para sc re- O Sr. Presidente:-O Sr.  Ministro dos Negocios 
solver, se sini ou não sedevia conservar tal corno es- Estrangeiros é verdade qiie fallou contra, mas d na 
lava?  O Governo qiic julgoii indispensnvcl propdr qualidade de Ministro; e eii duvidei mesmo se devia 
csse artigo de rc.foriiia, o Governo que: iritendeu qiic dar  a palavra ao Sr .  Derramado, se ao Sr. Rebellu 
a Nnçilo pedia, c reclamava altarncnte esta altcrriçâo da  Silva. 
ila Constituição, o Governo que intendeu qiio as opj- O Sr. Holtrematr: - O Sr. Rebello du Silva C 
rii9es mais rectas doscidodhos Portiiguezes eram que qiiem se segue a faller. 
effrctivarncnte se alterasse este artigo, o Governo não O Sr. Presidente: - O  Sr. Dcrrainado está ins- 
podia nem devia propdr tal alteração senâo a umas cripto contra: o Sr. Minisiro dos Negocioe Estran- 
C6ries Exiraordinarias. Sem recorrer a este argumen- geiros acabou d e  fallar contra, mas o Sr. Ministro 
io, basta este para provar que n2o foi exaggerado o niio é Membro desta Cusa, por consequencia eu du-  + 

apparato c o n ~  que o Governo apresentou 4 9  Cdrtes a vido mesmo a quem devo dar  a palavra, se ao Sr. 
Proposta d o  Acto Addicional. Se  o rodeou desse cip- Derramado eoritra, se ao  Sr. Rebello da  Silva a 
paraio, se qiiiz na gravidade das suas palavras dor a favor. 
13ste Acto lima solemnidade grande, e verdadeiramente O Sr. Derramado: -Eu peço mesmo a V. Bx.' 
nacional, é porque intcndeu, que nos corollarios dos que dd a palavra no Sr. Rel)ello d a  Silva, porque vai 
principios constitucionaes, naquelles que serrem de  fnllnr a favor da  Mo ão, , ,  
eqiiilihrio 6 governnç5o do Estado, e B recia Consti- O Sr. Rebeilo da Jililvo: - verdade, mas eu não 
tiiição Monarctiica, tudo era pouco quanto elle fizesse faço empenho erri fallar jk. 
c.m rodear d e  respeito, e d e  consideraçõee. 0 illustre O Orador:- Pois siin, rnes eii fui10 contra, e até 
Depiitado n8o póde crirninar isso; o illustre Depu- c s l i v ~  j6 liara rcstirar a palavra. Portanto, eu peço a 
iado não está convencido d e  que hos argue com rn- V .  Ex." qiie dB a pa1avr;i ao Sr. Rebello da  Silva. 
220, permitta me qiie fique neste conceito. O Sr. Presidente. -Eniâo ha da ficar intendido, 

Sr. Presidente, se n Nação n%o estavn satisfeita; qiie qiiaiido um Sr. Ministro fòElar a favor, ba de  se- ' 

se a opinião da  Nas80 n&o era esta : se ella não qiieb giiir-se a fallur nlgiic~tii conir,, (Apoiados). Tetii a 
ria a Referiria da  Carta, esia Rrforriia peqiiena e palavra o Si.. Itebclla da  Silva. 
inesqiiinha ; e se por oiitro lado a Naçio  intendia qiie O Sr .  Kebello d a  Silvo : - Sr. Presidente, eu, 
er;i mellior deixar estar R Caria como esiava ; se n para applacar as repiignanciau e cicatrisar as chagas 
N;iç" não desejava esin Regeneração Politicii, n Na- das dissenções civis, seria O primeiro a ceder dequaI- 
$50 tiiilia dc certo na soa m2o o poder faze.l.n. Pois quer capricliu, ou a nbdiear qualquer opinião extre- 
elli, que Leve iio sei1 poder escoltier viiite Iirl)resen- ma pessoal, se disso dependesse o abraço tão deseja- 
lanies que defeiidern essas doiitrinae: vinte I3epiita- d o  e sinccro dos Partidos. Mas a minha esperança é 
dos que iritenderri que nào se deve reformar a Carta, riienos viva, a minha fd temi rrierios ardor. Não vejo 
I I ~ O  teria t,ila lambem poder para e1egc.r riiais? E é no Acto Addiciorial a fonte de todm os prodigios 
preciso ver bem, que a esstbs ~~~esrr ios  de11 os Podtsres annunciados; e posso assegiirar que, apezar disso, 
d o  mesmo modo formulados ; e olliem os illiistree De- se O lado Direito da  Camara não sustentasse senão 
(,iit;idos que e11 estou-me servindo de  douirii)as qiie uma dissidencia casual, se não defendesse o princi- 
não 650 minlias : eii estou-rne servindo das doiilrioas i6 d a  auctoridade, e a garantia conservadora d a  
dos ,rieu. Adveriarios, rião das minlins; nias sBo doii- barta,  teria concorrido eoin o nieii triluito,. para se 
trinas que tem passado em jiilg;ido diiranie anrios e realisar a obra d a  reconciliaçTio, que nRo direi fillia 
anilos, t? qiie continiiam ainda : são doiitrinas que eu das illus6es inteirarilente, mas qiic ngo jiilgarei tani- 
ainda n5o professo no meii foro interno, tnas no foro bem sólida e duravel, senão realisada pelo inodo 
piiblico tenho obrigação d e  as professar. que a experiencia e aHistoria provam que é o unico 

Mas digo eii. Se a Nação niio q i i~ r i a  a Iieforma da  prncticavel. 
C L i r t a ,  lintia irm mcio bem segiiro. E m  logar de  vinte Sr. Presidente, eii cspcro muito dos homens, mas 



airida iii;iis (,oilfio no tempo. Esse e qilc por fim 
transfortiia tudo. Pcqo q:ie ine façain a jilsli~a de 
acreditar, que da minha parte não lia orlb, nern 
paixões pequenas. O meu desejo, o ineu dever, é 
antes de tudo, e primeiro que tudo ser Portuguez I 
(Apoiados) Defender os interesses do rneu Paiz; 
concorrer par8 que da civilisaç30 elle colli,l ,ilguns 
frilctor. 

Niio digo isto para me exaltar; nebi atlribiio aos 
oiitros idéas oppostas. Na divisa0 :idiiiittida dos Par- 
tidos, cada um procura o mesmo fim por diverso 
meio; com maior oii menor impacieiicia; mais ou 
rnenos adstricto na escol~ia dos instriitnentos activos 
da  Politica. Felixinente entre as dores das nossas dis- 
cordias liberacs, nirlgucrn ainda maculori as paginas 
da  sua vida publica, fazendo correr o sangue depois 
do combate ; punindo a infelicidade e o desastre com 
os sunulicios clianiados leeaes! B é isto um docti- 

, 
Sr. Presidente, a quest8o é simples: tracta-se de 

sc decidir, se iirna serie de circumstancias irresistiveis 
e absolutas no seu iiifluxo rebentado, na crise civil 
do anno findo, obrigam coni O imperio da fyça  maior 
a siipprimir oâ fiadores da estabilidade - a gprantia 
conservadora do Pacto Politico, e o penhor da pru- 
dencia e da reflexão tio exame da rnois importante 
das reformas. i'racta-se de avaliar, se é este o caso, 
em que emmudecendo as Leis, e suspendendo-se to- 
dos os Poderes Ordinarios, é elevado nas brasos da 

i 
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anciedade publica e do interesse,wmrpuin o princi- 
pio da salvaç&o do Estado, creando o direito eini- 
nenta da Dictadiira, superior aos (?@digas e rí Icga- 
lidade. ft indispensnvel drscriminar até que p a t o  ri:, 
ultima reacç2o chegou o clamor d a  necessidade po- 
litica; c se para applacar a tempestade não havia 
senão este rueio -a destruição das formaliddes es- 
senciaes da revisão. 

I 
I 

1 1  5' 
rncnto de honrosa iolcrancia. 

A Carnara apreciará o justo reccio em que devo 
estar, serido obrigado a encoiitrar-me lia Tribuna, 
srm niais defeza do que as armas dchcis deqrie poa- 
so dispor, com um dos Oradores mais visitados da  
inspiração, inais audaz nos voos arrebatodores da 
eloquencia. S. Ex." sabe quanto respeito iielIe o Ho- 
mem de Sciencia, e o Poeta distincto, o Poeta Por- 
tuguez rio coraçao e na idéa, cuja corda neste Itei- 
iio é sem rival. S. Ex." conlierc. nor n%o interr~in- 

I I 

pida amizade, quanto vcriero ncllc as cininentes qiia- 
lidades do espirito, e a intelligenoia superior, a uni- 
ra aristocracia digna de se desejar, c capaz de nie- 
recer orgulho. Diante desta hei-de senipre inclinar- 
nie sem pejo, porque afrante qiio se ergue cle a saii- 
dar, póde depois ficar altiva e firme. As outras re. 
presentam de certo a gloria e a tradiçzo; são tra- 
dições e iricmorias clc grandes feitos, e de grandes 
nomes, iiias o culto7 qiie se ilies rendesse, pareceria 
rilais srispeito e menos espontnneo. D:is grandes;is 
da  tcrra a palma de llomero, e o loiiio dc VirgiIio, 
aos iileris 01110s silo u iiiais alta d r  todas as fidal- 
guias. Os Principes da IntelIigericia ~>areceni-me os 
maiores de todos os Principes. (Apoiados - Muito 
bem!. 

Ja se v& pois, que só arrastado p o ~  obrigações se- 
veras e exigentes ouso, nào nicdir, [nas crusar ar- 
mas tiio desiguaes, conirnettendo uma empresa, que 
temo tornar famosa pelo eco da niinlia queda. Obs- 
curo e sem titulos sei que arrojo é este eiicontro com 
1i.m lmmem, que, do pedcstal da  admiras50 de na- 
cionaes e eetrangeiros, a que o eievararn Obras p ~ i -  
morosas, faz já aqiiella gran& sombra, qiic chega 
em vida A posteridade, como diz o l'oeta ineridio- 
nal. Estou preparado e rcsfgriarlo pala o desastre; 
yesta-me sU a lionra de caír Fcrido por tão illustre 
bcaço. 

Nittretarita embora comi n r-ninba. defesa se enfra- 
queça o nobre pri~icipio qiie voii sustentar, mesmo 
swcambikidu, devo uttestar averdade dellc: o talento 
é inferior; os combatentes ii&o podem coinparap-se, 
rMs se aigtii~m vanbagem póde reanimar o fraco em 
presensa do gigaak, é o sentini~nto do direito, e a 
caascieiicia c10 dever. Espero tiido da caiisa, e nada 
de mim. Ella triiinfani rricsino derroaado o dcfcii- 
sor que a invoca. É o diviiio priiitegio da verdade 
;itravéssar todas as provas, e vé~cer  todou os revezes, 
até ser coiifcssada pela hoccci dos proprios, que a 
ncgerii. (O Sr. Corr&(.i Ctrldrircc - M tito beiii). 

- 
Em Portugal, e não s6 em Portugal, existem lia 

muito tempo duas Escólps diversas com doutririas 
conhecidas ; a Escóla da Soberania Popular e da Oin- 
nipotencra Parlamentar, c a Escóla do Direito Cons- 
tituido e da Legalidade restricta, oiija fonte é a Car- 
ta. E m  presença daquella o direito da reviâzo nao 
adrriitte dúvida, Perante a outra a revisiio só dentro 
dos tramites marcados nos sciis artigos póde verifi- 
car-se. Etitre as duas tem sido constante a Iucta, e 
teni-se rnarr~ido firme a linha dr  srpnraçLo. 'i'alvez 
dc parte se exaggt:reill 0 5  iricidentes, e se aviiltcm os 
escrupulos; mas a grande incompatibilidade reside 
na propria base. A Constituição de 1838 foi a cx- 
pressiio da primeira Eschla; a Carta, na sua puresa, , 

é a divisa da segunda. 11 fisioriomia dos Partidos 
aaracterisa-se pelos setis principios; c exigir dellcs 
qiie os cedam, é pedir-lhes nada nienos que o srii. 
cid io. 

Podem aacusar.se reciprocamente as opiniões, at- 
t~ibuir-se a me1106 tolerancia, e ate a cstacionaniciito 
as idéas dc irm ; a exqasso e a aiiarahia as tenderirias 

I 
de outro; mas no meio disto está a realidade. Se de- 
&der o direito e rejeitar o excesso de auctoridade t: 
ser intolerante e retropado, resigrio-me a isso. Acrt.- 
dito que fóra da Icgolidade tudo vacilla e se confunde. 
Não acho principios fortas e elemontos salutares para 
armar a Sociedade contra os perigos que a rodeiam. 
Pertenço a esta EscóIa, e respeitando na outra a li- 
vre inanifestaçno das siias idéas, quero que se me per- 

Progresso, sem julgar preciso para o realisar romper 
1 mitta ser liberal, ser inesino zeloso agente do sensato , 

todos os viiiculos de respeito e de legalidade, qiic for- 
mam a garantia e a caiseivaçáo dos Codigos. 

Estranho, Sr. Presidente, que se admirassem ainda 
de haver crentes da Reforma da Carta pelos irieio; 
legaes, e acho menos generoso, que os dessem, sein 
exame, como adoradores pertinazes do Deos Termo. 
Se na disputa coii~titucional dos dois Fartidos nârr 
houvesse rnais do que caprichos e. obstinaçãq ciista- 
va-me a explicar a historja das nossas discordias. O 
sangue correu, feriram-se batalhas, os Partidoi eii- 
conti'arani-se no campo com as armas, Com0 tinhuin 
pelejado na Irnpmnsa e na Tribuna com a palavra ... 
Era só capricho? Era só vaidade de falsa firmeza ? 
Paço a todos a jiistiça de dizer que não! Combateu- 
se por iiiteresses vivos, profundametite radicados. Nrr 
fuiido estava a quesi50 constiti~in~e (Apoiudos & 
Direita). 

h'ao se diga qec se preteriram as formalidados ac- 



(:ideiitaes coni o fim iriais elevada dc salvar a essen- 
cia do Codigo. NGo se repita, qiie traçado O circulo 
injlexivel da Reforma, ella forçosarnciitc dcvc coiit(.r- 
3(: iiclle. Desde que a reviszo dcixoii de ser a estabc- 
I(.(:ida lia Carta, appellou-se para O Podar Coiistitiiin- 
te, e saíu-se do dominio da regulada Iiiiciativa para 
eveiitiinlidades inipossiveis de prever, e muito menos 
de moderar. No dia em qiie iinia Dictadura qualquer 

arroga <lireitos eminentes e superiorea ao Pacto 
~uridnmental, supprindo o voto d á  Naçao, o exame 
(10s Corpos Legislativos, e o accordo dos Poderes Po- 
Iiticos, e pondo de lado os fiadores da  priidencia e 
da anniiencia geral, nesse dia critregou-se a unicn ar- 
iiia verdadeiramente forte aos adversarios da Escóla 
roiiservadora. O exemplo vivc o reiria. O precedente 
fica aberto. Outra Dictadura, iiivocando tanibern ra- 
zoes iguaes ou siinilhantes, argurnetitará com elles, e 
repctiríi o mesmo facto (Apoiados do Z<JSO Direito). 
TGcm os Srs. Miriistros na siia IIIHO O futuro? Atre- 
vem-se a protestar em nome delle, que deste acto não 
saír5o conscqireiicias que amarguerii rí cabeça e ao 
coraçao? Iriteiideiii qiie Ities fica o direito salvo para 
se declararem isemptos de toda a culpa rio que suc- 
cecler crn virtude do exemplo qiic abriiam (Apoia- 
dos) ? Nio. Hgo de appellar pira as distiiicções, para 
os argiimentos de analogia? Qiie importa? Dir-llies- 
hgo o q i ~ c s e  nos resl)oridc agora a nós : - Demorar 
;L Itcforma, se& sofismal-a. - Esperar era uma im- 
l>ossiF>ilidade! E depois ... Jiilgani que as arnias sem 
o dircito rrprcsentam mais que a forca bruta? Tendo 
c?iitregrado o direito, e confi:ssado que elle póde sern 
perigo ser preterido e sacrificado, não vEeiri que se 
cl(:sarmararii para sempre 1 HIje basta o Acto ilddi- 
c,ioiiaI ; inns Iioje as paixões doiinitam ; esiamos crn 
iiin pc:riodo de I>aiisa. Se amanlia o Miliido der uiii 

i giro rnais ral~ido, e csta serenidade quasi sombria re- 

I beiitnr crri csplos6es, como h20 de obrigar as exigeri- 
tias a acliiic~ar->e, e as reformas a moderarem-so pe- 
;Ias regras de priidencia, e pelo accordo riacional dos 

it 'oderes Politicos? Antes de dar este ;)asso decisivo 
alia a pciici vCIi., se tiao padecia c morria corn elle 

9 ~xiiicipio coiiservador da Carta (Apoiodor). 
O Sr .  Miiiistro dos h(:gocios Estrangeiros bem o 

iiit,encleii, quando coiife3soi1, que na orgaiiisaçiio della, 
e scgiindo o seu regimeii, cjtli preteri<;tio (ias garan- 
tias esseiiciae3, é coinpletaiiieiite fóra da legalidade, 

reconheceu a iiicompetencia da Proposta, qiie 
nos occiipa. Habil, e sagaz argiimciitiidor, porérii, es- 
quivou-se ás consequeiicias da siia declaraçgo, rnu- 
dando o terreno do  combate para a qiiest.%o da con- 
veniencia e da  necessidade. h ã o  sei se niesrno iiessc 
poderá susteritar-se o Acto Addiciorial. Parec(:-iric. 
que iião. 

O Sr. Ministro, iim dos Oradores de maior c;tpa- 
cidade, a quem não posso consagrar çeillto sciit.imen- 
tos de viva sympathin, o Sr. Ministro da. Justiça, 
lioritem eni uma imagem, digria da oratoria aritiga, 
não diria tudo contra 1 - < r  Quarido os I'odcres c res- 
6' ponsabilidades se accumulam sobre uina cabeça, c 
"criam a Dictadura, a mão está clieia de tempesta- 
't des, e o clião treme e foge debaixo dos ]>&S. 3, - 
Siri, ! Eis o perigo; eis O abysmo iiatural destas gran- 
des convulsões, em que achamos o cspectaciilo das 
virtudes heroicas, e tambem a infeliz e detestada sce- 
iia das paixões e dos receios mais ciiiicos, esconden- 
do-se rio tnanto do interesse piiblico. Mas a m5o aliriu- 

gasse encadeal-ris para sempre. O presente fez aito, 
aias i i k ~  parou de todo; porqiic neni o homem, nem 
a Sociiv tnd(3 pai ori nunca. I la  uma voz secreta, uiii 

desejo inces3:liite que os chama a cada hora, e os leva 
de illusio erii illusio, de desengario em deserigano, C 

tanibern de verdade em verdade. E m  Portugal a crise 
não ~rogrediu ; os elementos asserenaram; a tranqui- 
lidade renasceu. Nãd o contesto. Mas póde alguem 
responder que novos incendios não ardessem 1 Tem 
alguem a omnipotencia ria mgo, para dizer 4s espe- 
ranças, e AS crenças impetuosos - O Mundo é meu ; 
o seciilo obedece-me ; vós n%o passareis daqui ? - O 
stut signifer hic naa?relrirnu8 optimè repete-se duas v(:. 
Zes impunemente ? 

Sei qiie me pode111 dizer, que pala o perigo futiiro 
teriios o grande reiiiedio do tempo; e que para o do 
moniento só lia a oppor-lhe a satisfac;;~ irnmediata, 
e deaaririer-llie coiii ella o braço. Duvido, sc a ne- 
cessidade lmlitica e o clamnr oncional era a Reforma 
da Carta; os syrriptomas eraiii por força oiitros; a 
vontade do Paiz não foi tacita. Não v i  que se em- 
I>regiiss(an.i os irieios energicos e legaes, que erani fa. 
ceis, para obtrr o cumprimento da promessa, qiia 
Iio~a i i z  o Sr. Ministro, que ficou rejeitada nolcora- 
yão d o  povo. Li os prolesios e as petições a respeito 
da Lei da Iinpreiisa em 1850. Senti viver, e fallar 
então a opirii5o publica nri Capital e nas Provincias ; 
mas da 12eformrr ningiieni tractoii. Ficaria registada, 
mas esqueceu muito tempo depois de assente. . . 

Nio  cliariio mesqiiinbo ao Acto Addicioiial ; ctin- 
[no-lhe prudente ; não digo que seja niiseravel, digo, 
que representa a reflexio depois do impeto. Porque 
niio se exprimirá tudo sein rodeios inuteis? Entrc o 
Decreto de 95 de Maio, e o anno de 1853, alguma 
causa grave appareceii, qiie fez modificar dé parte a 
parte no interesse da Liberdade os dissentimentos e 
as exigencias. A sitiiaçiio Iioje rião C n daquelle dia ; 
as osl~iraçCes agora suo diversas das de então. Eis a 
verdade (Apoiados). 

Ha  uma rasio poderosa e cniiiientr, qiie nos aron- 
selha a pdr de parte, como irriprudentes, as questões 
politicas, voltando toda a actividade para o cxarnt. 
dos iiiteresses economicos e adrriinistrativos. l'or i i r t i  

accordo tacito e lionroso, da todos os ladob, se qoc5i 
eviiar (~iialquer remorso, e minirno pretexto a algunia 
cot~ritroftx. Eis a meu ver a verdadeira causa, qiie 
troiixe a reflexa0 depois do impeto. Eis O motivo 
porque a rnão, ctieia de tempestades, rnestno abrin- 
do-sc., as póde ainda conter na irrupção. Urn Deos 
propicio, superior ao juizo fallivel, e 6 impriidencia 
dos Iiotneris, apagou o vulcLo, e firmou o sólo, antes 
de novos terremotos. Seriíi ainda uni rasgo da Pro- 
videncia, ou da fortuna, que I>arece fazer miniosos 
dos seus favores a certos Iiomens; mas aclo delles, 
resnltsdo da sua recta ponderaçio, desejava affirinar 
que sim, mas os factos não me auctorisam (Apoia- 
dos : - Muito bem). Singueri~, despedindo a arma, 
poderií dizer, onde ella irá bater! 

O Sr. Miiiistro dos Negocios Estrangeiros aL.Iiori 
difficiildade em discriminar o qiie ha na Carta Cons- 
tiicional, e separar os corollarios dos artigo3 esscn- 
ciaes dus provis6c.s regulamentares? Faço á rnodes- 
tia de S. Ex." os elogios devidos, mris acciiso-ú de 
excessiva. Para um Publicista taó perspicaz, riiitrido 
da flor dos melhores Auciores de Direito Poliiico, esta 
dificiildade nerri pueril se pode dizer. Depnis de Seri- 
jamin (:oiisiaril, e do seu I'rojecto de Cons~ituição, 
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no qiitil a Carta A v e  tanto, a ( l c i u i d a  e eserrip~tlo 
os15o d~stri~idos, e o norte bem ntnrrad~o, 

Para o qiie ~wopcie o Actn iIddiciniial k qiwt a Na. 
$ar> dea nniios, cni mai~,  tern vivido inpciieta, ali se 
agitoia dolorosamente? R~prrsen:a esla Reforma o 
estado das idF,ts, e satisfaz As verdadeiras e pect~tio- 
rca. n-ssid~des pnii1,icas do Yaiz ? Está tiido aili, 
parn 4 ficarem d~ Gra as esperanças tei-~ierarias, oii 
os desejos iacnrnpntiveis com1 a1 base rnonaschicn? 
Prte eleiqâo directn é qiie as armas se empunham, 
e a Reforrna se deeratn ? Mas a constitiicionaljdnde 
tfo artigo 63.' ds Catta irem é jA qriest$o ! 13 por 
cama do õrtigo da ttegencia? hiincn suscitou cla- 
rnorcs ! f3 o ariigo dos Tractados? A interpretnçào 
stiitlientica biisis para rebdr a douirina mais exacta. 
Horive giierra, c pelejou-se degde 184% para supri- 
mir o ririigo da irnmiiriidade Parlairientnr, o11 para 
sperftaiçour ria redacção o qiip se refere á adrniriie- 
traçio nitiriicipnl ? N h  ! U m  pai2 nko eo perturba, 
nem se al tern  Dor tqes ~retexlos. Qriando a siia ex- - 
pres+ão 4 forte, por força foi provocado por rima 
corisa grave. C) i\rto Addicional passa ao lado das 
grandes qiiestOe~, oit foge dcllas. Deixa intactos os 
p r n h l ~ m , ~ ~  mniq rlelicado~. Niio posso fazer no Paiz a 
injtiria dr  lhe iinpiitar grandes rnovirrientos por i n -  
teresses microscnprcoe. Não me faço liberal por vari- 
tagern de nrgiiente: fiii-a sempre deqde 1848, onde 
com o Sr. i.opes Branco propnz a Keforrna da Carta, 
e com o Sr. Aviln defrndi a eleiçko directa. A mi- 
nlia discordencia e fundamental qiianto na Poder 
Cons~itiiinte ; qiiento ao exercicio da Jteforrna, hei 
de ir tão longe corno exige a l u z  da apocn, e n con- 
veniente operaçho das sensatas teiidencias dello. A 
(:amara Harediiririn necessita de ser mellinrnda : rnui- 
tas outras institiri~iies da Carta csiiio erii igiiat-s eir- 
cumstancinr. NSo é negando-lhe a euiderncia, e pondo 
o veto da inopl>orti)nidade aos rnelhoreinentos, qire 
n principio da niictoridade se firinn. A s  grandes tor- 
mentas c i t i s  descnfream-se qiiaei serrlprc, cscel~nndo 
tcoinl)r~~s>i ,  C S I ~ I I I A .  Acho maior a gloria de Perier Ii i-  

ctando peiio a prito com a sedição, scnr vexar a li- 
berdade, do qlie o hystema desses iriflexixeis, qiie 
pond0.s~ na reingciarda da sociedade, querem qrie 
elln v o l l ~  oiraz iirn secolo para os segi~ir: esta lou- 
Ctira qcin~i st8rnprc (:ticta cara. 

Sinto qiie n gcnealngin do Dcrrcto dc 95 dr  Maio 
drdiiziçse do Dcrrrto de 10 dr Fevereiro (O Sr. Mi- 
nistro dos ATegocios Estr.ongekns . - f3 filho eiii li- 
nha directa). 

O Orndnr : - Sem por haqtardia, pefdòe, S. ~ x . " !  
Essa d i ~  isn de uma hrindcira fnrnow xi qiie fòra hae- 
te;ida, rnas ignoro onde triiinfr~i. Sr clurrcm siibir a 
103.4 rino teve acçiio politice, porqtie foi derrotada: 
se acaso se referem a 1316 devem recordar-se dos 
sete niezes de Iticta qiie Iiotive então, do Píuiz divi- 
dido em diiau NaçOes e separado qunri em dtins rli- 
versas Patiins coin differente Governa; drvern rcfle- 
ctir se o Decieto de 10 & Fevereiro pbrle scr invo- 
cado daquelles baricos, diante de qiiein nlli se as- 
senta, edando vivos todo3 OS factos ... Se qrrerem 
tambem irei ao passado ... 

( T r o ~ c s :  -Vi !  [liga I )  
(O Sr. Pveridente do Co,ifielho, e MirtzSlro do 

Reitio : - Niio víí, nào desça a isso !) 
O Orador - W5o vou. AS provocaçiies avisam- 

me a tempo! Das cinzas ainda fumantes das nossas 
discordias não hei de ser eii o que vá tirar iima faisca 

irnpia !... lhpassndo, direi s&; &o mímm deihcobea 
saudade, m s  arrrpenclimentos temos t(i<!oj razki para 
os trazer ! (0 ,5'r. A,Zi~iislro do Reirio . - iMiiitu bem !) 
Xâo conlieço homem impeccavcl, ntrn salwdoiria i i i -  

fallivel.. 'Todos erram; e a hiitoria foi seiiipre a l i -  
ção dos Politicos e a regra dos priiderites. Qiiando 
fallei do passado foi neste sentido, e para esta appli- 
cação. 

O Sr. Ministro do Reino, engenho &o siihtil 
qiianto admiravel Orador, em outio logar proferiu 
iim argiimrrito para justificar a ievi&o da Carta pela 
Iiiiciativa Miriiiterial, preteridos as termos prescriptos 

i 
nella. Peço licença para trazer de f6ra esta api i i ib  : 
a questlo é qtiasi academica. S. Ex." para cPoàtrilpcir 
a Ileforrna siisteritou, que rrn Fiança, ein 1830, tarri- 
beiri uma Carnara revi~a a Carta de Luiz XVLlI, e 
tudo voltára <lr.l)nis ao giro noriiial, ap sn r  de se tct 
interroiiipido a legnlida;de na orgnniyaplo revolucio- 
naria do Co11i;o. f i t a  raz;io nrio colhe ! Pcr;o veiiin 

O notar ; as Iiyptlieses riao suo analogaç. fiin 
1830 a Froiiqa discutia o priticipio mesmo do seic 
Governo com a Monsrckia de direito diviiiu. O ar- 
tigo 14." da Carta, e as niernoraveis Ordenanças de 
Jiillio, foram o tcrreiio da lucta; a s  barricadas da 
Pariz c a quédn dos Bourbons assegunrarn a vieto- 
ria i Soberania Popular. A Constituiçb de 1831@., fa- 
Ilia, por taiito, da explo5r~o da ciise. naaceu do p- 
der emii~eiitc de itiiia revoliiqGo. Entre iiós (#&-se o 
mesirio cam ? Ntxrn o Sr. M iiiiatro o :iffirriia, riem 
ninguem. A necessidade de urna épctz nBo é a tln 
outra. A riiiria de uma Dynastia e do Codigo cli- 
ctado por clla nada tem que vêr corn a simples der- 
rota dc rim Miriijtcrio (Apoiados). 

Concordo na coiivcniericia de se reforrnar a Carta ; 
3 a ao meti longe de me oppdr tenlio feito qiiarito c t '  

alcaiice para o obter; mas nzo intendo que o rnodo 
util e justo seja -este; nem me pd~suadern razoes de 
urgencia al>,oliita que oiiço erriittir. 

Nso faço á Cnrta a offensa de dizcr, cliic operar 
as reforma. segundo o seu espirito, é sofisrrinr toda 
a icléa de progresso repiilnr. Cito a piopria t'onsti- 
tuição llcpublicaiia de 1848 ern Fraiiya, e pcrgiinko 
se é rc-tronrada c snfisiira tambcrn esta qilantlo diffi- 
culta, co& excesso talvc.~, n siia revjsào, prescrrb 
vendo tiainites escriip~ilo-o,. 

Lembro R grande rnnuirnh de  Mr. Diipin a este 
respeito. rc Se para alterar o Co;ligo Poli fico r130 f(1r 
preciso mais do qiie o capriclro ou o pretexto eye -  
cioso; se a tcnipeatade de iirn copo de agoa b a h  
para desorganis:ir a c o h c i b  d&~ seus elerrlentos, a 
Sociedade caliiu nris convi~lç(ies f i in~s t~ i j  ern que ex- 
pirori o Irnperio Iiuniano. Onde iiio hn algutna 
cousa acima dc tnrios, e innis cstiivcl e mais veneb 
rada, falta o tciiciio pais tim editicio duravel, e só 
ruinas se ~mder:io siister! ,, A garantia cln Liheidade 
é n5o srr permi~tido a ~iirqiiein tornar-ie siiperior a 
Lei. O grande pei igo ( l ~ i a  reioliiq6r~i rc~siiinirern 
instantnnednieiite n:1 rrião de Imuco; toda a acgio e 
toda a respoiisahilidade! 

h Itlgalidade n5o rnata, vivifica! A legalidade d o 
rediicto d'ondc sc defeiidem os direitos arnenpdor 
(Apo i  irios). E mais bello, em urri temporal,. con- 
scsrvar o navio longe das costas, luctando com as on- , 
das, do que arriscal-o inexperierite contra os cacliopos 1 
infarnados de naufragios. Pitt, o velho Pitt, dizia 
iim dia, que antes o baixe1 britanico frcasse só no 
mnstrn, mas com o giiiãn arvorada e piiro, do qrie 



entrnssc. ronduzindo a prèea iriais opulenta 4 custa 
da qiiebra d a  antigos bri os... .Esse de certo d o  fa- 
zia isto, ricin negliiirn  ministro Jriglez! 

Sei qiie o Sr. Miiiistro se defendc com n rniusao 
rnodcradora do Cliefc do Esta&, pintando-o com 
niotivo corno a providencia humana das gra!ides cri- 
ses. hada  riiais bello, nada mais filosofim, direi até ! 
Mas tlcntro dos liinitcs do seu benefrco e tutelar 
lmdcr. Com o manto irnpeccavel da inviolebilidade 
cori>titiicional,  ião se cobrem, sem temeridade, actos 
mais oii rpenos proximos dos combates da Politiea 
violerita. A esfvra superior e iniparcial, d'onde O 

S o l ~ i a n a  doniiiin e niodera thido, [ião sobeni se& 
siifyIicas c votos des;lrmados. h ficçzo liberal cotlo- 
rou-o neste 'l'iiroiin irnmiwnte ás paixões, e separado 
cin acg.50 pela irresponsabilidade: @I-o corrso rim 
1)cos acima de tudo c de todos na machina governn- 
tiva. Se fizerdes deser  o Dcos á terra, e o rriiatu- 
rardes corii as hoiiiriis, a f'6 intibia, a csperai%a 
iil):i'Pâ-SC, C drpois, quando a salvaç?co o exigir, pro- 

O. 
crirais o nuiiie e riào acliais s c n k  o homerii ! Os 
Deoses de l3oni1.i-o, destlc que luctarn, mestno eiiti-c 
I l vroes, ficain d;i alti~ra dellej ( A p o i a d ~ ~ ) .  

O Podcr Mollcrador p6de tudo para salvar o Es- 
tado e n Lei E'undnmerital : mas pnr isso mesmo qiie 
na siipreriia anciedade a sua f o r p  é omnipotente, 
nLo desc nurica querer c mandar senzo o qiie é &ri- 
ctarnente exigido pela urgencia da crise ( A p d o r r ) .  
Alihs, para oiilia vez, nio o poderào ifivocar com 
exifo. 

Peqo desculpa, se tenbo fatigado a Camara, oii 
se laricri sciri o saI)~r  ;11;11rna fraae mais cortante 
(Pi leeu:-  h%o, riso !) Irou concluir. hcin as rrii- 
nlins forças abatidas me perrnitteni mais, nem o 
cleicr e\ige que v i  além. Lenihro aos Srs. Mitiistros 
q u e  O ino(1o de estreitar o abraço sincero daFarnilio 
Librial 6 niio conliece rsen5o siib(!itos da Rainha em 
todos o j  Cid,id.'io> Portiigut~zes. U usar com vigor e 
aca to  da aiia liiiciativti, tomctrido a frente ao Pro- 
gresso, n~o~lcrando-o nas impaciencias jiivenís, satis- 
f.i~eiido-o nas aspiraçiies raso,i\cis. íJtii P,iir peqiieno, 
a Belgica, é a prova de qiit. riào lia terremotos, onde 
todos estcio contcrites, oii a rnaxim pai-te pelo me- 
rio.. C;oveiii~~-*~>; nirlhore-se; adtnirii~trc-se com eco- 
nomia e fi)riieiito, e dir-me-hei frliz :i,soci-mdc o mcu 
noriic a algum acto rcjmrador da Camara e do Mi. 
nislerio 

Sc n Arto i\drlicional podesse ser o iinan da paz, 
r o syrii0olo da a!liaiiya coiistitucioraal, acliaria mais 
dil'ficiilto-a a iiiiiilia posiç5o ; mias repito : o grande 
recoriciliador de tiidn 1: o tt.rn(,o, e para esye appello. 
Sc as Con~titiii~iies fosseni o terrno das ltictas civís, 
o atino de I t l : ~ )  tecliava o cyclo da Itevoluç80 Fran- 
cez,i. Mas dczoito annm depois, em 1848, um novo 
Í'iirac50 vai-icii o Throno, e agitoii o Miindo. Se o 
uoio qrrasi iirianimc etn iim l~eriodo fosse pcrilior de 
estabilitlade, diria qiie a liepiit)lica foi o voto tini- 
ver-al tl;i Frnnqa; e entretanto em 1851 a opinião 
estava niiida<la, e o suffragio pendeu para outro lado. 
Aada $alva serlio o boin Cioverno! E não peso se- 
n?to que se governe, realisando a parnessa do nobie 
Mareclial, feita na hora da angustia sobre a criiz da 

siia v:tleiite espada. Essa promessa chama filhos da 
FamiLii Liberal a todos os Yorbrrguezes, e protesta 
não conhecer seii:io o nicrito e a jiistiça. Por este ca- 
minho, se o v i r  tsilhar, cil)cio qiic debaixo das pré- 
gas da bandeira dz Carta, reconciliada a KaqUo com 
todos, e todos corn clla, ,irtio pôr a miio rio altar e 
jurar a Lei até os mais aff'astados. Conhecendo o 
coraçlo cio Mareclial atrevo-uie a dizer qiie é este o 
seu desejo arderite; mas othando em roda de iniin, e 
aprcciiiiido os factos, accresceri~arei que se está muito 
longe da. rea1id:ide delle, em quanto urn só individuo 
fbr castigado oii padecer por motivos de opiniáo ... 
( /I;noiodos) ( O  Sr. Duque de SaBdartha : - De certo ! 
Apoindo) ! 

A paz ha dc ser obra do  tempo e da Politica. O 
Governo tem na sua niiio adiantar a liora da con- 
cordia, governando, e respeitando as virtudes sem se 
occiipar das idéas politicas, em quaiito se limitarem 
C rcIigi50 da conscicricia. O hcto  Addicional, que 
desapprovo, por dever e por principio, é ineCficaz 
para este fim. Por isso o combato, desejando que 
1)rovideiicias organisadores dos Ministros repareiii o 
crro dcsta irnpriidcncia, que Iametito. Não tl<.sc:jo se- 
não ter occasi6es de cooperar para a f~rmezo do prin- 
cipio da aiictoridade; e julgar-me-hei feliz, se vir 
este pei iodo de transiçio c tranquillidadc aprovei- 
tado. 

Sobre a RefGrina, a censura é o meu voto. Pas- 
sando elka, o tornando-se um facto consummado, resi- 
gno-riie c o l ~ e d e p  a Lci. Está longe do meu pensa- 
tnento o espirito faccioso e turbulento qiic pugna sn- 
bre todos os pontos, n k  para discutir, mas para eri- 
torprccr. N5o espero do Acto Addiciorial nenhiim 
auxilio eficaz para a questgo dos interesses actuacs 
do Paiz ... 
0 Sr. Mi~listro dos Esf~angeiros:-Eu ii%o o 

disse 1 
O Orador: - Digo-o c11 e accrcscento? que se a 

Refórma Politica se faz de modo que é iiidil'ferente 
no estirilulo e melhoramento publico, nEo ha critica 
que possa ser assás severa a respeito della; e neni 
anirrno mesmo Uso desta que discutiinos. Mas o que 
julga qme o Sr. Ministra disse, e seiião disse, ouso 
adivinliar, que nUo rccenrri appruvar com a aiictori- 
dade do seli voto, é que a prinieira e a mais util 
Ref6rrna de todas é a rnoraltdade, e a auctoridade 
illuutrada de iim Governo justo ( A p o i a d a ) !  NRo 
tenlio depois disto nada niais a- accrescentar, senão 
desciilpar-me do desaliiiho de unia ~ e p l k a ,  assom- 
brada sernpre corn o grande vulto do Orador, a que 
respoiido, e formada de repente sobre as notas de 
um discurso que de certo póde c deve ser mais calcu- 
lado de que o meu (Apoiados- Muito bem, muito 
bem). 

O Sr. Presidente: - A  ordem do dia para Se- 
gunda,-feira é a contiiiiiaçRo da que vinha para hoje. 
Está levantada a SesGo. -Eram gatatro hora  e 
meia da torde. 



O Sr. B(zrjona : - Sr. Preaideiite, envio para a 
Meaa uin Ite(liierimento d o  Cororiel Verissimo Alva- 
res da  Silva, pediiido a esta Carnara que se ltie faça 
justiça. # 

Aproveito esta occasiiio para renovar o meu Re- 
queiiriicrito Acerca d a  Interpellaç&o hobre a s  Aucto- 
ridndes de  Villa ltenl, para ter logar quando estiver 
pieaeiite o Sr. Ministro d o  Reino. 

O Requerimento do Coronel Yerrs~iuzo Jcou para 
se lhe d ~ i r  deulino nu Sessáo irtrnredtutu. 

ORDEM DO DIA.  

Conticizia a discussa'o sobe o Moça'o de Ordeln 
do Sr. llvilu (Veja-se a Sess20 de 6 

desle rnez). 

O Sr. J. &iascurenhas : -f Sobre a ordenr). Sr. 
Presidente, eu riào tenlio Podcrcs para reformar ar- 
tigos constitiicionaen da  Carta ; iiern se os tivessr, me 
alargaria milito na qiicatão, niio seiido incii costiime 
entrar ern discussocs largas riesta C,isn, por cstrir iti- 
tiinainente convencido clc que os illustrc3 C,lvnlhei- 
roa qiic iiella se asseritairi, pcLr siia illustraçao e co- 
iihecirnciitos li50 de  dijcritir as auestòcs corri toda a 

L 

proficiciicia, e prudcircia; tiiio qiicro nuiica tornar 
tempo iriutilineiitc. Sùo  gostalido poréin de  guardar 
silencioso a iiiiiilia opiiiiào a respeiio d e  certas mate- 
rias, 1)osto LIGO possa votar sobre os artigos d o  q c t o  
Addicional, pediria para ser auctoiisado iia discus- 
sáo da  gciieralidacle a apresentar pequeiias reflexões 
sobre as i i~ater i~i j  relativas a o  Ultraniar. 0 artigo 
15." d o  Acto Addicioiial.. . 

O Sr. l'reside,ztç : -1'erinitta-me o Sr. Daputado 
dizer-ilic, cliie I I ~  cjtá por ora c111 disc1iss5.0, seiiio 
esta Moqao tlt: Orclem do Sr. hvila - Terri oii iiho 

, tcni a Catnara l'odcres para reformar artigos consti- 
i tucioiiaes da Carta ? - esta a queslao. Quando se 
1 eiitrar ria .especialidade do Acto Addiciorial é que  
a terri logar, i)elo que 111c parece, as reflexiies que- os 

Srs. Deputados huuverern de apresentar sobro essa 
: materia. 

O Orador r - Eu niio insistirei ; mas parecia-me 
: qiie estando.. . . . 
, O Sr. lZresideszle: -Tudo que ndo fUr sustentar . ou corril)atcr, se a Camara trrn Poderes para refor- 

riiar aitigos corist.itucioiiacs d a  Carta, iiUo tcrii agora 
logar. 

O Sr. Derranzado:-Sr. Presideiite, sinto não ver 
no seu logar o Aiicior da  hloçào: entreiarito sorrios 
clicgndos ii ordeiri do  dia, e corrrpetc-ine fallar sobre 
esie objecto, e direi sobre elle o qiie iiie for occoricii- 
d o ;  poiqiie o est.ido exliausto das niiiilitis fo rps  liao 
ma coiiaerite ligar o fio de  urii disctirso. 

Sr .  I'iesideiiic, iiingiiern iiiaia d o  qiie eu reapeita o 
grupo das disiiiicins Cdpacid;~des Poli~icaj ,  que ,e as- 
seiiiorn da  lado Direito da  Caiiiara; ningue'm rilais 
do  qiie eu descajd giiurdar a cor~ezio, qiie se d e t e  a 
tUo illiisires Covallii.iros lias discussões I'arloiiieiitarrs. 
( E v ~ t r ~ u  o SI-. Auilu) Sinto Ule5l110 ver-rrie errl dia- 
sidei~cia poliiica corn uni dos rneiis antigos Ainigtn 
e Collegas, corn quem seiiipre tenlio tido conforrri~- 
dade etn principias, e na applicaçiio desses principio:. 
(O Sr. Auilu : - A i~oindo) coirio iim dos defeiisorer 
da  Jlanarcliia Coiistitiicional; e espero que jáinais a 
nosba divergeiiçiu t,oli~ica acabe por uiiiu aiiiil,n~lii-x 
de seiiii~neri~us (O Sr. Rvila; -Apoiado) E 3e eii 
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tio iiieii disciirso puder otl'crider de algiirna marieira a 
rua delicadeza, desde já ietiro essct exPie3s%o (0 Sr. 
Avi1u:-Miiiio bein). 

Sr. Presiderite, o iIIiisire hiictor d a  Moy3u propoz 
esta c~tiesiùo q~iaiido ella já esiava resolvida. EatA re- 
$olvida t.olerniiemrnie por aiiibas as Caiiiards iia Iles- 
posia ao  Dijciiiso da  (;oi6.i ; de  inaneira qiie eu po- 
d ia  mcaiiio não adiriittir ~33.1 Mosuo ú diaciiasiio coiiio 
jú prrjuclicada ; iiias iniiito d e  proposito votei p,rra 
qiie ella fosse ndrnitiidn ; porque esta qiiestio está de- 
cidida, mas não esta disciiiida ; e eii iirieiidi que ella 
devia svr ventilada nesta Casa (Apoiados). 

Es tá  ou ri50 esta decidida? E u  vou Iêr dois para- 
grafos da  Resposta desta Carnara ao Disciirbo daCo-  
rba, ein qiie iiie parece que elth cornplelainerite re- 
solvida (Leu).  

Esih ou n i o  esih decidida a qiieslio se esta CR- 
iriara tem Poderes para rever e reforiiiar a Caita?. .  
E s t á  decidida pelos ~~aragrafos  qiie acatiei de  Iêr, o 
parece-me qiie riirigii(~m d i r i  o coirtrario. Está resol- 
vida, rriaa ri50 esiá discutida riesta Cairiara, e eu de- 
sejo diaciiii-la. 

Eii podia aiiida convidar o illiistre Auctor da  Pro- 
poeta, para que a substitiiisse por outra iriiiis airipla 
questão prévia, isto é-Se iiós tinliariios ou riao ti- 
iihari~os Poderes legitinios, para estar aqui coiiio Re- 
preseiitarites da Nu$ío. 

Sr. Presideiite, o rnesmo hlandato, qiie me cance- 
deu Podei.es para irie apreseiitar aqui coriio Represeno 
taiite d a  Kaçao, é qiie me concedeu Poderes para re- 
forninr a (.:arta (Apoiados) e se eii nno sou Iegitiirio 
11' uiii caso, não sou Iegitiiiio rio oiitro. 

Sr. Presideiite, o illiistre rlucior d a  Moçiio insiste, 
erri que 1165 sornos legitiriios para o priineiro caso, e 
n i o  somos para o segundo. Mas corno, Sr. I'residen- 
t e ?  Se o digrio Deputado negd alegitiiriidade do  De- 
creto de  25 ile Maio, iirgo a I(~gitiiriidade do  Decreto 
de 20 de Jiiiitio; se estes dois Dcacretos sào illrgitiinos, 
o s  rios5os Po11erc.j carecem de legalidade. l':ii, Sr. I're- 
siderite, sujteiito o legiiirnidade cios dois Decietos, e 
a legalidade dos nossos I'oderes. Na Moniircliia Coris- 
titucioiial todos os Poderes activos 580 resporiiavris (a 
fbra o Poder Iieal, que ria esfei-ii da  irnpeccabilidade, 
e iirespoiisal)ilida& ein que está collocado, coiiro 1'0- 
der iieiitro, siiprtbino e:i)ertaJor, e jiiiz d a  par ~)iil>li(.a, 
eni qiiantu nào desce dessa esfera, 4 pereririe, e im- 
peieciicl); 3 5 0  Iiodei-ts cadticoa que fallccriii no riier- 
1110 II ,OIIIL ' I ILO ('r11 qi~e,  e111 vez d c  aereiri os proieciores 
dos dirciiioj c inierespes dos adiiiiiiistra<los. falt;tin el- 
les iriesiiioj ás Leis da eqiiidadc, e iís regr;is da  Jus- 
iic;;t. Si .  Pieaidentr, ciiarei i1 aucivridade, ri50 des.jes 
tiorrier~s qiie pii3-aiti por sereiii tiepreseiitari tes de urna 
opiriiào iiiais avoripida, de  uiiia o l~in iâo  llepublicnria ; 
citlirci a acictorid,ide dos lioineris mais easencialiiiente 
Moiiarcliico+, que tern apl~tirecido corri dipriidadt? na 
scciia politica, citarei a aiicioridade do  virtuoso, e 
saljio Afaleshcrbes, cilada, e acccita pelo Cavallieiro 
de  legiiiiriida<ie 1CIoiiaicliica, o Yisconde de Cho~eau- 
brinnd. -icrI'odo o Cioveriio, qiie eiii vez de otfcrc- 
cer garantias d Sociedade irari-gride, elle inrsiiio as 
Ltiis d~ equidade, e as regras da  Ji~stiça,  deixoii de  
existir; e toriiti o Iioiiiern uoest:;do da natiireaa, stcndo 
e~itiio licito a cada ii i i i  o def~nder-se da ia1 Goveriio 
coriio puder -recorrer aos irieioi, qiie lhe parecerem 
rntiis propio,  para derrotar a iyrcinrria, e restabelecer 
os direitos dc cada urri, e de todos. 79  - Xssiiri se ex- 
prirnc tcxtitulmsnte o D~fcrisor do  irifeliz Luiz XVI ! 

Sr. I'rrsidente, é-me iiiipossivel deixar de recorrer 
iro passado ; eri drsc*java não citar noiries; rnns i120 
posso deixar de  fazer iillu>Ges piingtbnies a iiin I'oder, 
que dorninou pelo eapaço de  iiiais de  dez aiinos coiii 
alguns pequenos intervallos, e ao bomeni que o resti- 
mia era si, e O syi~ibolisava, Poder qiie fultoii ás Leis 
d a  equidadc, e que offendeu todas as regras da  Jus- . . 
tiça ! 

Sr. Prejidenie, esse Poder tinlia-se arrogado todos 
os Poderes do  Estado; o Poder Execiitivo, qiie esse 
Iiomern iiltiinaiiienie presidia, o Poder Execiitivo a r -  
rogou a si todos os Poderes ; fez iuais, Sr. I'residente, 
practicou a rnaior das teineridades, qiie se poderri pra- 
cticar rio Governo Rrpieseniaiiko, qual é a de ~ ~ i o -  
ciirar, por todos os iiieios licitos, e illicitos, illudir u 
sua responsabilidade, consiihstanciaiido-se roin o 1'0- 
der d a  Corôa, exljondo o Siiprerno Chefe d o  Estado, 
impeccavel, e irresponsavel perante a Lei I'oliiica, 
á reapoiisnbilidade perante a Lei Moral, drsaiiiia., e 
desvarios d a  nrntjiçao desraedida de irrn pririieiro bli-  
riistro ! (Vozes: - É verdadr). 

Sr. Presidente, teiilio pugiiado sempre conirù o:, 
excessos desse Poder, tenlio pugnado seriipre contra o 
Cliefe deise E'oder ; já qiiaiido elle representava iiina 
opiiiiào, n i o  direi so Itepiiblicana, mas uina oliiiiiào 
verdndeirauiente anarrl~ica,  eu corribatia o Cliíafe d v ~ s e  
Poder, ji eni io  eii defendia as prerogativas d a  CorO'i, 
contra iodos OS esfoic,!os qiie el le  fez-paro as drstriiir 
(Apoiados). Ijepoij esse Cliefe, fazendo i i i i i  , ciirso 
cornpleto de  Politica n'urria só rioile, passnii, nGo di- 
rei d a  Escóla do  Abb'ide k í a t~ ly ,  nias do  Dr. I'rice, 
e dc Hebert, que eriiao professava, para a do Ablmde 
Dubos, ou para outra airida riiais absoliitista ! Mas 
passoii cingido de urria barida, synit>olo de  um alto 
emprego, lionurifico, e Iiicrativo ! (/ll~oiados). 

Sr.  Presideiite, n8o teiilio ji~disl)osic;,io iiidividiial 
coni o Ctiefe desse l'o'der ; respeito-o coiiio Cidadâo, 
como Pai  de Fuiriilia, e até rnesiiio coinn Jiiiz que foi 
já, na Alta R4agistratura; nias coino Hoinein Poli. 
tico sempre estive ein diainetral o~)posição coi~i  e1 le, 
e Iionro-me dt sta oljptl~içio ! 

Sr. I'rcsidente, lia uina cousa qiie me parece i r i -  

coriiprehensivcl, e veni a ser, que iim 1i;)rneiii cri, 
cu.jarcabeça riao entrou idCa vcrdridrirariieiite Poliii- 
cai iirri tioinern qiie oiirica concebeu urrici Lei, uiiia 
si, inieriçiio, qiic podesse representar a itlka de  UIB 

Estadijia, tenlia passado pelo uiiico hoineiri caoaz de  
iiiariter R oi(1ein neste ra iz ,  e os priiicipios coriber- 
vadores d a  Moriarctiia Constitiicional (O Sr. / l o i l < ~ ;  - P r ~ o  a palavra subrc a Orderri)!! ! Já di>se, é 
irnpossivel deixar de iiie referir ao passado, é iiie iri i-  

pousivel de  referir ao  Chefe desse Poder qiie doiiii- 
nou pelo espaço de iiiais dc dez cinrios, coiri algiiiis 
breies iriter rallos ! Sinto sincerarneii te qiie n io  posbu 
aqui estar presente o Cliefe desse I'oder, p;irii dizer 
isto rnesmo na sua preseriça; [nas por isso nno liei de 
deixar d e  expôr a rninlrn opiniGo contra a siia Poli- 
ticir ; não teiido indisl)osiç80, repito, corii o Iioinriii 
particular, riern corn aquelle= qiie approvarain a sud 
Politica; nem eu me atreveria agora tiqiii a direr 
urna só palavra coiilra essa oiesma Politica, se o iiào 
tivera já feito ria sua iiiearna prereriqa, e neste mea- 
nio 1ogar. Corrio 6 pos4vel i1 i i t3  eu deixe de  fdllar rios 
actos priblicos, nos actos qiie saio do dorriinio d o  Pii- 
blico (Apoiados)? E que ju~tiíicairi a crise violerita d e  
Abril, lia qual eu iiio tive I~arte alguma, inas que ac- 
ceitci, c procuro grangcar cm projeito d a  minlia PatriY t 



Sr. Preiidente, cingirido-ine outra vez, mais pre- ao  coriente dus verdadeiras doutrinas dos Benjamini 
cisarnrnie, 5 qiiest50 prévia, prollosta pelo meti ali- Con.ctcitrto, e dos Guizots, admira reaIuiente que 
l i g o  i\iiii;o, o iiol)re Aiictor da  proposta pergunta iiiteiida ciri qtic corisisterii os prillcipios essenciaes da - i;(. 116s teiiios P o d e r ~ i  I~asiantes para reforinar a Carta Cuii~titiiciorial, e qiiaes os qiie em que nós iião 
Cart,i ?... S. Ex." 1150 adiiiitie (lu(: ri04 tenli;ririos ej- podcrnos tocar, sem rasgar o diplonio que conte- 
tes Poderes; porcliie não adiiiiile a legitiuiidade da  deram os individtios que aqiii represeniâmos!... 
Dictucliira. Sr. Picsideiite, hlr. Guizot, o Conservador por ex- 

Sr. I'rt?aideritr, taml~rm S. Ex." prrguntoii-Oiide, cellcncia, ri'iiiiia obra recenteiiiente publicoda sobre 
qiiiindo, e como -a  Naç5o rnariifestoii a voiiiade d e  a origeni dos Governos Representativos, diz bcni ela- 
iefitriiiar a Car t a?  ... Qiiando, como, e aonde al)pa- renieirte ao riohre Deputado eni qiir consiste a es3en- 
recrii a iirces3idade d o  Governo, do  Cliefe do Esta- cia da  blonarcliia Constitucional. Já o Abbade Du- 
110, sob resl~onsabilidadc dos seiis Ministros, assiimir prat, diase, quc n i o  havia duas ,&lonarcliias Cons- 
l'oderes 1~xiraordiiiarios? - 1 3 1 0  6 negar arvidencia ; titucioniies ; assiin coino nao lia duas  C;aoilietrias, 
t i  ncbgar a- siiiiaçào do Paiz ! Fez-se tiriia Revolução rieiri duas Astroiioiriias. A esçencia da MonarcIiia 
corit!a o Poder arbitrario, pessoal, e oopressor dos Consiilticional e3tá ria divisão dos Poderei, está na 
Miiiistros da Coiòii ; riias e>ta Iterolusão pediii iarii- piil)liciclade, e, sobre tiido, está na eleicLo livre dos 
1)ein a Reforma da  Carta, por tanias vezes proriict- Ri.l)reseiitrintes da  Nasão (Apoiados). 
tida, mas niiiica satisfeita! Foi uuia crise violeiita, Sr. Prenidente, a Carta Corisiitucional estava per- 
qiie eii delilora, por causa das suas legititnus coiise- dida, o nobre A!areclial Saldaritia inarciiou ao Porto, 
qric?nciiis, sempre iriirriediatariiente furiestas, antes d e  e restaurou í i  Nação Puricigueza a Carta que o Sr. 
piodiizireiii o I)riii ?... Doin Pedro 1V tinha legado á. siia Aiigusta Fillia. 

A l u i  Iiibja, Sr. I'rejidenie, qiiem provocoii a Revo- O prcstigio d o  Povo I'oitu3uez para coin a Carta e 
I i i < ; i o ,  qi~erri ~~rovocou esta fdt<:l necessidade; essa It~iirliii, qiiasi qiic se tinha apagado! Porqiie eiii vcz 
lit.voliiçào appareceu, agora ciitripie não a liostili- d o  I'oder da  Coroa, tiiilia sido p03tO outro Poder ex- 
siir, e iiein iriiitilija-Ia para i ~ à o  sernios ciimpliccs clusivo de  iirii Miriistro oinnipotente, de urna Iiaini- 
de uiiia outra 150 fatal necessidade; nó= tcrnos o d i -  lia, e de uiiia parcialidade! Eis a que estava redii- 
reiio e dever de sati~fazer ao  voto gcral dessa Rcvo- zida a Carta;  eis o inotivo do Moviiiiento de  Abril! 
Iiiqc~o. i\ R+.volo<;io epparr.ceii, niio concorri para Este Moviriieii to riso é o triunfo de nenhijrn Partido ; 
clia coiiio jJ dizse; iiòo Itie d r i  ajuda, neni favor, é urna segunda llestaurasâo d a  Carta Coris~itiicio- 
nc.iii consrllios; acceitei-a corrio teiilio occeiiado to- nal, iia siia essencia, coino foi outorgada por uru Itci  
das as ItevolirçVes, quaiido ellas estio consutiiniad~s, inagiianiiiio, e acceita pelo l'ovo Portiigiiez, selladu 
cluaiido não e31A na vontade iierii dc  iim, nem de coin o seu sarigiie, e tantas vezes ratificada! Airida 
iriiiitos individuos nega-las, neni destrui-Ias. -Agora não Iioiive iiiiia sb Revoliiç?to coiitra a Carta Consti- 
t o d ~ s  o j  rrieus votos, e propositos se cifrain eni tirar tucional, isto é, coiitra osseus principias; a niesiiia Ite- 
parlido das iiift.1ize.s liçòes d o  piissirdo, ~)rociiraiido por voliiyâu dc  1036 1150 tcve e m  ciiractcr : essa Revolu- 
todos os riiodos iliie a providriici~i I~cirniina possa sug- ção decrelou os I'oderes qiie auctorisavam os 1.lepre- 
gerir, o evitar as novírs crises violeoias, riovas Revo- sentnntes do POVO na Asse~iilléa Constituinte para fa- 
Iiiçõrs, restiibelt~ceiido as nossas Instiluiçòes livres, e zereiii urna nova Consti1uic;io; mas essa nova Cons- 
rriodrradas eni toda a siia piireza. t i t i i iç~o havia de  ser siibordinada A Consiituiç&o de  

l'or iiiais jusias, por mais nrccssarios qiie syom as 1889 e á Carta Constitucional, e .posta em harriionia 
Revoluções seiii!,re 550 tiri i  graiide tiial para a socic- corn as das iiiições niíiis cirilisadas: n'iiiiia palavra 
dade qiie as experiineni~ ! Porque õ menos que fa- devia conservar a Monarct~in Constitucional como 
zeiii, é coin1)roni~iter a Ordeiii Publica, faxeridti des- ella é ria sua essencia (Apoiados). 
appa'ecer n Iiariiionia dos Poderes do Estado; isto Mas, disse o illi~stre I>ej)iilado no seu disciiso: - 
i, UII,;I  concitss8o gvral da  Aucioridiide, quando não Eu aljlJrovo o Acto Addicional, c votei coiitrii o 
clicgarn L siil)versão de todos os fiindamt~ntos sobre Addiariiento indefinido, porque o Adiamento indefi- 
q;i, dPjcariç.iin a Ordem Civil e.Politica ! Felizmente nido importava o rnesmo qiie dizer que se não tra- 
I I ~ O  10111011 e,se alcance o Moviiiien~o de Abril: - este ctiisse jiiriiais d o  Acto Addiciorial ; e eu querodiscu- 
coiiteve-se iios liniites d o  Systema 3lonarcliico-Coiis- tir o Acto Addiciorial, e estou disposto a opprova-10, 
tituci<,ndl ; pediu a Reforma da  Caita,  o que vale o porque no nicu iiiteiider O Acta Addicioiial iiHo con- 
mesiiio qiie pedir a nlaniitençòo de  todos os princi- tem disl)osiçâo algiiiiia que exceda os Poderes de uriia 
pios fiindarricniaes. O fiital soherna qiie até iíqiielle Lel;islatura Ordinariu. -Se eu tiver força para con- 
trnipo tiriha senipre reinado concorreu para mais Ic- tinuar, eu niostrarei com a assignaiurn d o  nobre Au- 
gitimar, e cunsolidar o Tlirono Constitiicional da  Se- ctor da  Proposta, que O Acto Addicional conipre- 
nliora Dona Maria Seaiinda e da  Sua Aiigiisia Dy- hende artigos, que alleram artigos que nu opini?io 
nclciia, com a Reforma da  Carta. A Revoluçâoqiier do  illustre Deputado 620 esseiiciallnenle consliiucio- 
a Iteli)riria da  Carta para tornar niais esiavel e se- naes. 
gura a inesrna Carta, reparando as I)recllas com que Mas aonde é que a Nasão mostrou desejos d a  Re- 
a t i l l l l a In  desvirtilado os seus desleaes execiitores. A forina da  Carta 1 Aonde! Nunca desejo alaiim foi 
Revoliiç~o Ilão qiicr a Reforina da  Carta para des- mais solemnemente nianifeslado, porque foi ex~r i rn i -  
truir a mesnia Carta (Apoiados). d o  pela multidzo, quando ainda não era unidade, 

Mas em qiie consiite, disse o nobre Aiictor da  Pro- foi inanifestado pela riiiiltidão quando j:'i era uni- 
posto, aonde está este extremo que marca os liniites dade! 
do qiie é constitucionaI, e d o  qiie não é consiitucio- '"i'odo o Poder, diz Pascal, citado por Mr. Gui- 

?-Adiiiira, qiie iirn Homem de Estado, tão lido, aot, que nLo deriva a sua força d a  multidão, B op- 
tão versado no Direito Publico Constitucional, qiie pressor e tyrannico, quaiido a oiultiãao se terri tor- 
ainda na Sessão da hontein mostrou que estava bem tiado iiiiidude. Todo o Poder que se apoia na multi- 



(150, em quanto e,ta ,e 1150 toriia unidade, é tumul-  
i ii.irio c anaicliico. ,, 

M a s  o dcs(2jo d a  Rrrorma d a  C a r i a  f i i i  riiariife3io- 
d o  pel.1 miiltidáo qiiatido riao era unid;iLlv, foi sanc- 
c:iori:ido ~ ) c l a  iii i i l i id~io qiiaiido j i  era  iii i idi~de: logo 
o Goveriio a i i d ~ u  coin ii~Iiiia 5rll)rdoria eiii aiipelliir 
d a  iiiuliidio iiimiil~iitiriir para a riiiiliid30 riirid.~dc, 

' doiido assiin t e in i~o ,  e logar, á rctlcxio, dvpois d o  
jinpeto, corno observoti iiin rloqueiiie Di,piitado da-  
quellc liido d a  Caniara. 

Appelloii, sirn Seiiliorcs, d o  im peto para a rc.fli,- 
x50, e ~~rornulgo i i  o D r c r e i o  d e  25 d e  M a i o  convi- 
d a n d o  os Collecios Eleiioraes a darerii aos Itevre- " 
seriiantes d a  N a ç i o  niictoridade bastarite parn re- 
forinareni a C a r t a  Consiiiucional : este coiivite fdi  
ncccito pela Noçiio corii grande eniliiisinsnin (,.lpoia- 
dos), a o  riiesirio passo que por oiitro lado se ftrsi,irn 
p r o v o c a ~ ò í . ~  dirccias, eni seri tido coritraiio (./lpoiu- 
dos). A Nação  resistiti a essas f)rovocaçi)es, C 1 1 4 ~ i à -  

t iu  quando  jti era iiiiidade ! E coiifeiiii nos seus Elei-  
tos I'oderes baslantes para refurriiareni a ( 'arta Coiis- 
titucional (Apoiados). 

Si.. I'residcrite. ouem nao sabe o «iie se faz riesia , , 
época d a  Diciadura,  qiie se qiier qiie fosse corisii- 
tucional ! Dicia(1iira Conbtitiicioriiil ! 

011 ! Sr .  Presidente ! Pois  O que qiier dizer Dic ta -  
d i i ra?  De onde vem esta palavra, aonde foi posta 
cru l~ rac i ica ,  qiial é a idéa ( ~ I I ( ~  clla rel)rtnseniti? 120i 
1*in Iloina, rios bellos teiripris da  IZcpii1)lica ! H a v i a  
r i l l i  duas fbi iriiis d e  Diciadiirris ; iiirin era  qriando se 
dava  iiiri Potl~sr iilicnitado a o  Consiil pela foriiiiila 
11ronunci'3da pelo Sc-ri,ido -6.í'dcat Consul Ple guid 
dctr.in~entrc~~i. f2ecptrbliça cu l~ io t  - e a oirira q iianifo 
SI! nomeava U I I I  D ic iador?  M ~ o  ocic~rri era o Dicin- 
d o r ?  E1.a iirii Iioiriein que reiiiiia erii si a aricioridacie 
al~soluia  dtr iodos o. Poderes d o  E t a d o !  Ein ciija 
presenqn, coirio clic, í'ito-Li,vio, neiir os 'I'iibiini,~, 
iieni o incssriio I'ovo oiisavarii levaritar os ollios, iieiii 
rePfolegar! 1; qtrer-se qtre unia T)ictadiiia seja Cons- 
t i tuc iona l? !  Querer que uiiia Dict,idiir,i seja C~irisii- 
tucional e' o rnesiiio qiie querer qiie.uiii circulo seja 
circulo, e srja qiiadrado a o  mesmo ieriil)o! 

Qiieiii nho sabe que, na epoclia d a  febre eleitoral, 
sc fornioii, coiri LL t l~a ior  s o t r h i d a d c ,  e appi1r;ito 
mais  irriponente iirii Crritro, director, I. I)ronioior das 
eleis0es rio seniiclo rc:irccioiiiirio a o  riio:liinento d e  
A l ~ r  i l ,  e no V o t o  Nacional ! Que á ie3tn di-stc (;(,ii- 
tro, dicto Castisia, e Coiisert zidor se collocoii uii i  Vti- 
rio, ciijo iroruc o P a i z  todo i i io  subc ~)roi i i~nciui .  srin 
vcntlraçào e resl~eito, e a qti(:iii soii o priiiieiro a t r i -  
biiiar respeito e veneraçao! F'illo d o  rio1)re Diiqiie 
d a  Tt-rceira ! Pois esse Cciiiro qiie iirilia a >\ia t<Lsta 
personagrm 150 respeitada! Qiie se rodeoii d e  oiitros 
Ciival11c:iros illii:trcs, e reconiniciridaveis por siia gran-  
dc representnç00 rio Puia, oii por seus ialeiitos dis- 
tinctos, b.ildoii todos os seus esforçoj (e forairi griin- 
tieu c li~ihilriieriie diiigidos!) para prorriover tios Col- 
legios Eleitor(bes iiiiia d i~ l ) i i i a ,  oii pelo rrierios i i ; i i  voio 
contrar io ao= Poderes dos l)rpiiindos parn refurriiar 
a (:arta lia ~ireseiiie Legislatura. 

Charnoii.se mais para presidir a este Ccniro depnis 
d o  iiobre Duquc d a  'I'erceira, urri C;ivall,c.iro, qiie 
teni figiiriido riiiiito no3 fdstos d a  noasa ri*cc,iite I l i s -  
toria, - um Iioirieiri d e  griindes irieios iiitc:ll~*ctiiaes, 
-de  urna grande energia poliiica, i i i r i  Iiorneiil que  
t inha applaudido o hlovimeiito d e  Jiillio, que o tinlia 
victoriado; inas qirc por i i i t e r e ~ 3 e ~  d a  siia atirhiçiío 

j,e,.soai al~siidoiir~ii este Mtiviiiieiill>, e provocou, pot 
iijsiin dizer iiina n o i a  crise violciiia ! 

Sr. l) rc . s i ( f ( ' i~ iv ,  a(  qiii(~sceii-se coiivites q iie pnr- 
tirani dc sse Cciiiro ? ~ \ ~ i t u i i - ~ c  r i i i a  i\sst.riil)lias I', i- 
rnnriaj algiiriia 1 ~ i i c ~ i 5 o  ;ict,ica dii I(~gitiiiiidade do9 
Pocleres? Nrrii rias Ajsenit)lt;as I ' r i i i i i i r i i i . ~ ,  ririn rios 
Collegios Il1ciioi.ac.s SI: siisciioii e5ía ( ~ i i r b ~ à o  : n/Jts.níis 
coiisia que ri'utn Colicgio d e  Circiilo st- agit.iiii ceia 
que.iiío, por \ ,ma fiaca minoria ! 011 ! Sr. I'residvn- 
t e !  E quer-sc iiiira iiianifr.sioc$io ir)ais corri1ilt:ta do 
dea(2jo cltie t~+iii niariifeatado este Puiz d e  v e r  refor- 
iriada n Cari : i?  

Sr. 1'1-c3idtaritc, eu inteiido qiie na r n a r i i f i ~ ~ t i i ~ ~ o  
dest~:  dcacajo, iciii tiavido serripie iiin 2 1 r o  d:i s i i i ic<;~o 
p~ljiili~r, i1111 611'0 dd Iohica d o  POVO -Fosb hoc, pro- 
plcr  hoc- porqiie o 1'010 teiii nitribiiido ás I i i s i i i i i i -  

SOCS 0 3  \icií)s qiie cr;iiii d o  Iioinerii /Muitos  npoia- 
dos), os vicios que erurii dos seus cx~:c.iiioi.es (,l./rtE- 
los upoiudos). A L r i  I'iindameiital contt:rii t h i i i  si 
OS ~ I ~ U I C I I ~ O S  d e  uiii Governo  livie, regular, e jii,l~i. 
Sciripre a.>irii a considerei. 

Sr.'l 'reaideiiie, e u  pela niiirlia paite trribo seribpra 
inicsiidido clire a C'ait:i Coii .~i i i ic ioi i~I  i i H o  rsrn s1.115o 
a Moriarclii'i h ladrrada,  a Monarclriu 1ti;~~rcsc.ritnii- 
va, corrio ti ciii Iiiglaicrra, ci!i.i C:oiiaiitiii<;ào 6 f~l i i -  
daiiieiitaiiiic.riic a iiossu -fr t~.~~eriut t t  bene co,iatlt 14- 

iurn, revul i ,  optittro, et popt,luri cornposiiuin. Mus 
3 .  

que iria111t~3toii o I ' O V O  por 111~itas VI.ZL', O de3t.jo tlt. 

u \ ê i  rcforrriada niiigut:rri o pódc i i t g a r ;  e ~ i i i ida  
rnenoj se póde dii\'idnr que  este d e s ~ j o  foi tinanitiie- 
mttiite rnariifestado coiii a solvirinid~de, corii pau,a, 
c cocn a retlexio. 

M a s  agora direi eu no iiobre Oiador ,  se elle appra- 
vando tudos as  disposiçôcs d o  Acto Addicional, ap- 
prova realiiieiitt? alteriiq6es tia C a r i a  que offendein 
e ~ s c i i c i ~ l i ~ i e i i t e  artigos ~~onst i iucioi i : i rs!  

Sr. Presidentt,, quando  o iiobre Dej>iitado era  0p- 
posiç30, S. Hs." pensava d o  inesnio rriodo qiie rii 

]>Cr i30  : corisidrrava coiiio Poder  faccioso o qiie e11150 
esiava no Governo. Sr. Presiderite, riso rilliido a coii- 
veisaçòes, lieiii  a ccirresp ~iideiicias iiitinias; a;liido ris 
opiiiiUe3 put~licae riianife3tadas 1)elo iiobie Oe~iiitcitlu 
nesta C,iiridr,i, ~ ~ i i a n d o  Opposiçao. Diga-ine o iioliro 
Drl>utado ser130 é verdndv o qiie eii digo ? ,\i(' 20 
d e  Jiinlio d e  18-49 o nobre cx-Alini-tro fvz a iiictsrna 
Opiiosiçio qiie nós oiitro, f.iri.irrins a esse I 'odrr? k:ir 
persijtc~ aonde estava : a S. Ex." coniprte diacsr t i s  

caiisas qiie o nioverurii ;i por-se agora a tclo graride 
dis tancia!  Sr. Presideiiie, eii soii ainilii Iioje a inva- 
riavi:l defensor d a  Aiicioridride de  Coroa, d a  corlaer- 
v;iyAo d o  'l'lirono d a  Setiliora Dona Maria  1 1 ,  I: d.1 
sria Aiigusta Dyrinsiia - piigniiiido pelii i i i t i i i ~ r t ~ ! i ~ ~ ~ t ~  
dos 1)riricipios eiseiiciaej d u  C a r i a  Coristitiicioiial da 
Ib~ciriarcliia. 

Ilirá S. Ex.': eii sou Conservador, nBo qiicrn qiis 
se faça alieriiqõo nenliiiina ria Certa ,  srti;io prlos 
iiieios prescripios lia I I I ( ~ S I ! I ~  Cartii. illiis, o11 ! Sr. IJir- 
bidei-ite ! Piiin qiie acct!itoii i i rr i i i  ~ r o c i i r a ç ~ o  cliie Ilir 
( l i  ou1ros Poderes ? Pari1 q iie iicc:eitoii i i i i i ~ i  Pi ociiia- 
ç5o  d e  qiie ncio póde t:,izcr i i>o? 

(aiiarido a Nasuo apj~l~i i idi i i  o Alovirneii to de Miiirt, 

qiiei ia iealriiei~te que se rtsniovelsl:iii 1~1tlo9 os o l > J ~ , l ~  11- 

los A proir i j )~a Rrfoiriia d a  Ca i  i a  Raie voto t<.iii s i , i < ~  
coiiatniiie; porque~coiisinr~ic lia =ido o sofisii,,i dd  C:ilr. 
ta.  Queiri d i i á ,  eiii b,la Li, qiie o r a i z  inieiidia qilr 
se e3perasse a inda  por duas Legislaturlis para se reali- 
sar J Refbriiia proiii. i t i d ~  e illudidii, lia tanto, ui..i.os ! 



O illirstrc Depiitado foi iim dos princilrneç collnbo- 
radorcs de iirn I'rojecto de Lei de l?kiçfic!s na iiltirna 
Lcgislatiira a que pertenceu, qiiando ainda Oppo~i- 
%:o. Nesse I'rojecto o nobre Aiictor dn Proposta con- 
sagrou algiins dos verdadeiros principios da Jurispru- 
dencia Eleitoral ; adrnittiu o principio da eleição di- 
recta ; e admit t i i i .~  igualmente oiitro digno collabo- 
rador, e parece-me que ate [Lelator principal do Pro- 
jecto, o Sr. Rebello da Silva; foram pelo bom cami- 
iiho daJiirisprudencia Eleitoral, até aonde a Consti- 
~iiiçiío do Estado Ilirs perrnittia; e declaro uinda 
mais que, iiltrapassaruin, inesmo 0 3  lirniies desse cn- 
rninho! E em algumas das disposições tlo Projecto 
passaram a urna situação extra-Constitiicionnl ! E isto 
em um estado ordinario do exercicio dos Poderes 
Politicos, qiiando não era licito a nentiuin delles o 
saír da esfera das suas attribuições! 

Não posso coordenar um dkcurso; falecern-me as 
forças ; é forçoso que faça niais alguioas observações, 
para justificar a minha posição, e a minha opinião, 
e a dos irieiis Arnigos nesta Casa. 

Os dois collaboradores deste Projecto dizem no 
seu prearnbulo 'c A Coirimissio Iiavia de ser mesmo 
mais severa, se a Carta não parecesse vedar-iho. Os 
ordenados o11 salarios dos Empregados nmoviveis nun- 
ca teriam sido contados como censo (verdadeiro) se a 
Lei Piindamental não designasse o rendiiriento do 
eriiprego, como habilitasão da capacidade legal. n 

Eis aqiii pois como o illustre Auctor da Proposta 
respondi a -si mesmo, contradictoriarnente 6s suas 
proposições diversos, urna como Deputado da Nação, 
como Membro de uma Opposição Coneti~ucional, a 
oiitra como homem, que pertenceu a um Ministerio 
solidario que praticoii tantos actos contrarios ás 6pi- 
niões do nobre Auctor da Proposta, qiiando Mernbro 
da Opposição. (O Sr. Am.1~:-  Apoiado). Mas co- 
rno approva agora o illustre Depiitado o Acto Addi- 
cional, mostrando-lhe eu tão evidentemente, que este 
Acto viola artigos, que são Constitiicionaes, segiindo 
o parecer de S. Ex." 1 (O Sr. Avila: - Quando che- 
garmos aos artigos, disciitiremos isso). Aqiiiestão sanc- 
rionados com a sua assignatura, esses artigos Consti- 
tiicionaes qiie o Aclo Addicional altera ! 

'6 O Acto Addicional não coniérn iirria só disposi- 
ç h  que altere artigos Constitucionaes da Carta.* 
Oh! Sr. Presidente, o Acto Addicional quasi que 
nio conténi iimn só disposiçio, que 1150 altere iirn 
artigo Constitiicional (Apoiados). Aléin do jd cita- 
do, Constitucional, na opiniAo do Sr. Avila, ser8 ou 
não Constitiicional o da Constitui~âo da Itcgencin 
do Reino? Ningiiem dirá qiie nâo: pois esse artigo 
C o primeiro niodificado no Acio Addicional ! Será, 
oii não Constitiicional o artigo, qiie aitribiiiu exclu- 
sivamente ao Poder da Corôn, ao Poder Uxrcutivo, 
faciildade de celebrar Tractados corii as Na~ões  Es- 
trangeiras, sem dependencia da approvação prdvia do 
Poder Legislativo? Ningiiem dirú qiie ,nâo; e eis 
aqiii como esse artigo está, essencialmente alterado rio 
Acio Addicional (Leu). 

Entgo como quer o illustre Deputado qiie eu ache 
coherencia nas suas opiniões, qilando ellas s5o tão 
manifestamente contrsdictorias, corii differentes actos 
practicados e discursos pronunciados por S. Ex." ? ! 

Sr. Presidente, não posso continuar, estou muito 
cançado, e por isso porei fim tis minhas observações; 
mas farei um esforço para tocar n'urri ponto palpi- 
tante. Por mais de uma vez o nobre Aurtor da Pro- 

\'()I.. :I,'- , ~ A R Ç O  - lfjf)2. - 

posta teni aqili allitdido á Iinprcnsa Progressista; e 
qiiasi ~ I I I  I V I I I  ~)retcnditlo fazer solidario todo o Iado 
Ksqiierdo, e Cvritro Esquerdo da Camara, por tinia 
ou outra frasc niais oii irienas conveniente, c refle- 
ctida, quo escapa a esta Imprensa no calor dos seus 
despeitos (e quain justos, quam provocados), e qiip 
erla tem escripto por sua propria conta e risco. Pelo 
que me respeita, ainda não dci procuraçh a nenhurri 
Partido em que tão deploravelrncnte vejo est;í 
dida a NaGo, nem a Imprensa alguma l'alitica p&ra 
fallar em meu norrie, fazendo-me solidario das siias 
publicações, por maior que seja a estima qiie eu te- 
nha pelos talentos e 1x10 caracter inoral de algilns 
dos distinctos fledactores de Poltias Politicss ! Mai; 
parece-me que outro taiito nlo póde dizer o illiistit~ 
Deputado Auctor da Moção, porque 4. Ex.' faz parte- 
do Centro Conservador, 4iie esta representado ciri (-(.r- 
tas e definidas pessoas, e qilc teem essa Tinpreiisa pro- 
pria siia, publicada em diias Pollias, qiic tiveram por 
prineipaes Redactores Cavalheiros notaveis do rriesmo 
Partido 

E como d, Sr. Presiderite, que 116s liaveinos dc con- 
tesbr a opiniao emittidn pelo nobre Aiictor da. Pro- 
posta com a opinião da Impresa que mais aproxirna- 
darnente representa es=e I'artido 1 Qiiando se puhli- 
cou o Decreto Eleitoral de %O de Jiinlio, ievnritoii-se 
por parte de todas as Imprensas inimigas da sitiiay50, 
um clamor universal contra as disposições desse Di- 
ploina. Uma destas Iinprcnsas inini igas da sitiiaçgo 
que resultou do Moviniento de Abril, corrio o serli, de 
todas as sitliaçbes que n&a tenderem B RestaiiraçLa 
do direito invericiveI, da Monarchia Absoliita, com 
rodae as suas Leis opprcssivas, institiiiçòes privilegia- 
das, e idauferiveis do  Principc Proscriplo, cerisirroii o. 
Decreto amargamente ; porqlic> iiao estabrlccia o Siif- 
fragio Universal, e porqiie riso coricedia aos Itepic- 
scntantes. da Sa@o plenos I'odercii, iiao p u a  reford 
tnar n Carta, iriBs par8 a dwtriiir, e eitahelecer a 
Republica, sc nio fosse a Restauraçtio das suas sau- 
dades Politicas. 

Mas a Imprensa, qiie representa. mais aproxiina- 
damente n opiniso da nobre Depiitado, fez tima cen- 
siira diametralment~ opposta ; essa cerisiirou o Decreto 
de anarchico e ~~nirnunista ,  e porque auctorisava os 
liepresentantes do Povo a fazerem nqiiillo mesnio 
que a rrnpreriw "ealista 1,iirirritavn qtic n b  fossem 
auctorisados pnra proporem, e practicareiri ! ! ! 

Outra Irnprenw da mesma Arcadia foi niais longe ! 
Depois de taxar o Decreto de coriimiinista! Chegou, 
na sua desesperaçuo de fazer etTeito, a apresentar o+ 
Ctiefe Supremo d o  Estado, irnpeccavel, e irresponsa- 
vel, como devendo responder perante a Moral, pe- 
rante Deus c perante a Lei pelos aclos dos seus Mi- 
nistros, qric Siia Magestade sanccionava, c que erarn 
inconstitucionaes e iniquos na opinião da alludida 
Imprensa ! 

O Chefe do Estado responsavel perante a Lei! ... 
Oh 1 Sr. Presidente, esta é urna doiitrina virtualmente 
regicida ! E se elia passasse, p r a  o executor rnasca- 
rado de Cnrlos I, não Iiaveria misher inais do qiie 
tini loiigo Parlamenlo e I I I I I  cadafalso! E entre o 
siipplicio do iiifeliz Liiis XVE iiiria coi,venção na- 
cional, e iirna guilhotina! E c~iteierá. o riol~re Dcyii- 
tado fazer-se resporisavel pel<is opiiiiães ernittidas por 
estas Inil~rensas, posto que da sua parcialidade ? h&o 
o espero; porqiie sei que S. Ex.' é iim Iiomerri poli- 
tico e inoiiarcliico; e scgurido as opini9cs qiw têein 
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nquieiiai~ido nBo pochrk ccrhineiitlc concertar-se coni 
ti&, iiem cornpri+netb~-se com outra ! 

Agora, Sr. Presidentq terminarei O m u  discurso 
tlizei;do, qiie a rriii~ha posição politica, e a dos mciis 
Amigos nesta Carnara, é a rnesrna que gcguimos qimn- 
do tlei~rtinos csta Casa em 1844,$ fazendo ao Governo 
clue já entRodoniinava, opposição perseverarite, cons- 
cienciosa, Monnrchica, Dynartica e Condiluciod. 
Agora eriviados aqiii,, pelo voto espotitaiico (10s nos- 
sos Cori&tititintes,. tomamos poriçh Monmiica, I?ynrr* 
/;<:c e Coiistitiiciom1 ( S i g n m  de npprovoç60 dos Si¶. 
Sol<re, e Lluarte de Cmnpos), e nesta posiyão jrrlgo- 
rnc bem forte, e bem acompanhado (Apoiados geracs 
tlí~s Cenkros, e de nmitos Mernbrori do Rsrpaevda) ! 

Sr. Presidente, sustentava eu eiit:io, e niiida hqjc 
siistrnto (e morrerei mo meu posto), rpie a Monar- 
(.liia Constitucioi~ai é o unico Go~e rno  con~p:ltivel 
com a nossa posição Politica e Moral, c' a iiriicn e 
verdadeira, e eficaz garantia da  nossa irid(~~)cdeníiia 
cotno Nayiio, e dc todas as nossas likerdade~ geram, 
locaes, c individiiaes : persisto nas mesrrias cremças, 
c rias mesmas convicções. - Ainda mais iirn esforyo, 

a v, *ia em dcsnggravo do Districto, e daceldxe cid, d 
Capital, qiie mc enviarem ao Paclaiiiento como seu 
Itepresentante. 

Oiitro grande dcsserviy.~, outro gando  arrojo (p- 
qiie &o creio que fosse deslealdade ; faço~lhe esta j tis- 
lisa) ; qiic o Chefe desse Podcr decaído, coin rnuiLcls 
dos seus apani,attados, fez t'~ C o r ~ a  Portiigiiczrat aos 
interesses da legitirnidadc da Senlrara Dona Mana  I1 
e Soa Aiigiista Ilyrta'rtia, consiste nos esforços e meios 
por clle ernpregadoi para confiindir, para coiistibsian- 
ciar o seu mancio pcx+soal, e arbitrario com as prero- 
gativaa constitricionae~ da Cot*i3a ; ao mesmo tempo 
que violava a Carta. e postergava as Leis da  eqiiida- 
de, e a3 regras d:i Justiça contra os Subditos) e atd 
contra grandes Cidacfiim. 

Sr. Presidente, o Districto, e a cidade, qiie tenho 
a honra, e EI gloria de representar, distiiigoiram-se 
sernpre .por s6a opposiçâò perseverante a o  dominio 
oppressor, e arbitieario, da Polygarcliia de seie cabe- 
@, com u m  sò vontade, qiie rexoii, por tantos an- 
nos este Pai2 bem digrio de rnelhor sorte. Evorn foi 
o iinico baluarte inexpugnavel íis eleiçiks politicas, e 
iriuriicipaes, feitas administractivamen~e pelos Agen- 
tes do Poder do Ministro orniiipoietite. Ufana, e glo- 
riosa, das siins honrosas tradiqhes, sustentoti, e man- 
teve, a âita infkpendencia local, e politica, tanto co- 
irio illibada a biio fidelidade h legitima Koberana, e 
ií Siia Ar~gusta Dynastia. Mas a oppo4içao eo poder 
pessoal dos Ministros da Coroa, era f~gt~radn, coirlo 
resistencia tis legiiitnes prerogativas do 'l'liroliq c de 
sc'ntimento republicaiio ! 

Sr. Presidente, sr lia um lioriieiii, qiic ii:i  no-ria 
[erra, Lerilia sido considerado coino fanatic-o de (io- 
vcrno Moiiarcliico Reprcsciitativo, syiiil)olisado na 
lteal Pessoa8 da Senhora Duna Meria I I,  e hri Siia 
A11g11sta Dynaeth, csw hornem sou eu (.dpr~inrlos . 
A nobre cidade cle lcvora elrgeii-iiir s e i r  Ilepritndo 
ao Parlaiiicii~o actttnl, e dei1 tiie por CoIlegíís ctoiq 
intirnos Amigos,. que cstBo idcntific;i(lta coriligo PIII  

c r e a w  e principios Yolitiros! -Fallo cm seti no- 
riic, e na sua preseiiya, serii teirioi (+#. sri: dcsnirntidn 
( Apoiudos dos Sri. &ure, e Decrr1-te de Cu,vnpos). 
iSvora esth pois vinga&, c senipre íicl As sim* Iioii-  

tosas recorda~ões Iiistoricas. E u  &o sou fariíitic,o rlt. 
irrnhiim principio ; rnw anpplaii(lo-riir c Iio~lio-nic. na 

minha consci.eiiciu, do rnixii Crcdo Pohitico; p r q u c  
associo nelle rn iiicus seniiincntos d e  I'ortupe+ e. de 
Cidadão, com a rninlia lenldrtde de Shildito (Muitos 
apoiados). 

O Sr, Auilo (Sobre a ordem) : -Fallarei uailca- 
mente sobre a ordem, e deixarei a resposta aos ar- 
giimeiitos, qiie acabam de ser apresentdbs, para os 
mais Collegas dcste lado da Camara que acabam 
de ser tBo nirozcncnte aggredidos peb illustre Drpu- 
tado que acaba def'allar, e que quer pssar  pelo De- 
putado rnnis nioderadn desta Cnrnctra, o. illastre De- 
putado, a quein respeitei sempe, e respeito ainda 
apezar do seu inqrjalificavel coinportimeiito agore. 
hPa posso deixar de chamar a a ~ l e n r ; k  da Cama- 
ia  e & Mesa sobre as ~ ~ : L Z ~ > Y  inteiranlentc f(;m da 
ordetn, que o illmtre Deputado lrrmunciou, R que 
eu escrevi para ine RnO esquecer. O ivow Aegimen- 
to prohibe expreseaimnte w, artigo 39." todo o in- 
stilto e toda a pci-soionliddc m s  d ~ ~ e s :  s Ca- 
mara jralg~rií se-iias frazes que. vow &r, gue o nobre 
Deputado pronunciou a sangue frio e sem ser prouo- 
cado, pmqw esta qiesfio tiiiha sida traaido preci- 
samente ao oarnpo dos principios, linha-se pocura- 
do resolver iirn ponto de doutrina constitucional sein 
nenhuma al l i isb ao p a d q  a Camara decedira se 
o Regimento foi oti não violede. Nós, Sf,  Pmiden- 
te, tinhamos sacrificado tudo <r que nos podesse fe- 
rir com relaçio ao passado, para traacrrnm esta qries- 
tão ao terreno piirarnenbe dedolirrina constitucional, 
e tivemos a forti~na de o conseguir : Arnigos e adver- 
seria politicos nos fizeram justiça a este respeito : 
porém comof fornos correspondidos ? A Camara o 
decidirri eni vi~tu das frases, que proprunciou o il- 
lostre Drputado, c que vou lêr. 

cc Wtn Poder, que dominou mais de dez annor, 
tc friltando a todar as regra3 de equidade, risiirpando 
' 6  todos os Poderes, consiibstanciando-sc com a Co- 
<i rdcm para se tornar irrespyvsavel.. . . 

O Sr. Dsrnt~~~do: - E verdade. 
O Sc. 1V~gtteKa Snar'e*, o Sr. Lenttcl, e nrzu'tus 

do i l e p u t d u s  do h d a  esqttcrdo, de pé - Apiíhdos, 
k verdade, é vedode. 

(1 O , - a d o ~ .  - Se os nobres Deputado3 dizcrn qtie 
é verdade, erttao tenbarn a coragem de propBr irin:l 
accuseçRo a esse Ministro. 

O Sr. I'rcnidcnte : - O Sr. Deptitado deve BCII, 

bar por urna Moção de Odom. 
O Sr. José Murie Gmde :- Dcve começar 

uma Mos30 de Ordem. 
O Ornclw: - Eir t ãn ibm~  sei o Regimento. JJ 

dedarei que era para iinia Moçiio de Ordem, qiie 
pedi a pnlrtvra; fique o illuutre Uepiitado dwcanya- 
do, qlie eri hei de concliiir tnostrando que o Sr. Der- 
rnrnaclo esteve fóra d;i Ordem. 

&'~mli,t~rrirido o u'l1wstp.e I ) e p d a d o  disse : (Leu). 
rc O Chcfe desse Poder empregou todos os e focps  

C' para destruir bodas as Prcrogativas da O o r h ,  e 
6 .  5 u b m r  todos os Pmkrcs do gstado. n 

h n \~.id:idc atacar deste d 8  rim iromeni na sutt 
aiisr:iic,i,i, r que I&Q esta aqiii sentado, 6 iim acto d~ 
graixle col~ardia. 

O Sr. Bm90 de A!nireirirm : - A fram cobatdia 
i150 s r  diz aqiii. 

O &uílor. - 'I'amt~rrn q i i i  rião se insiilta. . . re- 
tire o illttstrc Deputado as cxpccsGcs videiltas qiie 
crnpregou, e ou riobrcs Dcpiat,dos os arpiden que 
Ilic; tlcrarn7 que eu rrtiro a fmze cr)borc&o ('lltift2litai 



voses do lu& Esqwerdo : - Yão retiramos). Pois en- O 9r  Rdrrsmado : - Eii siistento, (11ie estive seni: 
t b  tambcin cii nao retiro o que disse, e o mais que pre lia ortlcin, alludincio As causas proxirnas de uma 
boii dizer. Kevoluc;Lo provocada por i i i i i  Podcr desatinado, c 

Continiiou o illustre Dcputado dizendo: 'L Passou alludindo ao Chefe dcsw Poder, e censuraixdo politi- 
i ~ d a  Escóla de Hebert, e d e  Marat para a Flscola carnentc os seus actos piiblicos que $50 uma pro- 
de absolutista : era Iiomern, em cuja cabeça nioentrou puiedade publica. Extive na ordem, S r .  Presideate, 
<r uma só idéa sinceramente oolitica : a Carta estava auando mnnifestei uma oi)iriiZo severe coi~tra edse 
'rperdida; o Poder pertencia exclusivameate a irma 
ufamilia, e a uma parcialidade.. . (JTo~e#: - É ver- 
dade) Os Srs. Depritados bão da provar o que di- 
zem, e eu hei dc citar os nomes daquelles Sen'hores que 
me interromperam, para que o Paiz os contieça. 

O Sr. Presdemle: - Eii peço aos Srs. Deputados, 
que deixem fallar o Orador, e os Senhores que qui- 
zereni fallar depois, peçam a palavra para sereni 
i nscriptos. 

O Orador: - Agora appello eu para o Sr. José 
Maria Grade .  que me diga etle, se eu não estou 
na ordem, sustentando que as frazes que li se n5o p- 
dem pronunciar nesta Casa, porque o Regimento as 
não permitte 1 (Apoiados). 

Se o illustre Depulado, que proiiiinciou essas Sra- 
zes, se referiu ao Cavalheiro, que foi Presidente do 
ultimo Ministcrio, como hornern particular, digo-lhe, 
qiie esteve completamente fóra da ordem : se fallou 
desse Cavaltie!ro, como Ministro, como Chefe do ul- 
tinio Gabinete, declaro eu que, como Membro que 
fiii desse Ministerio, tomo sobre mim a responsabi- 
lidade de todos os actos Governativos deisa Admi- 
nistriiçiio, e provoco, nos termos os rn;iis explicitos, 
a todos os SE Deputados para apresentarem a com- 
petente acctisaçAo, Se o ilhistre Deputado tem as 
provas do que disse, falta ao seu dever, n%o propon- 
do essa accrisaç?io; sc as não tem, declaro-lhe, que 
faltoit á verdado diante do  Paiz, quando disse - Que 
esse Ministerio faltori aos seus deveres, faltou a to- 
dos os direitos deequidade, que esse Ministerio usur- 
poii todas as Prerogativas da Corba, e procurou por 
todos os modos cornprometter ou perder a Carta 
Constituciorial: quem tem a coragem de dizer isto, 
tertba a corasem de acciisar o Ministerio : e eu lan- 
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p a luva aos Srs. Depritados, provoco-os a que se 
apresentem em Campo, munidos das provas de taes 
acciisaçc'jes, e se nZLo podem fazel-o, retirem então o 
que dioserani (Apoiad , )~) .  

Q~ianto A fraze, p2s30u da Escola de Hebcrt e 
Marot etc, -digo r6 que ella se refere provavelmen- 
te a uma época mais remota em que o Cavaltieir« 
alliidido partilhara as opinihs do lado Esquerdo ; 
e por consequencia os Habcrts e os Marats, s%o o o ~  
Cavalheiros qtie atara,rn ao  lado delIe nessa bpocri : 
algiins deebcs Cavalheiros fazetii parte desta Cama- 
ra, e es&o sentados ria extrema Esqrierda ( Apindog)  
do lado Direito, e ~atcitas uosJes do lado Esqtcerdo - 
Nada, nada). Ilespondatn portanto esses Cavalhei- 
ros ao cun~primento q u e  Ilics dirigiu o Si.. Derrn- 
rilado. 

A minha questgo d e  ordem foi esta; foi deinons- 
irar que o Sr. Deputado esteve completamente a r a  
tln ordein ; e cstou certo qiic se o Sr. Presidente o 
tivessc ouvido, dc certo o teria chamado á ordein, 
e ter-se-iiini evitado estas sceiws desgraçadas e poli- 
ro Iionrosas para o Systema Representativo ; inas que 
&o foram provocadas por 116s (Apoiados). 

O Sr. Presideate : - O Sr. Derramado c! âcciisa- 
do de estar fbra da ordem, tem o dircito de se de- 
íi,nder; para o qiie tcin a apalavra. 

Poder, contra o qual por iaiitasve zes sc tcvantoi: o 
Paiz I E que foi derrotado pelo Movinicnto de Abril. 
JTenha a accusaç&o, disse o Sr. Depiitado ! 

O Sr. Avilo -Sim, venha a accusação corri pro- 
vas, e nzo ve:iliarn injurias, ncrn insiiltos. 
i) Qrcv~!or :- Eu ligo in.juriei ningucrn, c rnuito 

r n e m  o nobre Dcpiitado, de quem sempre me (e- 
iitio honrado de ser Amigo : eu alludi á Politica dc 
uiii I'odcr, que realmente tinha assuiriido em si pre- 
ivgativas P attribiiições, q w  niio lhe competiam pela 
Carta Sr. Presidente, entre iima accusação politicri, 
inerarncnte de opiriião moral, e uma accusação por 
crirrics positivo$, que podem ser cornmettidos pelos 
Ministros da Corda, e que c3tao marcados 11s Carta 
Coristitucio;ial, ha uma differença infinita. Eu  jul- 
guei-me auctorisado para fazer-a primeira accusa- 
çao ; nio prctcrido fazer a segunda. Como era phsâi- 
vc), faltando do Movimento de Abril deixasse de al- 
Iiidir aos actos temerarios, e ás scvicias politicas, 
que O provocaram ? ! Corno era possivel, que eu dei- 
xasse de accusar o Poder deraliido (.[ri virtude da- 
guelle Movimento! Mas considerei-o tia csfe~a da 
rninha cornpetericia parlainentar, protestando deide 
logo que niio pertendia hzer de maneira algiimn 
in,juria a ninguem ? 

O Sr. Deputado dissc - Qiie coino parhkular, 
como homem publico, c como klonicrii de astado, 
podiam analysar-llie os sciis actos- Eu pago ao 
nobre Deputado na rneaina rnaeda ; corra toda a mi. 
nha vida pttblica ; ahi e3tão os rrieiis actos coino Eni- 
pregado i'ublico, examinc ou (O Sr. Aailo : - Faça 
O mesmo aos meus). 

Eii não alludi a actos deste ob daqiiclle Ministro, 
eii alludi aos actos do Ministerio solidario e respoii. 
savel (Apoiados), e repito, scin vontade de faacr 
in.iiiria a iiiiigiiem : e,tou conveiicido pois, de qiic 
cstive dentro <{:L ordem, porque V. Ex." n8o só mt: 
não chamou á ordem, mas ilem ao menos mc cha- 
mou ti questgo. 

Se o nobre Deputado iizo est4 conterite com esta 
explieaçao, eu nlo lhe sei dar outra; mas não retiro 
do meti discurso uma só palavra. 

O Sr. Prçsiderrte : - Esta questao &o pódc nem 
deve continuar (Apoiados): houve iii11 chamainento 
B ordem; o Sr. Deputado deu a explicação e por 
tanto deve teriniriar o iiicideiite. 

YOBCS do lado Esquerdo : -Nada, nada, 6 prc- 
ciso dar-se a palavra, a quem a pediii, para se res- 
pender ao que se disse do lado Direito da Camara. 

O Sr: Leo~ael: - Apoiado : chamaram-no6 Hé- 
bertes c Marnts, e C preciso responder a isto ; 6 prc 
ciso que d'aqui sc falle. 

O Sr. J. M. Grande . - En peso a p~lavra  pera 
iirri Reqiicritncnto. 

0 Si. Leonel lhoores - É preciso que se levante 
iitiaa voz deste lado, e qiie diga que d'aqrii nãolioiive 
nem ha H é b e ~ t ~ ,  nem Mmuts o illustre Deputado 
está. milito enga~iado 

O Sr. I'reaidente -Oidetri, Sr. Deputado. O 
Sr. Dcpiitado n>o teni por ora a palavra. 



O Sr. Leonel i j vures .  - Mas tia de-se deixar 
aquelle homem, aquelle pobre velho (Indicando o 
Sr.  Derramado) sem direito de repellir urna injjir- 
ria que se lhe fez (Vozes: -Ordem, ordem)? 

O Sr. Derramado: - Eu não preciso que o illus- 
tre Deputado me defenda : ainda o não fiz meuPro- 
curador (Riso) .  

O Sr. Presidente: - O Sr. J. M. Grande tem a 
palavra para um Requerimanto. 

O Sr. J. M. Grande: - Sr. Presidente, eu dese- 
java desviar a discussão deste triste campo em que 
foi collocada .... 

O Sr. Pre~idente: - Mas eu lembro ao illustrc 
Deputado, que pediir a palavra para um Requeii- 
incnto. 

O Orador: - O meir Requerimento é que V. Ex.' 
consulte a Camara, sobre se deseja coritinuar na 
discussão Iioje encetada, niio se dando a palavra aos 
Senhores que a pediram sobre a ordem (Muitos 
apoiados) ; rnas parecia-me que V. Ex." deve dei- 
&r fundamentar -o meu Iiequeiimeiito . poucas pa- 
lavras serão necessarias para o fazer .... 

O Sr. Presidente : - Requerimentos desta natu- 
reza nunca se fundamentaram. 

O Orador : - Bem, Sr. Presidente, eu obedeço : 
V. Ex.' nZo me deixa fundamentar o meu Reque- 
rimento, e por consequencia, eu peço a V. Ex." que 
liaja de consiiltar a Camara se deseja conti~iuar a 
discussio que foi encetada, não se dando a palavra 
aos Srs. Deputados que a pediram sobre a ordem. 
(Vomes no Esquerda: - Nada, nada : d preciso que 
se responda alguma cousa ao que se disse do  lado 
Direito). 

h' cogsdtada logo a Camara 
Se liavia de passar-se á ordem do Dia 1 Decidiu 

afjr~nulivamente por 49 votos contra 33. 
O Sr. Iloltreman (Sobre a ordem) : - A questao 

da ordem do  dia, é lima questão previa apresentada 
pelo Sr. Deputado por Chaves, e versa sobre se u Cu- 
mara tem ou não Poderes Constituintes. Nadiscussão 
deste objecto o Sr. Ministro dos Negocios Estrangei- 
ros soltou uma oiitra proposigo, e foi que a Camara 
tinha' Poderes Constituintes, mas que estes estavam 
lirriitados tão sóinente t i  Iniciativa do Governo, e que 
quando qualquer Deputado apreseritasse urna oiitra 
qualquer Mosao, entgo cra necessario que esta Moção 
segiiisse todos os tramites marcados na Carta para 
ser tractada na Sessão segiiinte ... ( O  Sr. Leonel Ta-  
vares: - Peço a palavra sobre a iiiesma ordem ern 
que falia o Sr. Holtreman). 

Eu lerei as palavras do Sr. Ministro dos Negocios 
Iistrangeiros, de que já outro dia tirilia tomado no- 
ta, quando S. Ex." as apresentou, e lerei tambem a 
parte do extracto qiie vem no Diario respectivo a este 
objecto (Leu). Vê-se portanto que ha duas opiniões 
totalmente differentes: ha a Moção de Ordeni apre- 
sentada pelo Sr. Deputado Avila, e tia outra em que 
se diz que a Camara tem Podercs Constituintes limita- 
dos, e qiie se qualquer Deputado apresentar qualquer 
Proposta, só póde ser votada em outra Sessiio de 
oiitra Legislatura: de maneira que o Sr. Ministro 
dos Negocios Estrarigeiros faz uma dislinc~ão, em que 
ri'utn caso tem a Camara Poderes Constituintes, e 
no outro não. Eu, Sr. Presidente, soii de opinião con- 
traria ; e neste sentido mando esta Proposta para a 
Mesa, c desejo tainbeiri saber se me 6 licito susteti- 

O Sr. Presidente : - l i a  precedentes disso, iiiesriia 4 
porque ainda ha poiico se coiicecieir o mesino ao Sr. 
Avila. 

O Orador: -Bem ; eu tamhem rino serei miiiio 
extenso .. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangciros : - 
Como o que o illustre I)epiitatlo tern a dizer, ori n 
Proposta que tem a apresentar, d feita ern coiiseqiinri- 
cia de palavras minhas, parece-rne que a ordern da-  
via ser, oiivir primeiro o qiic cii tivesse a dizer. 

O Orador: -A minha Proposta 6 esta (Leu) .  
Entretanto, antes de a siislentar, iião tenho duvida 
em oiivir primeiro o que o Sr. Miriistro terri a dizer, 
nias peço que n&o se íiqiie persuadido que eu cedo do  
direito de a sustentar depois (Apoiu(dos/. 
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O Sr. Ministro dos Negociox Estrr~n~eiros : - Sr. 

Presidente, quando Sabbndo fallei, respondendo ar- 
gumentação de um Sr; Deputado do lado Direito da 
Camara, e o qual accusava a Proposta do Governo 
de usurpar os Poderes Ordiiiarios da Camara, disse 

i 
eu -Que o Sr. Deputado, sem o querer talvez, con- 
fundiu dois Poderes distinctos : os Poderes Ordinarios , 
que tern um Deputado Portuguez na presença da Carta 
de propor a toda a liora, e a todo o tnrnpo qiialqiier 
Reforma qiie julgue iiecessaris, e os Poderes E x i  riior- 
dinarios que eram datlos pelos Collegios Eleitoratis 
para certa e determinada especialidade. E u  não fal- 
Ici em Poderes Constituintes, n5o proniinciei, ou pelo 
menos ri80 quiz pronuticiai a palavra Constituinte- 
Fallei sempre em CUrtes Revisoras, e Reformadoras : 
foi deste modo que fallci sempre. Se o illustre De- 
putado ouviu o contrario, sinto bastante; e se nos ex- 
tractos das Sessões não estJ isto, não estli aqui110 que 
deve estar, porque foi isto o que eu disse: iiem eu 
sou capaz de sustentar em publico, tinia opinião di- 
versa daqiiella qiie sustento em particular. 

Expondo esta doutrina cliie eii professo no momento 
actual, disse eii - Que me parecia que esta era igiial- 
mente a opiiiião do Governo, - e  iiYio foi necessario 
perguntar individualmente a opirii3o dos mais Colle- 
gas, porque a achei exarada no Itclatorio que precede 
a Proposta do  Acto Addicional, crn cluc o Governo 
diz, e diz corii asseliso da Carnara c da CominisGto, 
que não redarguiu até agora - Que os bepii~ados 
tinham Poderes para reformar na Carta aquelles ar- 
tigos que a experiencia tem rnostrado ser indispensa- 
vel corregirem-se e aperii~ic;oareiri-sc para riiellior ga- 
rantia da Liberdade, da  Monarcli ia ICepresciiia t iva, 
e dos inalteraveis priiicipios cin OIIC a Cilrta 03 qriiz 
estahdecer e constitiiir. Estes slio os uriicos limites 
que eu reconheço rios Podercs dos Srs. Deputados 
(Apoiados) : estes siio os liriiites que o Decreto de 
95 de Maio Ilies cstabelt:ceii : estes sGo os lirnitej qiie 
os Collegios Eleitoraes ltres concedcrnrri. Estes súo 
pois e espero que coritinuem a sctr O j  mesmos lirnites 
que os Srs. Deputados recorilieçcrain ( ApoiotL~s). 

Eis-aqiii está qiiaes: sao as miiitias douiriiias e as 
iiiinlias opinioes (Apoicldos). Eiitretaiito, a illustre 
Deputado pí~de apresentar as Moções qiie iiiteiider. 

O Sr. Hultr~er~inn : - Depois das explicaç&s da- 
das pelo Sr. Ministro, de qiie não faz sua esta parte 
do extracto que vem no Diario, e por consequencia, 
intende que a Iniciativa nllo está liinitada ao Acto 
Addicional, rnas sim a todo e qualqiier artigo da 
Carta, eu desejaria que isto ficasse muito cxpressa- 
rnente consignado, e neste caso niio terei duvida de 
pedir que se não d6 seguimeiito á minha Proposta 6 



vista da declaraçiio do  Sr. .Ministro, eu niio tenho 
~Iiivida ern retirar a minha I'roposta, com tanto que 
fique consignada na Acta esta Declara~go do Miiiis- 
tcrio. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros (Yir- 
conde d'dlrneida Garrett) : - A Camara ouviu-me 
responder reportando-me a Actos Officiaes pelos quaes 
c s ~ á  responsavel todo o Ministerio, não o estava eu 
porque não tinha a honra de ser Ministro quando fo- 
i.am apresentados, inas agora subscrevo a élles e tor- 
no.me responsavel 'igualn~ente pelo que elIes asseve- 
ram ; as doutrinas que aqui estio, são as que professa 
o Goveriio e a Camara. fi isto o por que nos tor- 
namos responsaveis, e não por iim escripto qiialqiier. 

( O  Sr. Deputado Mendes Leal Junior ndo reati- 
tuiu O seu dircuruo). 

O Sr. José Maria Grande: - Sr. Presidente, a 
liora está avançada, a Camara fatigada, e o Orador 
não póde esperar o conseguir a siia attenção. Pois, 
Sr. Presidente, eu serei ao menos laconico; eu dei- 
xarei de divagar: cingir-me-hei á qiiestão. 

A questiio que nos occupa, Sr. Presidente, c' sem 
dúvida rnuito mais importante, doque a qiiest80 do  
Adiamento, que ha pouco teve logar nesta Casa : a 
questão do Adiamento era uma questão de metliodo ; 
con~~rehendia-se em estreitos limites: esta tem em 
torno de si um vasto horisonte: aquella não tractala 
senso de saber, qriaes eram as materias, que na or- 
dem dos debates, nós deviamos preferir ; e nesta per- 
tendem disputar-nos os nossos Poderes, pcrtcndcm es- 
treitar-nos o circulo da nossa auctoridade. fi portanto 
urna questão da maior trariscendencia, e gravidade. 

Um illustre Orador, que se senta daquelle lado 
(Direito) n'um discurso, que sem dúvida algiima 
poderia honrar os mais illustres Oradores desta Ca- 
inara, n'um discurso, que todo elle foi uma bella iris- 
I>iração, disse-nos - Qiie a quesiao era de ser, e de 
1150 ser - sim, Sr. Presidente, a qriestão éde  vida oii 
de rriorte para o Parlainento : porque se os nossos di- 
plomas forem invalidados, nós nso podemos fiinccio- 
riar nesta Casa (Llpoiados); estas Cadeiras devem 
ficar desertas ; aquellas portas devem fechar-se á nossa 
saida. 

Sr. Presidente, eu não pertendo exercer attribrii- 
soes alheias, mas n%o quero, que se me usurpem as 
minhas (Apoiados): eii não quero ser destituido da 
auctoridade, de que fui  legitimamente inve6lido ; e 
não posso cbnsentir ern qu; cbsta Camara seja despo- 
jada da alta Magistratura, de que a Nação a inves- 
t i i i :  a i\laçCo delegoii nos Collegios Eleitoraes os 
seiis Poderes: os Collcgios Eleitoraes deram-fios di- 
ploirias, nesses diplomas ha limites; é pieciso, por 
tanto, que nós nos contenbamos dentro desses lirni- 
tes ; mas eu não quero, qiie se toque ria inrio1al)ili- 
dade do meu direito : o nosso direito O a riossa força : 
C preciso, qiie não coiisiritamos, que elle se viole 
(..lpoiados), é preciso que não ~orisintariios qiie neste 
recinto os Eleitos do Povo sejam despojados de  sua 
auctoridade; que aqui se lhes dispam as suas vestes, 
que se Ihes ponha sohrc a fronte o rotulo de usur- 
]>adores e de intrusos (Apoiadosj. 

Sr. Presidente, eu recebi uni diploma dos nieils 
Constituintes, não O sollicitei, achava-me a quinhen- 
tas legoas de distancia, quando neste Paiz se proce- 
deu ás eleições de Deputados da  Naçiio, mas por 
isso rnesmo vejo-me obrigado a defender os ineiis di- 
rcito;, e os rnetis Constituintes que mos deram, visto 
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que os seus direitos s5o atacados pela Moçiio Pré- 
via. 

Urii illustre Deputado daquelle lado disse-nos, com 
O seu talcnto, com O seu vasto talento tão geralmente 
conhecido, disse-nos - c<  Quaes são as theorias que 
quereis applicar a essa questão? São a8 theorias da  
Soberania Popular (Apoiados - O Sr. Passos (Ma- 
noel): - Muito bem). Ou siio as tlieorias do nosso 
Direito Publico? 7, Sr. Presiderite, eu direi ao illus- 
tre Deputado que appliqrie á questão as theorias que 
quizer, porque a questio ha de sempre ser igual- 
mente resolvida no sentido em qiie a vou deferidei 
(Apoiudos). 

Aqui ha uma alta razão superior a todas, ha a 
Lei da Salvaç5o Publica, ha a suprema Lei da Con- 
servaçio da Sociedade ; tia as circumstancias anor- 
maes em que o Paiz se achou ; ha o principioRevo. 
lucionario. . . . E não se assustem os Srs. Deputados 
da Direita porque o nosso I'aiz está acostumado a 
isto; todas as nossas Dynastias assentam sobre Re- 
voluç6es (Apoiados) . não se assustem, porqiie quan- 
do uma Revoluçiio é consommada, quando os CoIIe- 
gios Eleitoraes a sanctificain, essa Revoluçiio é uni 
facto que fica transformado em direito (Apoiados- 
O Sr. Pasnos (Manoe1):-Muito bem, muito bem). 

Sr. Presidente, eu podia fazer longos discursos so- 
bre este assiimpto, nias intendo que longos discursos 
n&o siio para aqui; sei O que a sciencia ensina, mas 
tambem sei O que a prudencia pede; sei, Sr. Presi- 
dente, que O laconisnio, a concisão, talvez a reserva, 
a reticencia, 6 muitas vezes a eloquencia do I'arla- 
nieiito, porqiie os l'arlainentos, Sr. Presidente, S%O 

Corpos de acção, de applicaçio em qiie as theorias 
devem ser mais ou rnciios modificadas segundo as 
grandes conveniencias publicas, e as doutrinas que 
miiitas vezrs siio bem cabidas rias Escólas, lias Ata- 
deriiiaoi, podem nao O ser no- Parlamentos aignnias 
vezes, c e por isso cjiie eu ii?~o dou maior pxtensao 
este assuiiipto. - i' A legitimidade dos nossos Poderes - 7, Pois o 
Sr. Dcpiitado qiie propoz a Moqiio, póde duvidar d , ~  
legitimidade dos nossos l'oderes, c pode conLiniiar ;I 

estar assentado naqiiella Cadeira (Apoiados -70- 
aes:- Muito bem). 1'013 o Si. Deputado que pro- 
poz a qiiestão prévia, intende que no seu diploma lia 
u r q ~  clausula que elle não póde desempciihar, porque 
essa claiisrila é illegal, e julga que póde desempenhar 
o srii Mandato? O seti Mandato e indivisivel ; se o 
Sr. Deputado julga que tima parte do seu Mandato 
não póde ser desempenhada, porque é illegal, e fere 
a. Lei IJundamental do &tado, a outra parte estíl 
tambem caduca; e portanto o Sr. Deputado para ser 
coherente era preciso que quando prestou jurainen~o, 
o 1150 prestasse (/lpniodos); era prccizo que o Sr.  
Deputado dissesse -Eu recebi, é verdade, um di j~lo- 
rrin, mas esse diplonia é illegitimo, eii não posso 3en- 
tar-iiie aqui, não posso ter logar neste recirito (O 
Sr. Avila:- E legitimo, mas não tem 16 a claii- 
sula). Mas se S .  Ex." diz que C legitimo, e que lá 
não vem essa claiisula, eu lhe vou lêr n meu diplo- 
ma, que é tal qual corno O seu (Leu). Julga o Sr. 
Deputado isto legitimo ( O  Sr. Aaila: - Lei-a o 
resto)? Ld vou ( L e u ) .  

Mas, Sr. Presidente, veja V. Ex.' como miiitas 
vezes o espirito talvez de Partido nos c e p  (Apoia- 
dos) !! . . . Ha de ser esta Camara, Sr. Presidcntc, 
quem tia de reformar a Carta segtindo os nossos di- 

R9 



ploriias ; ha d e  ser esta Camara, esta Lcgislatura, c 
o Sr. Depiitado queria, qiie a Carta fosse observada, 
que exige para se reformar a intcrvcoçlto de duas 
Legislaturas! ! . É impossi~el. D e  mais o Sr.  Depu- 
tado póde ser que se queira intrincheirar em outras 
ideas; póde ser que queira dizer que os artigos nRo 
são constitucionaes, mas é facil de  mostrar que al- 
guns artigos d o  Acto Addicional são eminentemente 
constitucionaes. 

Sr. Presideiite, eii considero o meli diploma como 
legitiinri (O Sr. Avila : - T~rntxn, eu) e é por isso 
qtle estou ricsta Casa, e hqi de  deseinpcriha-lo eiii 
toda a stia latitude, e se tivesse alg~iiri <?scriipulo so- 
bre l~ar te  desse diploma, não me havia de sentar nes- 
tas Cadei1.a~ ( O  Sr. Avila:  -Eu não tenho escru- 
pitlo). (O Sr. Corrêo Caldeira: -Nem eu). Então 
1120 de estar do  nnsso lado. 

Sr. Presideijtc, liouve iima Revol~çRo iieste Píiir, 
esta Revoliição tinha tima bandeira, esta bandeira 
iiriha iirna Iigenda, qtre era-Crcrdnde n a  eZeiçJo, 
Reforma da Corta, Moralidade na Administrop50 - 
Era preciao que tXsie prograiiinla da  Itevoliiç&o fosse 
fiel c proiiiptameníe executndo; qiicm o havia de  
execiitar ? O l'oder Moderador, e o Poder Execiitivo 
ern Dictadura, revestido de  Poderes Dictntoriues. 
I~trectivamente o Poder Execc~tivo, nssiimindo Pode- 
res Dictatoriaes, publicou a Lei das Eleiçcies, em 
coiiseqiiencia das qriacs n6s estamos reiinidos iicJsta 
Casa, e procurou introduzir a Moralidadr! na Admi. 
riistrac;ão: o que restava pois, Sr. Presideute l Reu- 
tava sem duvidu para preenclicr o testo d o  progra- 
i110 o tractar.se da  Reforma da  Carta.  

Para que esta Iteforma se fiztssse, era necessario 
proceder de  iim dos tres modos. Ou cstn Camara ha- 
via de ser Constitiiinte, oii havia d e  ser iima Camara 
[tevisora, ou havia de  reformar a Carta pelos trurni- 
tes nrlla contidos. ttcfor rilar a Carta pelos tramites 
nella (.t~niidos, era adiai o grande pensamento da  
Revoliiçiio, era deixar uma porta abrrta a novas agi- 
tações, tLra deixar ainda iim instriimento, de qiie par- 
cialidades politicas se podiam servir para incitilisar 
e bnldar o pensnmeiito dii llevoluçlo. Tornar esta 
Caaiara Constituinte rio cstado em qiie se achn a 
Ei~ropa,  era sem questão algtima assompto grave. de  
gravissirnas dificuldades, e era trazer á aretia as ilieo- 
rias, era lançar-nos nos campos das paixões, y a ,  
ii'urria palavra, accender a facho d~ grandes e inex- 
tirigiiiveis discordias /Apoiados).  E r a  pois preciso, 
tião se admittindo nem o primeito, nem segiindo ar- 
hitrio, adriiittir o terceiro, isto é, que o Poder Mo- 
derador preterindo os artigos da  Carta, ern conse- 
qiicriciu dos qiiaes a Reforma devia srr proposta 
n'uiiia Legislotrirn para qiie fosse votada ti'ootra, 
dissesse- Que, rrn conseqiiencia da  salvação da  Rs- 
tado, assiimia esses Poderes Dictatoriaes, c convidava 
os Collegios Elcitoraes a que nos dessem os Poderrs 
necessarios para reforrnar a Caria - O s  Collegios 
Eleitoraes anniiirain a esse corivite, e desde então a 
IlevoIcição ficou sanctificada, ficou consommada pelo 
voto nacional (Yoxes: - Miiiio hem). 

Sr. Presidente. estas 6 cliie são as verdadeiras tlieo- 
rias, aqiiellas qiie podein apresentar-se aqui mesmo, 
sem perigo nenliiiril para n Causa Publica. 

A Reforma da  Carta r,Bo era uma necessidade, 
disse iim illiistre Deputado daquellc lado;  mas ouvi 
logo a oiitrn Orador dalluelle mesmo lodo, que fie 
seguiu, dizer pelo contrario, qiie era uma grave, uma 

instante necessidade (ApoioJ(rs); de maneira que 0 5  

illiistree Deputados daquelle Indo n80 eslão acèordes 
sobre pste i ~ n ~ o r t a n t e  Lissumpio, aprewntarn opiniões 
contradictorias.. . (O Sr. Avila:  - É que n i o  in- 
tendeti) Sr. Presidente, eu intendo as cousa4 cbhio 
elles se dizein, póde ser qiie reciilicando agota qiiei- 
rain diaer outra coum.. . E eu peço a o  illiistre De- 
pittado, que ha pniico rne chaurou b ordern, cicieira 
tigota entrar na arderi], t i b  intairoirilirodo. O illiis- 
tre Depiitado disse, qrir n N . t ~ ã o  não havia pedido a 
Reforma da  Carta (O Sr. Avila : - tiolcn>rierncnte) 
R eii digo qiie a pediu soleiiin~icienie (Muitos aroia- 
dos);  eu digo que a pediii por muitas vezvs: a [[ri- 

prensa, os l'artidos, a Narão, o proprin Pariamei310 
n qtle pertenceu o illustre Depiitado, pediu essa I t c -  
fornia (O Sr. AviZa:-Apoiado, n o  Parl~iinento). 
Então para qiic diz, que a dão pediu, se o i i l i ~ ~ t r e  

1 Deputado era Membro de  um P~irl~tmento onde se 
pediu essa Reforma ? ( O  Sr. Avila:  - Eu disse - aqui). 

0 Sr. Presidente: - Eu pe;o qiie riio haj.3 i i l -  

terrupqões. 
I 

O Orodor: - E u  não interrompo ningiiem, V. Ex.' 1 
hem o sabe, e se rne deiharem contini;ur sein inter- 
rupção, serei miiiio mais brcsve, e talvez pos~a con- 
cliiir antes de dar a hora. Sr. Pre-idente, a hnqùo 
pediii muitas vezes a Reforma da  Carta. Qiiando a 
Cartn appareceu neste Paia, tiouve logo tniiitn:, das; 
Sumtnidades Poli tiras, que recon tiecerarn m-iiiios dos 
seris defeitos, porqcie os tinha : e qual é o Codigo 
Pundarnental qiie ns n5o tem 1 (Apoiado). Todo o 
mundo sabe, que a Nnçb se havia por tal ioodo 
proniinciado a este respeito, que ate Actos OtXciaes 
solemnemcnte npresenlado; ao   pai^ exijteiri, em qiic 
se promettia a Reforma da Carta. tiin 18*1k? deu-se 
iim desses Actos (Apoiados). E m  líf46 o Povo, a 
Nag50 ein uina attitiide temerosa t o n ~ o ~ i  as ar~iias, e 
torno11 a forrnular este pedido. Este mcsnio pedido 
ainda se tornou a formular em 1851 de iJina ina- 
neira expressiva, porque iitna das 11-gendus d a  brin- 
deira qiie o Moviinento de  Abril tomou, cara a 1Ze- 
forma da  Caria. A I rnpr~nsa  por miiiias vezrs pediu 
a Reforma da  Carta (0 Sr. Aaila: - I? a Ilepii- 
blica). O illiistre L)epuiado coniinúa a interroii~per- 
me, mas d'ora ávante fingirei que o riso oiiço (Riso). 
A Reforma da  Carta por tanto e unia necessidade 
d o  Paiz, P urna promessa de  miiiio tenipo feita, que 
desgraçadamente se não verificou, e que deu logar a 
siigzesiões e a conflictos no Paiz d a  iriais alta im- 
pirtancia (Apoiados). 

Sr. Presidente, nem era possivel permanecer a 
Carta inalteravel. E agora invoco lima opinião, apre- 
sentada pelo illustre Deputado, que me precedeu, 
conforme coni a opinião d e  um grande Piiblicista: 
diz elle-Não ho duvida, que as Leis Fundamen- 
tncs dos Estados devem ser revistas e reforiiindas pe- 
riodicnrnente - Sr. Presidente, as Instituições hiiir~a- 
nas iiBn fora111 feitas para durar sempre, ellas devein 
transformar-se ao  passo que a Sociedade se vai trans- 
formando, devem rnesmo adaptar-se ús Sociedades 
nas diversas phases d a  sua transformação; a Lei Pun- 
damental d e  iim Paiz deve ser a vanguarda da  civi- 
IisaçBo intc.llectual, politica e social de  iirri povo 
(Mt r i tos  apoiados). Por tanto, como qciereis vós, 
qiie não podeis negar o perfectibilidade no Progresso, 
como qiiereis essa inamobilidade 1 

Nbs, Sr. Presidente, veneramos a Carta como o 



P r i n d p  Msgnaiiiruo cliic C-\ oiitliorgou ; n6s conside- 
ramos a C e t ã  e o %bemno cama duis abjectm ti- 
gados inteiramente, e tarirbem como objectos da nossa 
rnaio; affeiçgo, respeito e veneração (Muitos apoia- 
cios); mas por isso não podemos dizer que a Carta 
nio deve ser reformada ; queremol-a reformada para 
qiie continue a ser o Codigo respeitavel das nossas 
1,iherdariee (Muito bem/ e o fundamento das Ifiatitiii- 
cC>es iMonarctiico-Representativa$ unicas qiie se com- 
padecctn comi a indofe deste bello Povo (Apoiados). 
N B s  niio podemos deixar de emar a Caita, ri& que 
erriigrlirrtos par eHa, n65 que verternos a nosso san- 
gue por ella; a Carta que tiouxe a liberdade e a 
vida a este Paiz, 2 Carta que despeda<oii os cada- 
1Hlsos aonde o sangiie dos nossos i rmbs  tinha tantas 
vezes sido vertido, a Carta que abriu as masmorras 
aonde'gemiam tantos Cidadãos jonocentej, a Carta 
f i i i  ilrnente que quebrou as aigemas a este Povo t i o  
(licrio da Liberdade (Muitos apoiados). Por tanto 
iiio scL diga que nós deixamos de ter iim eiilto de 
respeito e veneraçio B Lei Fundamental do nosso 
Paiz. 

É precisa esta Reforma, Sr. Presidente, porque a 
Nação a reclama, porque nós seus Maridatarios de- 
vemos obedecer a esta injuncçao; é preciso esta re- 
forma para que ponha termo a novas Revoluções, e 
cjuebre o instriiniento funesto, a espada dos dois gu- 
mes q u ~  tem ferido muitas vezes o Partido que a 
crnpreg~i (. aqueile contra quetn é empregada (Apoia- 
dos). 

O Mo\ irnento dlAt)ril, ouví eu dizer daquelle lado, 
nBo Soi urna Itevolu~üo, riao foi um Movimento Na- 
cional. Sr. Presidente, eu appello para todo3 os que 
me oiivem, appeilo para o Paiz para que eIie des- 
minta estas aserçoes. Nós vimos todos saír de Lis- 
boa o Chefe deste Movimento, o illustre Marechal 
Snldanlia, c saiu quasi só, mas ía acompanhado da 
5iia espada e da sua fortuna: elle, e seus Compa- 
iilic.iros de Armas correram o Paia, em toda a parte 
acliarairi acoltiimento, em toda a parte acharam ad- 
IicsGeç, eni todd a parte aehararn sympathias. Nós 
vimos todos, Sr. Presidente, essa bella scena de pa- 
triotismo e de eritliusiasmo que nos apresentou a Ci- 
&de predestiiiada para vigiar, e para guardar sem- 
pre as Liberdades do Paiz (Repetidos apoiados) 
essa Cidade que d o maior braeizo da nossa gloria 
(O Sr. Passos (Mavtoel) : -Muito bem . essa Ci- 
dade, berço da  velha, e da moderna I I? onarchia ! 
Nós vimos esse entbusiasmo, aqui nesta Cainara ha 
quem o presenciassr, nas praças, nos theatros, a,is 
riias, nos quarteis; as ovaç6e3 eram continuas, i iS 

:idliesões eram manifeshs (Apoiados). 
N69 virnos depois, Sr. Presidente, o Clicfe desbe 

Movjmenlo entrar a foz do Tdjo acornparihado r á 
testa d'alguns bravos, e nós presenceamou esse dia de 
ovn~Yto e de enthusiasmo com que por todo o Libboa 
foi recebido esse Homem: talvez ngo tenha iiavido 
iiin dia em que tivesse logar urna scena de &o grande 
contcntarnento; todos se congrtltularam nesse dia fe- 
liz em que o Povo se abraçoii coiri a 'rropa, em qirc 
todos 0s Cidadaos não tinham seriio uin só peiisa- 
lneiito -0 da salvação da l'atria e Liberdade ( M ~ L L -  
tos apoiados) !.. . Este facto tepercutiu-se rin todos 
os angulos do Paiz; parecia que teiegrafos electricos 
aliriiinciavam este acontecitnerito para todos 03 con- 
Slns dc Portn,aal; e n&o havia tae:, telegrafas electri- 

C03: era o eco, que a Liibi~ do entliiisinsrno reprodu- 
zia por twla tt parte com incrivel veloci(1ade (Apvc'a- 
dos). E cl~z-sc-Este movimento nao foi nacional !.. . 
Se 11io foi nacional porque inotivo os Collegios Elei- 
toraes (c é onde esta toda a força da argumentação) 
porqiie inolivo os Collegios Eleitoraes nio disseram - 
N6s nao damos os diploities qiie me são dictados, 
nós não corresporideirim ao convite que nos fizeram? 
Mas os Coliegio3 Eleitor'ies todos c~rreapiideram ao 
convite, [nas os Collogios Eieitoraes todos deram o 
diploma que eu ainda agora li (Apoiados); e por 
tanto o movimento licoii naciorialisado, se nâo era 
nacional ( Muitos apoiados). 

Disse-se aqui - Qiie o Acto .-2ddiciorial era de 
pouca importaricia -Sr Presidente, o Arto Addi- 
cional foi prudente e politico, o Acto Addiciorial foi 
redigido cautelosamente ; porcliie era necessario attcn- 
der as circums~ancias em que por toda a parte se 
acha a Europa; era necessario que nAo nos lançase- 
tnos na arena das discussõrs politicas. E eii ainda 
peço & Carnara, que fuja dess6 campo, e que V *  amos 
quanto antes, depois de approvado o Acto Addicio- 
nnl, tractar das qiiestões economicas e administra- 
tivas (Muitos apoiados). O Gov?rno trarh aqui as 
suas Propostas, o Governo precisa traaêi-as, o nosso 
apoio ao Governo, senl quc.;t&) ncnhlima, depende 
do preenchirnento deste dever (Apoiados). Então, 
Sr. Presidente, n63 teremos o gosto de vêr aqireIle 
lado ( o  Direito) como nos acabou de anniliiciar iim 
dos seus Oradores, concorrer cornnosco para esse 
fim: se agora temos o desgosto de combater os setis 
principiou na arena politica, teremos a satisfação de 
ãbracjãr-nos no campo economico e administrativo 

l A e & k e n t e ,  6 milito iiotíivrl que aq~ielle lado 
ria Camara (o D,relfo; se tivesse eqiiecido, que 
houve lima ~ e v o l u ç ~ l o  no pniz; eu felicito os Srs. 
Deputados dsqiirlle lado - de terem esqiircido cqte 
grande ncontccirneiito - poi que isto prova, que a [ie- 
volução n80 foi violenta, nem oppre9sora - a Revolu- 
ç&o foi tolcraiitc e pacifica. e tão tolerante e pacifica 
clue os i I l ~ ~ s i i ~ =  Dcpiltados j,Z se não lembrain qiie 
elln existi 11 (Apoidd~e) .  - depois deste acto de 
tolerancia nao iriercceriatnoj titis, Sr. Presidente, ser 
trxtados por aqiiellps Senhores um pouco mais, niío 
direi urbanamente pqrque tados são urbanos no seti 
tracto, mas em Fim urn poiico mais suavemente ?... 

Sr. Presidente, nós se desejâmos de coraçüo a 
Monarchia Constitucional, devemos desejar que a 
Carta seja reformada, e quanto antes reformada por 
isso quc ella fica sendo a bCwe sólida desta inesma 
Monarcliia Constit ucioiial ( Apoiados). 

Omitto, Sr. Piesideritc, muitas mais cousas que 
tiii ha (jiie d i ~ c r  em resposta nqiielles Senlioi es ( Apon- 
tando pura o Indo Bzreito), rnas nko qirero abusar 
da attenção da Camara, nem tão pouco da henevo- 
lencia com que acaba de tne ouvir (Apoiodoe - 
Muito bem). 

O Sr. Presidente. - A 110ra já deu. A ordem do 
dia para Brnanhii d a continuação da de Iioqjc,. t l ~ t , i  
levantada a Sess&o. - Eruitt g csclro hoi.ns t2a tar,le, 
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que A obsiaiile o r h a d a  por Portaria do Mlriiste- 
rio datada de 30 do mesmo, foi todavia swtada sem 
fundamento pela ddiberaç;^io do Governa Geral em 
Conselho do  dicto Ilstado, e ácerca do qual objecto 
cii. escrevi a esse Miaisterio dois Offlçios com as da- 
tes de 26 de Junho, e 30 de Oiitiibro do referido 
alino, e as Camaras Municipaes das Ilhas e Salsete 
daqiielle Estado teiri f~lito subir Representaç6ee ao 
&ve rno .  - Jeremicu Marcarenhas. 

Ailjuderr-ce foser a comneurricnç&a rcqectwu. 

Contirruoço'o do discusscio da questdo previa, 
nprewnloda pelo .%. Aoiln, reladiv~i ao 

/ /&to Adtiiciortal. 

O Sr .  Loper Branco: - Sr .  Presidente, depnis 
que se suriu aqui dizer a alguns illustres Deputa- 
dos, qiie elles tinlia rii coragem bastante para exigi. 
rem uina Reforma da Carta mais lata do qiie a cio 
Acto Addicional, sc as circiirnstancias o permittis- 
sem, mas qiie tambem tinliurn juizo siitricientc para 
se contentarem coiri aqiiillo qiic era possivel nn es- 
tado a(:tiial das cousas; -depois que do  Banco dos 
Srs. Ministros, para se sustentar o Acto Addicional, 
se rccori(.ii ao Decreto de 10 de Fevereiro e &  doiitrina 
ainda a16 aqui nao sahida do sz~pprimenlo aor pode- 
res rruser~tes, vendo-se SS. 14:u." , pcln posição crn que 
se tèem collocndo, na iiece3sidade de dizerem, qiie 
nno ~,erieiicein, e nem s;ro de Partido nenliiirn; --. 
depois qiic, pela força dos nossos argumentos, n63 
ternoi obrigado os nossos Adversarios a rccorrereiii ao 
l l i r e i l o  I{ecolucio~tario mais dis>ol\en tc, contando 
nesse niimeio 04 Ydti iaiclias da 0rdi.m em todos os 
tempos e etri todas as épocas; contando nesse niiriicro 
os Iiorneiis da Carta de 1848 e de 18Od; depois de 
tiido iato, Sr. Prcsideiite o Acta Addiciooal eatA 
jiilgado, c &o máo succeaso em tiio poiic o hnipo, é o 
iiiaior triiiiifo qiie podianios alcariyar, nós os 11ornens 
que levantáriios aqiii a bnrideira, delmixo da qual 
comhatciiio~, da iiiviolabilidnde da Lei t~iindanieiitnl 
da Moiiarchia, qiir a n o w  Iionrn c o riosso dever 
nos manda dcfenrlcr, c qiie tiave 110s dc defetider por 
todos os meios, e com todas as  foigas qiie estiveicin 
ao nem alcance (Apoiotlos, rnuito />em). 

Ahi tem o Goveriio a3 conseqiiencias qiie tein re- 
siiltado e v,io resultando da sua Politica irtdeíitiida ; 
ntii tem o Goverrio os eTfeitos que vão resultarido das 
óuaj furicstas condescendencias; ahi tem fiiialrnentc 
o Goveriio os relultados desta disciiss?to qiie ha uns 
poiicos de oieze~ a eria parte, cfetmixo de differentes 
pbases, está excitando a ciiriosidadr da Eiiropa, qiie 
iios coii terripla \ cndo-rios reformar a Lci l?iiiidamen- 
tal do Paiz por um meio revoliicioriario, que foi de- 
cretado pelo proprio Governo do Esttido ; revogantio 
todas as regras e todas as fórrnas qiic iiella estavam 
estabelecidas para esse mesmo Fiin ; compiornettcrido- 
nos sériamente, no interior pelas dis.i iencias q u c  
~ugmentou coin isso; e iio exterior, com todos os 
Governos qire procedendo de um inodo differente nas 
circu,rnstancias actuaes, tein adoptado oiitras niedi- 
das de ordem e de estabilidade. 

Sr. Presidente, fomos accusados que riao queriamos 
r Reforma da (.'arta, e de qi!etetnios n inamovihili- 

dade das Instit~ições; e eu em mim do Pa~iido e 
que tenho a honva de pertencer, rejeito esta calurnnia 
que nós nko mevecemos (Muitos apoiudm do ludo 
direito). 
Nós, Sr. Presidente, o iinica ponto em qiie estaintn 

em divcigencia, é sobre se esta Reforma, que agora 
se pr~tende, B o11 n5o urgente. Nós estamos convi-+ 
cidos que é conveniente, qtie é necessario reformar 
a Carta; nós o qiie nào reconhecemos é a iirgencia 
que os illi~stres Deputados sustentam ; e se ~)rwisns- 
wnioe de argiimentos para rrlostrar que csta Refor!iia 
nio Q iirgente, bastava-rurj recorrer ao Acto 11ddicio- 
iiat (Apoiudos,'. Pois qiie artigos $0 eses  qtte ss 
apresentam no Ac to Add icioiial para se reformarem, 
que possam ter algiima iiiipor~arkia, a iir~o ser o ar: 
tigo re1atit.o aos 'l'ractados, e o artigo que diz res- 
peito AS Eleiçóca? Em qiiunto ao artigo dos Tractn. 
dos pergiirito, hii porventiirn alii algiiin, ciija impor- 
tancia obrigue a se preterirem todas ns Fbrmas e as 
regras estabclecidae na Curta, para a rehrina dm 
seiis artigos, e a recorrer se a cate rneio revolucio. 
nario que  se nos propõ?? E ern qitnnto a Iil.r.iqAea; 
6 tiio inal provaram agora cssas 1':lriqòes iiiriircctns, 
contra as qiiaes tanto sc teiri dicto !. . R'5o estiio 
aqui em t3o grande niinicro oj  i1 1iijti.e~ L)cp:italor 
qiie sustentam esta lirhrrria, e i i b  sornos tào poii- 
cos 116s os qiie a cornb.itciiios (Almict~los 1.  . . . . ? 1% 
se qiiisesseiii prsnr  das Illejçoes indirccrar p i a  ar 
Eleiçòes di.reclas, nzo catara jii resolvi~~lo I)or uriia 
Carnarn, sem ser corn o meii voto, qiie o ;;rtigo da 
Carta iii\o era coiistitiicional ? 

É;, porern, Sr. Presidente, no artigo. 16." do Acto 
Addicional qiie ainda ediH mnia provnda toJa osta 
iirgencia da Reforma que nos é proposta ; porque o 
Ciovcriio proj)6e qiie syja julg.ido riio c*~ti.tilucio- 
rinl o artigo Ig." da C.irta rio qiral sc c!-,t.il>ekecit o 
tratarrierito que deve ter a C.imar;l doi Yiircs: o Go- 
verno linlia grande urgericia eni se dcclaiar tamkem 
n&o constitucional o artigo 20.", rio qiial se ertabc- 
leco o cercrnoniitl qite deve baver nn S2sslio Real da 
Abcrliira, e (10 Encerramento das CArtes : o Cioverno 
tiiilia milita uigcncia ela Il,.f~rrna, p ira sc cll,clniar. 
igiialirientc qiie ii;to,seja coiistitaciorial o artigo 38.' 
da (:arta, no qual se estabelece que 0 3  Depiitad:)~ 
vençam tini siibsidio. . . . . ! Niio era muito urgeata 
qiie se decl;ir?sjerii riào coristitucionaes todos ester 
nrtigns. . . ? ! E, pois, com a necessidade de todas es- 
tas providencias que nos querem obrigar a pretcrir 
as regraa estabelecidas na Lei Puiidaiiieiitat do h- 
tadopara a sua Reforma, e s conscntirrnos no meio 
ievolitcio~inrio e siibversivo qiic SP nos proph. . ! ! 

Tiir, loiige eitá o Partirlo Coiiservarior da merecer 
set accusado de n5o qiierer a lieforiria da Carta, 
qile por parte desse Partido já foi apreseniatla uinu 
J'roposta para essa rnesma Ilehrinn (r1poi~rclo.s); a 
oxalá qiie o Acto Addicional pod~ssc ter algiim pa. 
reritesco com ella. Por rnais que  sediga, eii irilerido, 
seiii querer irrogar offensa iit.iriiiiima, qiic o hcto t\d- 
dicion 11 esth rriuito loiige de rnerecer as Imririis de 
tinia Proposta de Reforma da Carta. Nessa Proj>o,ta 
que a niini me coiibe a honra de apresentar, coiii- 
~>reliendiairi-se todos os artigoj qiie ii,:~o só na trii- 

iilia opiriiùo, rnas na opiiiiào de todo; os hoineiis (111s 
têem estudado esta nintciia, precisa111 de ser refor- 
triados Nessa Proposta isstava cornpieliendida a re- 
forma da camara dos Dignos Parej. N5o ditei que 
ó iiin escarneo, mas d um contrasenso, é iirna de- 



d k n c i a  atodos os principio,, fallar-se em Refor- 
ma da  Carta,  e n8o se recoiihecer a necessidade d e  
rpformar a Camara  dos Di~r ins  Pares (Apoiu- 
dos). h a  Propoda poi- que apresetitei, cii pro- 
piinba a rpforrriu deBta Camaia,  conservando po- 
récri, fiel aos metis principias, a sua liereditarieda- 
de, inas corn condiçòes, dadas as qiiaes, a Caritara 
no futiiro Iiavia d e  ser composta sempre de  Iiomens 
qoe ebtivt3sjem cornprelieiididoa nas cathegorias d'en- 
tre as qu,its 5ómer1te ficava pcrmittido fazer a sua 
noineaçio Se  cssa Proposta n%o foi discutida, a ciil- 
pa ,tão foi miiilia, nem d a  Carnrira a qiie rrie Iionro 
de  ler pertencido, iiern 120 poiic*o das Commias&s das 
quaej  tamhem tive seiiipre a lionrn de  ser meinbro; 
porque iodas d ~ i a i n  prova de  maito zflo e do desejo 
qiie tinliain de  fazer alguma cotisa, c d e  conctitireni 
e5te t rahallin ídpoimfos do ludo direib*) ; mas, Sr .  
Prt~sitlerite, V. lxx.", e todos os hornerw que tèem 
practica dos iicgocios, sabem os ernbsraços e as difli. 
rii1~ladt.s qiie ha, quando se tracta d e  reformar a 
ConstitiiiyLio de  um Pais (Apoiados); e é a isto que  
se deve nr~o ter a Cam:ira transacta disciitido a Pro- 
posta da  Itefoima da  Carta. - Conio é, j~ois, qiie eu 
e os Ricuu arriigo; podemos ser acciisados que que- 
reriioi a inaniovibilidade das InstituiçOes? Por  ven- 
tiirn o Licto da  1'rol)osta qiie apreseritci, nLo próva 
a injustiça com qiit! soinoj argiiidos dcqiierermi>s si- 
milhantc ii~ariiovibilidade (Apoiadvs)  ? Nós os ho- 
mens qucb temos pertencido a todas as maiorias das 
C irnaiai pas'adae, altamente accusadas e argiiidas, 
e ílié cal!irnniadal;, traballiiiinos sempre par dotar o 
P~ i i z  de  rnrdidas iiteis, e é por essas iiiedidas q u e  o 
Governo íiiiida faz algurna rousa na sitiiaçHo actiial, 
sendo por isso qiie se nos devia fazer riiais justiça 
(ApoinrLon). Ox;il& que estaCainara. ao  e~ccrrar-se,  
possa dizer a o  Paiz que o dotoii d e  medidas d a  ini- 
portnncia (iaqiiellas? qiie lhe legtíram essas Caniuras, 
a ti-ozinen te calu niriiadas. 

O Sr. Leonel Tul;urer : - Quaes foram essas me- 
ditliis ? 

O Orador: - Pornni ~ o d n s  nqii~llns pelas qiiers a 
Aiirnii~i~tr , içio íiciiiiil t.si;i rrgehdo o Pnit, e dirigin- 
d o  tocios o9 t i e p ç i i ~ ~  ~)iil)licos f Apoiados). 

I'oi iirn illii*tre Dt~piitadi~, Sr. I'resideril~, qiie Iion- 
tem fc~clioii i1 S,,ssâo, de cliieiri nie prezo de 5c.r ariii- 
go ,'r riiiiitoj aiiiios, e ciijo talento tenlio admirado 
por iiiiiiia~ vi9zes, qtie tios acciisoii de qiiert!rmos a 
irinii~ovil~ilidade das Itistitiiiqc>c.s; e teiilio iniiitii sa- 
tiJf.tç:io de  ter sido cliam;tdr> pelo illiisire Ilepiitado 
n ~ s t e  t:aiiif>o, para Itie iiiosirrir R S  rnn~li<;0ttscorri qiie 
II(.IS i t i o  qii1~r0111n5 t . 5 ~  i~iarnovil>ilidirde di! qiic. rios 
acciisnit, a* qiiae, e'tAc-> encii,)i;is ta i i i  iiir! l'iiblici~ta 
qiir i150 I)ódt: ser recii-afio por S. I<%.*- E íIne,!jor~tin 
Co>tstont, eite Piil)llrista, Sr. I'resit-lrni~~, o c l i i r i l  diz : 
- 'L t l ~ s t n o  PIOS ~ T F I I C ~ ~ ~ O S  os ttlais poptrliircs É facil 
de  Irrooar, que u.?ltn ctr tn estribilirlr~~le sltrs ,ltisti- 
trtipcs é ~(rlriiar e irtrlisl>cnsnv~l. . . . /3rn I l~cst  gero1 
rc,,,a A7/lçdo I)(ide, e deve obottar-se corti 11s s,icri; Jus- 
lilicigYics por  U ~ I I  esp~i,qo de  te~npo, durtlntc o yri~rl 
rlltx poss(i crcci~. habitr~s, posar de reltolc:;o, e i ~ d o  
cor~xcrniir perpeitc~li~rotte lodos as sitas forç 7s eui ten- 
t l t icns de rnclhor , in~c~r~os  polili(:os, q ~ t c  ,rói) slio se- 

o meio; o que IlzeJ:.>ria de*pres(~r os rnclhorn- 
rrtet~60s itiornes, a acgitisiç~lo d,ir Crrses, a i.ectlfica- 
ç ;o das idr',ls? o aperfetptameti to (ins a, l e s ,  cousas 
q u e  s ~ o  0 $fim 7,- 8 com estas coridiy8cs qiie f16i 
t i i~(~r i .mo~ n Itzftvrriia da Cerca, e niinca de  oi>trn rno- 

'do; vendo-se erii presença d o  qiie acal~o de expdr, 
qiie, pela dou~r ina  qiic eii hontcm ouvi, pela doiitrina 
qiie rió, teinos oiivido, os rnelliorairieritos poliiicos, 
e a Reforma da  Carta são para os iIIiistri.s Depiiia- 
dos o f i i r i ,  qiiaiido segundo os priiiciliios elles nZo 
A o  scnào o meio. 

Jii se vê por tanto qiie nós n i o  pdinos obaiaciilo 
iienli iiin a I&eforrria da  Carta ; e digo tr,ais, se fosse - 
possi~el neste momento que o Governo prescindisse 
dos seiis caprichos, e reconlicces~e que n3o ha conve- 
niencia rierihirrna em levar por diaiite a Reforma d a  
Carta pelos meios propostos, e algiiern aqiii qoizesse 
uzar da  iriicialiva da  Car t a ;  nein iirn só de iiós dei- 
xaria de votar por elln. 

E porque, Sr. Presideiiie, se nào Iiavia de uzar 
deste riieio, ern logar dacliielle dc que o Ch~verno se 
serviti, qiie não faz seniio obrigar a maii,ria a esta- 
belecer iirn precedl,rite perigoso, qiie pnra o fiitiiro tem 
d e  prndiizir resiiltndos qiie se 1130 de virar contra 
aclut.llcu rilesrnos, qiie o~esiáoaiictorisando? ( 4 o i u .  
dos do Direitu, e ornes: - Oiiçain ! Oiiçani !) N ó s  
por conjeqiiencia o que nào cliiei emos, E dt:s:iiictori- 
sar as In, t i~ii i~Ões;  nós o qc:r iirio qiiorenioi, é nu- 
ctoriaar iiin atieiitado cor.: ;i essas nieuinas liisiitui- 
çGes ; nós em fim o qiic iiào qiieremoq, 6 coiiseiitir 
na usiirpaçiio de  i i i i t t i  aitrit>iii<;ào ptivilegiadi- ss111ia , '  

qiie a Cai ta nos coiift!rc, par;i só 1165, iinicarneiiie 
nós, excl~i~i\~ii i i~eri ie nós iisarmos da  iiiiciativa da  
Reforiiia da  Carta (Apoiados; e vozes da Llireita: 
- Muito Oein). 

&ora, Sr. I'residriite, sobre a qiiesi;o dos Pode- 
res extraordinaiios, nós ligo ternos oiivido iirn só ar-  
gumento, o qiial se possa dizer qiie tenlia servido 
para deiiioiistrar, que rtFt~ciivanienie CSYCS Pc)(ieres qiie 
se acliarn escriptos nas ProciiraçGes, s3o legitiriies e 
validos; e parece-iiie pelo coiitrario qiie d e  todos 
aqiicllea qiie se tem empregado, se deve tirar iiriia 
coiiseqiiericia iiiteirainentt? opposia. Pela niiirlia parte 
ejta qu~sti io es t i  resolvida; lia mciiio ternpo qiie para 
i i i i t r i  não lia qiieatão a respeito d e  siir~lliaiites Pode- 
res; porqiie antes das eleiç0es jii iiingiieiri Iiaviii qiie 
nâ t~  soiitie,se qcie eii con3iderava critiio n5o escripios 
lias Prociiraç6t.s dos Depiita(1os os Podcres qiie n~l i i i s  
Ilirs b~saerri coriF.ridos 1)rir ; i  a 1t.foi.iria da  Criria;  
Podert.s qiie eii iiào só pnr rnirii, nias todo o Partido 
n qiie eii rrie honro d e  pc:rti.ocer, coniiderava co;rio 
não escriptos nacliirllo* qiie foswiii d a d ~ ~ s  iios ri osso^ 

Ilcpiitados ; de fórrna qiie, Sr. Presidcntc, na occa- 
sigo das elciçGes, e artiej dellas, não só rabinrn i3to 
os Iioriieiis dos iiieiis priiieioio~ poli ticos, e co~i i  cii- 
jos votos me linnro; [nas s:tl)iam-no os rricXiisjiropi.ioj 
advers;irios corn ciijos votos iaiiihi,m fiii I iooi id~) ;  e 
por tanto qiioiido a i i i i i i l i n  Prociiraçào riie foi dada, 
já r1~111  iirn, e iiein oiitro Particii> tiiilia n riia!, piquc- 
lia duvida de  qiie eu iiio reconhrci,~, e nem conside- 
rarw escriplos na Prociiroç50 qiie se nie di'jjt:, C j S r S  

Pocirrt.~ para a Iteforiiia dn Carta. 
hlas, Sr. Pre~idrnte ,  eu não conjid<*ro só corrio 

1150 e,criptos iAstes I'oderes na minlia I"rocuiaç%n ; 
tsiiiil)i~ni os iiâo considero escripto~, rizo considero 
igiialriiente legiiiri~os aqiirllrs qiich cstiio nos Proriira- 
~ D e s  de todos ou oiitroi illii~tres Drpiitados IrieiisCibI- 
Ii'gas tiesta Caiiiarii. lI~.i d e  tractor dejta qitrsiáo 
coiiyidcraiido-a debaixo de todos os seus ditrt:renicj 
ponlos de  vista, dcbaiso de  todos na siias relações, v 
pareee-ute que as conseqiiencius que eu tirar, niiodei- 
xor5o a niriij 1>ec1iit1iia (ii~vidti aos l~omeiis iinl~arciiicu, 



cle qiie esses Poderes se não devein coiiaiderar escri- 
ptos nas ProcuraçGes, que não cio legilimos, e neni 
validos: 

Sr. Presideiite, antes de entrar na meteria, eu sou 
nbrigado a fazer ires declarações. A primeira é, que 
tendo dado ern todo o decurso da minha vida pu- 
blica todas as provas do maior acatamento e respeito 
rio Augiisto Cliefe do Estado, niuiias dellas á custa 
de grandes sacrifieios e de~gosios, ss vezrs que eu hoje 
tiver de Lhe fazer a l y m a  rcferericia nas objervações 
qiie vou apresentnr, nno se inienda que prejiidico em 
nada esse respeito e acatamento qiie sernpre tenho 
provado a Sua Magestade ate aqui, e qiie espero 
continiiar a provar sempre; lendo a con\icção de 
que no que disser, não só faço uni serviço t i  Liber- 
dade do meu Pair, mas iirri serviço ta inb~m a Mo- 
nrircliin, ao 'rlirono, c ao uiesriio Aiigiisto Chefe do 
Ilstndo. 

A segiiiida declaras80 6, qiie eni todas as consi- 
deraçõcs que lioiivrr de fazer coin relaçâo ao nobre 
Diiqiir de Saldaiilin, não ha em mirn a mais peque- 
ria idéa de irrogar a S. Rx.' lima sornbra se quer 
<!e offenja e de injuria; se me rc~ferir, como tenho 
cie riie referir, algiiiiias vezes a S. Ex.', lia de ser 
cinica~iientc para o firn excliisivo rias n~irilins dernoiis- 
irasões; porque, Sr. Presidente, sc tio tempo das nii- 
nlias relaço~s coiii S .  Ex." nunca soiibe ser adiiledor 
;)ara com o no\,re Marechal, agora qiie essas relações 
esizo siispensac, ngo posso tanibein rrientir, nem ser 
l isongcii o. 

A lerceirn declnraçiu é, que eii rrie abstenho iii- 
tciramcnte de revolvr; o passado ; ns pequenas allu- 
s6.-s qcre eu tioiivrr de Gizer a algiima circ~iinstancia 
dos acnritecimentos qiie tiveram iogar neste I'aiz, fa- 
zc-las-liei iinicariiente forçado pela necessidade das 
iiiinlias demonstraqões; porque nesta parte eii e os 
rneiis ainigos tiavt.riios dc coiilinuar a rnostrar nesta 
Cnrnnra, que temos acceitndo com sinceridade e com 
I(-iildade o convite que por differentes veres e por . - 
dit'ierentc:s fórnias se rios tein feito pura esqiiecermos 
o passado, e ainda uliimnnicri~e para apagarriioe otd 
í i s  nossas dissençõrs politicas. 

Sr. Presidente, o primeiro argumento que se apre- 
seritoii para se provar que 116s tinharnos os Poderes 
cstr;iordinaiios qtie estyto rscril~tos rias nossas Procu- 
raçõcu para a ltctorrna da Carta, foi tirado do De- 
crrto de 10 de Fevereiro, do qual tem usado todos 
os illiistres Deputados que siistcnt2o o Acto Addi- 
<:ionnI ; e por *isso eu Bie occiiparei antes dc tiido 
desse Decreto, por que rlle tem sido abase de toda a 
;~rçiiinentaçào. 

Sr. Presidente, o Decreto de 10 de Feveieiro per- 
tericc hojc unicamente ií liist~ria, e por isso nirigiiem 
iornoii mais a fnllar iielle desde a Itevolta de 'i'orres 
Sovas ; e digo, Sr. Presideiite, qiie niiiguern tornou 
a falltir no Decreto de 10 de Fe\,ereTio desde a Iie- 
volta de Torres Novas, sein receio de ser coritradi- 
ctado, a pelar do que tenho ouvido nesta (:amara- 
(C.; rcs do Indo esquerdo : - Por occasigo da Itevo- 
Iiiç>o de 1846 tambeni se fallou iiclle em algiirnas 
partes). Eii 15 voii, n%o tenham pressa ; eitou sein- 
pre prornpto para provar a exactidiio de todas as 
iriiniiiis asserçiirs. 

S I .  Presiderite, eii não sei em que partes se falloii 
iio Decreto dc io de Fevereiro, na occasião em que 
tcvc logar a Revoluç~o de 18Ui; mas o que eu sei, 
c o qiie 6 fóra dc toda a diivida, é, qiie o I~oriiiiieiito, 

official, e autlicntico daquclla Wevolqiio, e' a Pio, 
clarnaç,'ls de 21 tlr Maio dcs3e mesmo aiino, iia qual 
foram traduzidas as qiieixas, o; desejos, c as petições 
do povo que fez essa ~tevolução; mas nesta Procla- 
mação não se vê qiie entre as petições qiie 03 povos 
fizeram, figure cm parte alguma o Dcercto de 10  de 
Fevereiro, c por tatito este Decreto não f ~ z  o obj(:- 
cto da lievoliiç>o de 1846 ; as qiieixas que o poro 
fez, foram atteiididas na Proclamaçao de 21 dc Maio, 
promeiterido-se-lhe alii de screm defreridds irb petiç6es 
que tinha feito, como effeciivanierite se Ilic dctyerio 
logo erri seguida em differentes Decretos que se fo- 
rairi publicarido; e o Decreto de 10 de Fevereiro n:o 
foi restabelecido, porque elTe nem foi invocado, riem 
pedido. - Aqui está pois a raszo porque eu disse, 
que desde a Revolta de 'i'orrcs Sovas iiioguerri ti- 
nha Sallado rnais no Decreto de 10 de Fevereiro 
(Apoicidos J. 

E nem, Sr. Presideiite, era pojsivel tornar a fallar 
no Decrelo de 10 de Fevereiro de 1849, em virtude 
do qiie soccedeu posteriormente nesse mesmo aniio ; 
porque tendo esse Decreto mandado conferir n'aquelln 
occasião amplos poderes aos Depiitados que sc mari- 
dararn eleger; esses amplos poderes não Ilie foram 
conferidos, oti porque sc não dcclarava par., que 
fim, ou porque os Collegios absolritamente os uão 
qiiizerâo conferir; e Sr. Presidente, se os nobres 
Dcputiidos qiie sustentam o Acto Xddicional, c que 
temos poderes para a Reforma da Carta, nos argu- 
mentão com o convite qiie agora os Collegios Eleilorais 
acceitarb, para conferirem aquelles Poderes, porque 
0 3  conferiram dfec~ivameiite em virtude do Decreto 
de 20 de J~inho de 1851 ; pela mesma rasgo hão de re- 
conhecer que os Collegios em 1849 usarão tarnbem 
do seu direito, não querendo conferir aos Depiita- 
dos os amplos poderes do Decreto de 10 de Feve- 
reiro; e que se nLo.lhos conferirio, aqiielle Decreto 
caducou,. para nunca mais se poder fall~ir nrl I(., r 
nem ser invocado (Apoiados). 

Sr. Presidente, ha ainda uma raszo pela qiial 
se não póde trazer para argumento o Decreto de 
10 de Fevereiro, a qual me faz espaiitar que no 
Banco dos Srs. Miriis~ros se recorresse a clle prin- 
cipalmeiite pelo modo com que alguns de S.  Ex.'" 
o fizerarn. - Eu  já mostrei qiie o Decreto de 10 
de Fevereiro não tinha sido invocado pela Revo- 
lução de 1846; que por isso não tiiilia sido nt- 

A 

tendido na Proclaniação de 91 de Miiio eiitre as 
petiçoes que o povo então fizera; e que por esta 
causa se nio tiniia mais tornado a fallar nelle desde 
a Revolta de Torres Noras ; mas apezar disso deter- 
minou-se então no artigo 87.' do Decreto Eleitoral 
daquelle anno que os Uepiitados viesseni munidos 
de poderes extraordinarios, para reformar a Carta 
em todos os artigos que percisassern de ser refor- 
mados. -Foi poréiii, Sr.  Presiderite, para qiie si- 
milhantes poderes se iião conferissem, e riein a Carta 
se reformasse por estc modo, qiie apparece.i a Pro- 
clamaçuo de 6 de Outubro ria qiial o Augusto Chefe 
doEstado declaro@ solernriemente. - Kegeito o ex- 
cesso dc auctoridmie aue Me ncío coninele. nern sevá n w  
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um simples ilecreto gue f,irei alterar a Lei Futidu- 
mental d a  illotrarchici, que &]e Considero tctm obri- 
gada, corno os nzcus subditos, o cumprir rigoroso- 
niettte.- A esta Proclamaçao segiiio-se o 1)ccreta 
de !) de O,it iibro, ~ ~ y l o  qiial o Poder Exectitivo r<:- 
diizio a uiii:i resoliic;tt, ol'ficial ;i= Declarações ~ o l ~ i i i  



net e positivas que o Augusio Chefe do Ebtado ha- 
via feito n'aquella Proclamação, revogando-se' por 
tanto o Deereto Eleitoral que em Julho se tinha 
publicado, para que não tivessem liigar as eleiçòes, 
e os poderes cxtraordinarios se n8o conferissem aos 
Deputados para a Reforma do Carta ; porqiie estes, 
se diz n'aquelle Decreto, szo contrarios 6 Carta, e 
nem ella os reconhece, e ò Chefe do Estado é obri- 
gado a cumpri-la rigorosamente. 

Ora, Sr. Presideitte, se pela ProclamaçBo de 6 
de Outubro O chefe Augusto do Estado Declarou 
muito solemnernente qiie- íruncd havia de ser por 
um Decreto que a Caria re huviu de reformar, por 
qiie Sua hfagestadc era tarti obrigada a cumpril-a 
rigorosarrtente, como os seus suõditos ; - se esta De- 
claraçiio terminarite recahio sobre o que se tinha de- 
terrniiiado no artigo 87." do Decreto Eleitoral d'a- 
quelle arino, aoiide se acliava uma dispo,içio simi- 
lliante á do Ilecreto de 10 de Fevereiro; se em vir- 
tude daquella I'rocIatnaç30 se seguio o Decrrto de 
9 de Outiibro, pelo qual foi revogado o Decreto 
I2leiloral tlc Juliio desse anno, que tamhein man- 
dara vir os Depiitados munidos de poderes extraor- 
dinarios Dara n Reforrna da Carta : corno lie uossi- 
vel, e corno he ~ ~ r m i t t i d o  recorrer-se airida ago:.a ao 
Decreto de 10 de Fevereiro para se arqiirncntar, e 
sustentar-se corn clle o Decreto de 25 de Maio 
de 1861 que rnandou conferir Poderes similhantes? 
(Apoiados). - E como hc possivei que 03 iilustres 
Ministros sejiio os qiie recorrem tainbeiri ao Decrcto 
de 10 de Fevereiro, para sustentarem os Poderes eir- 
traordinarios que o Decreto de 25 de Maio rnandou 
conferir e escrever nas nossas Procurações, havendo 
contra sirnillian~es Poderes, feitas de unia vez para 
sempre, as Declarações do  Chefe Augiisto do Es- 
tado na siia Proclamação de 6 de Outubro de 
1846: os Srs. Ministros que deviiro zelar a digni- 
dade da Co16a ... ? !  (Apoiados: -Do lado direi- 
to : - P'oaes : - Muito bem). E como he possivel 
muito mais que, no Banco dos Srs. MinisLros, se 
recorresse a este argumento do Decreto de 10 de 
Fevereiro, quando entre S. Ex."Via dous cavalhei- 
ros que desembainharam as suas espadas para sus- 
tentarem a obra da Proclamaçào de 6 de Ou- 
tubro...?! S. Ex.">ue se coacilieui se poderem 
uesta contradicgão, em que Wrb, desde que n'a- 
quellas Cadeiras (apontando para o Banco dos Mi- 
nistros) se appellou para o Decreto de 10 de Fe- 
vereiro ! 

Sr. Presidente, mas o Decreto de 10 de Fevereiro 
esta til6111 disto em cotitradicç80 ainda coin tiido O 

qiie se acha escripto no Relatorio do Acto Addicio- 
rial; de tal modo que oii ha de prevalecer o argu- 
mento do Decreto de 10 Fevereiro, ou se lia dc ris- 
car o que se escreveu no Relatorio. No Relatorio do 
Acto Addicional disseraili os Srs. Minijtros a esta 
Camara, o seguinte : -Os Mi~tislron da  Corôa vern 
hoje sole»inemente apresentar-vos n Proposta do Acto 
Addicional ci Carta, que na abertura das CÔrtes Ge- 
raes Sua filogestode a Rainha Se Digtiou Annun- 
ciar-vos. - Os Hepresentantes de uniu ~vaçdo trio leal 
par  nature4;a e character, e pdoo jri mais interronr- 
pidos Itoliros de tantos secrrlor, M o  de gloriar-se com. 
nosco neste desempenho d a  Palavra Reai. Eu recti- 
ficarei o qiie hsr aqui de menos correcto, e de rnenos 
consiitiicit~nal. -Coniiriuani ainda os Srr. Ministros 
dizendo adiante, que S. Ex." para cumprirem as Or- 
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dens que titiliam recebido de Sua Magestada, que [lia 
Mandára que coordenassem a Proposta do Acto Ad- 
dicional, se tinham cingido btrictamente ás disposi- 
çòes do Decreto de 25 de Maio de 1851. 

Portanto se os Srs. Ministroe vieram trazer i Ca- 
niara a Proposta do Acto Addicional ein virtude d a  
Proniessa Real do Auguoto Chefe da Estado feiia ás 
Cortes no Discurso da Coi da ; sc para desernpenliar-se 
a Proiriessa Real feiia rio Disciirso da Corda, de se 
apresentar o Acio Addicioiial, S. Ex." se cingiram 
ao Decreto de 25 de Maio; a coneequencia necessa- 
ria é que o Acto Addicioiialise funda nactuella Pro- 
rriessa Real, e esta no Decreto de 25 de Maio; e 
que tiido qiianto estairios fazendo, é ern virtudc deate 
Decreto dr  25 de Maio. Ora, be tudo isto assim é, 
Sr. Presidente, como e que os Srs. Miniatros, para 
sustentaretn o Acto Addicional, recorreram ao De- 
creto de 10 de Fevereiio? Uiiia Proriiessa Real feita 
no Discur-so da Coroa na abertura das Côries este 
anno, e o Decreto de 25 de Maio, rião são o Decreto 
de 10 de Fevereiro ; iRo coiisaz rouito distiiicias, e são 
cousas differeritt.~, al4rn de já estar provado qiie o De- 
creto de 10 de Feveriio caducou dc todo; e portanto 
ou o Acio Addicional se auctoiisa coiii o Drcre~o de 
10 de Fevereiro, e iicsse caso 4 riecesiario riscar tiido 
o que está no llc-latorio, até a rneis prqiiena virgiila; 
ou se auctori7a corn o Decri.tr> de 95 de Maio, e en- 
tâo o argiimenlo do Decreto do 10 de  Fevereiro ca- 
duca irileirariien te (Apoiados). 

Teiiho mostrado, sein deixar a tnais pequena du- 
vida, qiie rião póde servir de argiirncii~o, para se 
sustentar o Acto Addicional, o Decreto de 10 de 
ITcvereiro; agora passarei a deir~orisirsr que os Po- 
deres extraordinarios qiie se actiarii nas nossas Pro- 
curaçoes não são legitimas, c qiie nós os devernos 
considerar como n90 escriptos riellas. A razão qiie 
paro isso tenlio, é qiie esses Poderes foram mandados 
conferir por quem niio tinha direito para os nian- 
dnr coiiferir ; e se elles forain riiandados conferir por 
qucin i190 tinha direito píira os iiiahdar conferir, a 
conseqiieiicia é qiie elles sao niillos e illegitirnos ; por- 
qiie é uin priricipio de Jurispriidencia universal que 
acliriilo qiie 6 niillo na siia origerri, é niilio eni todos 
os seiis cffeitoe ;-e estuj qiiestócs de Direito Publico 
estao, ein muitos casos, siijeitas aos principios geraes 
do Direito Civil. 

Vaaios a ver agoru, Sr. Presidente, se eii posso fa- 
zer a dernon~tra~zo da proposição qiie acabo de cs- 
tabelecer. - Os f'odrres da nossas Procuraçoes forem 
rnandados conferir pelo Decreto de 95 de Maio; e 
o ftindairiento deste Decreto está nas poucas paliivras 
que se acham escriptas em um peqiieno yoragrafo do  
Relatorio do Acto Addicional. Diz-se a i :  - A  Roi- 
nha ern Sua Piedode e Sabedoria resoluetr tirar esta 
rirma faial (o meihodo da Rtbforrna ! !) da  mdo dos 
Partiudos, traraerido a Rtformo d a  Carta ao Parla- 
mento. - Eis aqui nestas palavras todo o direita e 
todo o Çiindarnento do Decreto de 95 de M a i o ;  eis 
aqui o fiindeniento de tiido o que está escripto no 
Relatorio do Acto Addicional. 

Mas, Sr. Presidentt~rite, E esta doutrina que eu 
combato corn todas as minhas forças ; e que não 
recoi~lre~o porque a considero aliamente siibversiva; 
e destrliidoríi de todos 0% principios e de quanta 
lia de oi,oariisa<;úo social; considero-a emliui essen- 
cialrn~nte liberticida ; e, Sr. Presidente, eu decla- 
ro outra vez o V. Éx.' francamente, que tenlio o 
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csnscienais d e  que, nas observqõeo que,estoii fazen- 
do; não 66 faço um serviço li Liberdade do meu Paiz, 
qiie poderá soffrer muiio se passar este precedente 
desgraçado; tiias faço tambeiri rim grande serviço á 
Monarchia e ao  Tiirona. 

Sr. Presidente, a razão porque eu disse qiue consi- 
derava esta d'oiitrina corno subversiva. é porqiie por 
meio delta se I)roclatna iirn Podcr qiie não 56 não 
está reconhecido na Constituição deste Paiz, mns qiie 
nGo está reconliecido tarnbern em Constituiçiio dePa ia  
nenli~irn ; uin Poder, Sr. Presidente, que nenliuin Pii- 
blicistsi recontiece, que todos c rnbatetii ,-é o Poder 
R e a l  (Apoiados). Eetavn reservado para este anno 
em que vivenios de 185'2, veriiios os Ministros d e  titiia 
Morrarchia Represeniativa proclarnarerri no meio d o  
I'arlamento o Poder  Real!! 

Esquecia-me rectificar a idéa que veni no Rclato- 
~ i o  d o  Acio Addicionril, na pnrtc aonde os Srs. Mi- 
nistros dizem, qiie o Chefe do Estado fizera no Dis- 
ciirso da  Coroa urna Proniessa Real, c qiie foi ern 
virtude drlla que apresentaram o Acta Addicional. 
Itejeito ejta doutiinn, Sr. I'rcsidcritc~, porqiie tio Dis- 
curso da  Corda nunca scx póde fazer utiia l'rotnessa 
Real, por isso qiie n io  é uni papel Real ; é urii pa- 
pel ministerial redigido pelos Srs. Ministros, c todo 
elle d a  sua imniediata responsabilidade. - Se Siia Ma- 
gestade tem R boiidade de  o Vir Ièr na abertura das 
Cortes, é unicarneiiie na Sua qualidade d e  Cliefe do 
Poder E:xeciitivo ; e tanto assim é qiiel V. Ex.', e to- 
dos sabem qrie esle papel é sempre ariteseniado deii- 
tro da  Sala a Sirn Magestade pelo Presidente do 
Conselho, oii pelo Ministro d o  Reino : e portanto 
não consintainos que se d ê  como raziio, e c imo  fun- 
dainento d o  Asto Addiciorial tima Prorriesaa Real fei- 
t a  ús Cortes em um Discurso d a  Corda na sua aber- 
tura, porque isto é uma verdadeira blasfemia consti- 
tii'cional (Apoiudos). De todo O modo vê-se pelo qiie 
acabo de dizer, qiie a Proposta do Acio Addicional 
é devida a esse Poder, d e  que os Sru. Minis~ros pre- 
tenderam invejtir o Chefe do Estado, exercido no De- 
creto d e  2 b  de Maio, coin o fiinbaineiito no qual S. 
Ex.'" nos dizem no Relatorio, que o Chefe do Esta- 
d o  fzzera a Sua Promessa no Discurso d a  Corda. 

Sr. Presidente, ha u m  Pliiblicisia-que diz, tractan- 
d o  da  Monarcl i i~  Representativa, que o E>rinc+e é a i  
absorvido nas ínstituigóes, e disse corn isto lima gran- 
d e  verdade, porque na Monarcliia Iteprrsentiitiva o 
Principe é uma corniição das Iristitiiiç~ies, corrio 5 5 0  

todas1 as outras de que ellas se compõem ; e entretanto 
os, Srs. Minidros, roni o Acto Addicional, pelo con- 
trario fizeram do i'rincipe as IristitiiiçGes, e das Ins- 
tituiyões acondição.-Madame de  Stael, disse um dia 
a o  Imperador Alexandre, que o seu caracter valia 
por uma Constitrciçdo; e o Imperador Alexandre, 
respondeu qiie elle &o era  se náo um accidentefe- 
lira p a r a  os 6aus &ditos. 0 Iiiiperndor Alexandbe 
Chefe d e  iim Estado, e d e  um Poder absoluto, rwo- 
nheceu mellior que os Srs. Miriistros o que era o So- 
berano d e  um Estado qiie não era despotico ; porque 
nos Estndos despoticos 6 que a Lei Fundamental de- 
pende, e está senipre á mercê dos Soberanos; inas.os 
Srs. Ministras. pelo contrario pozerarn aqui o Clnfet 
d o  Estado acima do Lei FundanientaJ, fazendo.sc in- 
feriores a o  conceito com que Hrn Iiriperador Chefe de  
um Estado, e de  uin Poder absoluto failou dos seus 
subdibs. 

Aléin disto, Sr.  Piiesidente, um Piiblicista qile ee- 

crerea em 1W9 segundo 8 XojnarchiaJ RiBpreseniati- 
va, Mr.  Heiko, disser; a d i d b *  dos Poderes t a  com- 
dipáo keceesaria oh giiran6ic1, a'@ re &a em rú; 
das as Cowstituigóes, porque o sep$m.(note.se b n i )  
é remunirem-se contra o despotisna;. [nas. OS 8rs. 
d n i s t r o s  roniperarn, Sr. Pi,esidenie, .1a,cnl8a d a  
divisão dos Poderes, e destruuam esta garantia qtie 
Linbamos na Carta, com6 tem iodao.as ('oartiki- 
soes, .para se estar premiinido contra o daspoilkiiio 
(Apmacdos). -Continha este Publicisb (q ie  o'G)ira- 
dar tinha ria mão) ditendo; debaixd d e d e  pottto db 
vista, a diuisdo du Poder  é uma verdade abuaiula. 
Só o não é, digo eii, para os Srs. Ministros qtie prcrc 
fessam a doutrina do lielatorio d o  Acta 'Sddiaisaal ; e 
accrescenta; ndo Ao Poder  Real. Aqui e s i b ,  81.. Y r e ~  
sidente, os bons fundamentos corn qiie os 8rs, MEa;isb 
tros pertenderairi investir o Chefe d o  Estado de 114n ['o- 
der, qiie ulérn d e  [ião se achar na Carta, ú alérn disq) 
coiiibatido por todos i s  I'iibl icistas, serii restar duvida 
nerrhiirna sobre este ponto. - E para tornar todas es- 
tas idéas mais sensiveis, ainda Mr. Hello diz;  G o m -  
wel náo tomou o titulo de Hei, porque conferia zcm 
poder definodo; .preferiu o de  Yroteclor, cy'a au-  
c tordade nao tznho lir~iite conhecido. - Sobre ebk 
ponto, Sr. Presidente, ê que um re3peito p~ofiindo 
me não perrnitte fazer considera@io algiirna, e deixo 
as que podia apresentar, á penetração da  C a m a ~ a .  

131x1 outro Iogar, Sr. Presidente; diz Mr.  Hello; em 
toda a par te  aonde os Poderes eslâo divididos, se po- 
dena levantar sobre a linha da sua  demarcaçáo duvidas 
sévias, yue nenhurrr delles poderia nuncu resolrxr con- 
venaenremepzte. - O Poder que se lembrasse dirro, ab- 
sorveria todos os outros, oÜ seria clle rnesrrio ãG, 
c.irna. Deos qiieira que não, Sr. Presidente; masr30 
precedente é rnáo; Deos ritieira qiie pelas c i rcum- 
tancias qtie se vão complicando, nós não totibarnoida 
passar por algurna destas eveti~alidades, Deos queira 
qire nUo, torno a dizer; mas o precedente d e  urn Po- 
dot uzurpar os aitribuições dos outros,pódc.'acctrcre- 
rar funestos resultados ( A p a d o s ) .  

fi preciso, Sr. Presidente, vermos tarnbeta a mo& 
porque aqui se dá. esta ietcrtveng5o d o  Poder &ed;'a 
que os Srs. Ministros tem recorrida, e vem a uer por- 
que, corno se dit .noRelatorio,  os Parlanieiiiou wted 
Camaras trarisacta.. focsm negtigenies ern fazer a Re* 
fornia pelos meios estabvlecidns ria Carta, e veiii pr 
isso o Poder Real resolver esta duvida, fazetido elle 
mesmo a Proposta da  Refomuis : inas, Sr. Pceaidente, 
eu peço á Carnara que seja ciosa da  sua p iop ia  di- 
gnidade, e que não consinta qcie se lance este siygrna 
ás suas nntecessoras, porque depois desta C a m a r t ~  Ira 
de vir outra nellhe póde lançar, ou consenti~r qiis 

9 . q  lhe lancem similhantes, ou peiores censuras (A- 
dos). 

Agora+ Sr.  Presidente, por outra parte não te& e 
Carta mesmo nas riiinas eni que esth, f o q a  tiashtlntg 
ainda para reagir contra este aitentado, força bos- 
tanke Imra destruir a usnrpação que- se pr te i lde  1- 
var s effeiio, de urna iniciativa qiie nos pertence? Sr. 
Presidente, eii creiu que sim. Pelo artigo 71." sc es- 
tabekce qiie o Rei é o Clisfe Supremo dtr N a q b l  
para qiie nessa qualidade e no exercicio das a ~ t r i  boi- 
çõcs d o  I'oder Moderadoo; que a, i~~esrna.Cai.ta lhe 
coiifere, ve'le %ncaosontemen&e pela &Pisa'+ pula  ia-  
dependencict, e p e k  harrnoriiu d ~ s  outros Podcrr3 
Po&tieoe. Pois, Sr. Presidente, se bar este a r t i g ~  d a  
h t e g  aRei é o Chafe Siipremo da  Hap50, e.ilre c w .  



pm uigi.ar, na exercioio dais attr;ibuiu;aes d o  Poder Mo- 
derador,. pela harmonia, pela divisúo, e pela inde- 
pendencza dos outroa Poderes d o  Estado; como é 
possivel que essas attribuiçées Ihi, scjarn consentidas 
para at tertar  contra as attribiiiç6e.s de  um dos RU- 
iiios d e  iim dos ontros Poderes? Póde, Si.. Presidente, 
suppôr-se, e itetn consentir-se qiie a Constitiiiçio in- 
vestiase o Chefe d o  Estado de  todas as attribiiiqões 
d o  Poder Moderador, para usurpar as dos oiitros Po-  
deres? O Cliefe d o  Estado que além disto pelo ar- 
tigo 76." foi obrigado a prestar jiiraiiierito, d e  obser- 
var e fazcr observar R Cons t i t c~ i~âo  ? E ein qiie si- 
tuação queran os Srs. Ministros cltie fiqiie o Ctiefe 
A I I ~ I I S ~ O  d o  Ebtado qim pelo a1 tigo 72.' da  Carta é 
inviolavel? L% a Carta estaheleceii qiie o Rei fosse 
inviolavel, para podrr deseml~enliar as attribiiiç0es d<v 
Poder Moderador, e no exercicio dellat velar pela tn- 
dependencia e harmonia dos outroa Poderes ; os Srs. 
Ministros eiistentando os fiiiidariientos corn que apre- 
sentaram o Acta Addicional, (izrraiii dt~sccsr o Aii- 
giisto Cliefe d o  Estado da  poaiqào ellevadissima eiri 
qiie a Lei Fundariiental o colloca ..... 

Sr. Presidente, esta niateria é bastante delicada, e 
niio sou eu a causa de  ter entrado nelln ;-ctill)ados 
siio os Srs. Ministros, que pela prinieirn vez, desde 
qiie as Camnras L~gislutivas fiinccionaiii, troiixe- 
raiil para a disctissão do Pnrlamerito a Prssoa Ali- 
giista e Sagrada de  Siia Magestade, qiie E inviolavel 
pela Carta, e qiie de urna vez para sempre tinha de- 
clarado, que nso havia de  ser i i i i i~c~. por iim Decre- 
io, que a Carta se havia de rcfort~i~ir (Apoiados);  
nias os Srs. Minist~os coriIiecrraiii a leveza cotn que 
iiiihain andddo i>irblicaodo o Decreto de  Qb de Maio, 
e qiiizerain agora decli.mt a sua resf)onsaOilidade para a 
inviolabilidadc do' Chefe Augusto d o  Estado (&roia- 
doo ). 

Mas, Sr. Presidente, o absiirdo com qiie se sus- 
tenta qiie rio Decreto de 25 de Maio se fez iima Pro- 
messa fleai, e intalleravel. -Aiiies de  tudo é prr- 
ciso rejeitar esta doutrina, porque não se póde de 
maneira alguriia consentir que se diga, que em urn 
Derreto refe~endado pelos Minktzos responsaveis da  
Corda se faz  urna Proii~essa Real, ou qiie nelte se 
cotri~irncnettc! a Palavra Iteal ; porqiie uni Decieto é 
sempre ii i i i  actn otlicial do  uso de  algiirr~a das attri- 
buiçòes d o  I'nder Moderador ou d o  Poder Exeeii- 
tivo; e por isso é riiie 6 referendado pe!os Ministros, 
ttue siio resporisaveis sempre. 

Porém, Sr. Presidente, axarninerms esse Decretode 
85 de Maio. - O que veinos é qrie o Cltefe do Es- 
tado se propôz exercer por d le ,  como effectivariienie 
exerceii attribiiiç6es d o  Poder Modcraclor, dissolven. 
d o  iima Caritara d e  Depiitados, r iiianddndo proci3- 
der :'i, eleiç5o de  outra que a substitiiiase, convocniido 
taniberri as CBrtes cxtraordiriariainriite aiites da  épo- 
ca mnrcada pela Carta para a St,ssão ordiriarie. Ora, 
Sr. Prebidentr, será pos~ivel qcie o Chefe d o  Estado 
se propozesse pelo Decreto de  25 de Maio a exer- 
cer at~rihiii<;des que pela CaiLa lhe eram conft4idas 
iio exercicio do I'oder Moderador, e riesse riiesriio 
Decreto, no qiial até se ciiarri m proprios artigos d a  
Carta qiie Itie coiifereuii essas attribiiiçGrr, qiiizesse 
attentar caritra- a Carta iisurpando atti ibi~içors q ~ t e  
Itie não pertencem, para destriiir a indrl)endecicia e a. 
Iiarniorriiq dos outros Poderes, que pela rriesrna Cs r t a  
e' ol3rigado a rilantcr, e a v d n r  por t.llas? NA0 é 01,s- 
sivc I . <; verdade que na srgiinda paite do Decreto se 

aciia a clisposi$io dos Poderes exsrnordifiitfms ; mas 
uma similhante' disposiç2o está f6ra de  todas as at- 
trit)iiigõrs conferidas pela Carta ao  Rei  como Chefe 
do Poder Moderador, ou ao  Poder Execiitiwr; e o 
Decreto é portanto riesta parte da  esclusiva respon- 
sabilidade dos Ministros qiie o referendaram, c era 
absurdo admiitir-se oiitra coiisii (Apoiodos). 

Mas, Sr. Presidetite, se é intoleravel o ab~ l .do  
d e  suppor-se que  mo Decreto de 95 d e  Maio se acha 
feita uma 'Promessa e cornprorriettida a I'alavra Real, 
O abuso com que se sustenta isto, não é só intoleravel, 
este então é iriqualificavcI. E u  nHo quero fazer inenção 
de decl.araç6es e coinprometimentos solemries qiie se  
fizeram, em dit'ferentes tenipos, e em occasioes ti20 me- 
nos soleirines ; - 1150 me ~ ~ u e r o  mesmo servir d e  uma 
carta que  se ~)ublicou jiintamcntc com a Curta Ex- 
pnsiçúo, aonde aparecea niesma opinitio semprecons- 
tante do nobre Duqiie de  Saldailha, d e  &o se refor- 
mar n Carta se não pelos meios legaes. Não perciso 
de recorrer a nada disto, havendo a P r o c l a m ~ ~ ~ i i o  d e  
(i de Ootiil>ro de  1846, clc que já  fallei & Camara, as- 
signadn tambem pelos Ministros daoiielle tempo. - 
Coiiio tive já occasião d e  observar, o Decreto d e  10 de 
Fevereiro niio foi invocado e nem estabelecido pela Re- 
voluç5o de 1846, e com tiido rio Decreto Eleitoral da-  
qiielle anrio se iiitrodiizio a disposiqiio desse Decreto, 
mandando-se qiie os Deputados viessem munidos d e  
poderes c.;traordiiiarios para se reformar a Car ta ;  foi 
pai, para. qiic similhantes poderes se não conferissem, 
e a Carta se riso reformasse por um tal meio, q'le 
o Chefe Aiigusto do Estado publicou a Proclamaqao 
d e  6 de  O,itiibro, ria qual Sua Magestade declaaou 
da modo mais caihegorico, q:ce rejeitaao bodu o ex- 
cesso de nulhoridode que nno lhe competia; e que 
Trunca havia de ser por u7n Decreto qw o Cmla fia 
hwviu rle reformar; a qual, Siia i#agestade aorescenta, 
e ra  obrigada a cumprir tdo rigorosamente como os 
seus suhditor; e á frente dos Ministros que assigna- 
ram corn Sua  Magestade PtoclaruaçG<r, s e  acha 
o nobie Duque de  Saldanlia. 

Póde, Sr. Presidente, sustentar-se B vista de tudo 
isto,. qiie se quer fosse possivel ter feito o Aqgusb 
Chefe do Estado uma Promessa, e empenhado a siia 
Palavra Real  no Decreto de  85 de Maio, para o 
Carta se retormar pelo meio all i  estabelecido, de- 
pois d o  que tinha ~)iotest:ido solemriemente na Prb- 
clarnação d e  6 de  Outubro ? O Ilecrato de $b d e  
Maio he u r~ i  acto da responsabiliditde dos Srs. Mi- 
nistros, por qiiern está rcfferendado; e a Proclania- 
qfo de  6 d e  Outubro 6 uma DeclaraçGo pela qual O 

Aiigusto CLcfe do Estado fez protestos solemnes com 
as qiiaes lie iiicoi~ipativel o Decreto de &5 de .Maio ;  
e o riobre Diiqiic de  Saldaaha qiie assignou a Procla- 
itiaç5o de  6 de Outubro com Siia Magestade, m%o póde 
consentir que se diga que no Decreto d e  5% d e  Maio 
se fez uma Promessa Real, porque alérn d e  ser u m  
absurdo dizer-se que ein urri Decreto se póde empe- 
nhar a Palavra Real, a P r o c l a r n a ~ b  de 6 de OU- 
tiihro obriga o riobre Duqiie a combater uma simi- 
liiarite pertença0 por dignidade d a  Coròa ( A p o i a ;  
dos) . 
Mas, Sr. Presidente!, á falta d e  r a a h  e da argu- 

mentos; não s6 os Sru. Deputados, que tem si)*n- 
tado o Acto Addicional, mas ate, e sinto-o mu&,pr ' 

Grs. Miriistros appellaram tambem para-a Dicaido 
R e u ~ l ~ o ~ r a ' o ,  fazendo ver em que estado h b  
% achaua; ,e que estando elle nas i)eiores cirmntrr  



stancias, ford para se attender B salva publica na- 
quella occasBo que o Decreto d e ~  de Maio foi 
adoptado. Pore'm, Sr. Presidente, tes argumentos 
não destroem os defeitos da  origenios Poderes, que 
tenho demonstrado; nem o L)ireiRevolucionario 
para que se apella, fornece aquel que a esse Di- 
reito se foram biisrar. 

Sr. Presideiite, c3ta Situnçcin eqiie nós estâmos, 
teve a siia origem rio Movimentos Abril, á frente 
do qual se aprescritoii o nobre Due de Saldanha; 
e é devida ii Insurreiçáo do Portaara a frente d a  
quu1 S- Ex.' foi chaniado. O Mmento de Abril, 
Sr. Presidente, á frente do qual o . Duque de Sal- 
danha se apresentou, o unico Maesto que teve, é 
a Carta que S. Ex.' escreveu dleiria ao nobre 
Marechal Duque da Terceira ; é e o verdadeiro, e 
se póde diser o Manifesto a u t h e n ~  de  toda a Re- 
volta. E u  nzo me faço cargo, do ie se acha es'cri- 
pto nessa Carta, que nao verri para caso; porém o 
que nella se vC que O nobre Duqudc Saldanha pro- 
clamava, era a deniissão do Ministao; este foi o fim 
do Movimento, qiie o nobre iMarecll ernprehcndeii; 
e digo mais, e ate appellava para o rstiriiiiriho de S. 
Ex.' se fosse necessario ; se o nobre darzcbal procla- 
masse mais do qiic isso, se S. Ex.' pclarnasse aquil- 
10, que hoje nos dizem que foi a Badeira da Revolta, 
nem um dos seiis camaradas o acompiiliava (Apo.i<l- 
dos). 

Sr. Presidentc, a Iasurrcign'o do ?orto não tem 
Manifesto escripto ; mas terri as acclarn~ç<jes, na oc- 
casiâo em que ella foi feita, e durante os dois dias 
que se seguiram até a cliegada do nobre Mareclial ; 
e eu posso appellar priricipalmente para o Cavalheiro 
que iiaqueiles acontecirncntos representou o papel 
niais importante, que se acha nesta casa (O Sr. Ba- 
rdo de Pczlrrte : - Peço a palavra). O que se ouviu 
no Porto, Sr. Presidt:iite, ii'aquellas ac~lamações? 
Victoriar a IZriinha, e a Carta, e abaixo o Ministe- 
rio : estas acclarnap3es contiiiuaram nos doi8 dias, 
que se seguiram até a chegada ao Porto do nobrc 
Duque de Saldaiilia ; e estas acclanlaç9ei, foram aquel- 
Ias, qiie se repetiram tambein depois da chegada de 
S. Ex.'- Por tarito, Sr. Presiderite, se iiein pelo Ma- 
nifesto, o iiriico aiithentico no seu genero, que se pódc 
dizer que teve toda a Llevolta, que e a Carta que o 
nobre Marechal es<:rcveu de Leiiia ao nobre Duque 
da  Terceira ; se nem lias acclamaqões que tiverani Io- 
gar no Porto houve uiria só idia de Refbrrnu da 
Carta; como, pergunto eu, se pbde appellar para o 
Direi60 Revoluciotlario, e com elle sustentar simi- 
I hantc Refórma ? 

Sr. Presidente, houve é verdade tima acclamação 
em um Theatro do Porto; riias esse vivo, ou essa 
accIamtiç50, foi ria iriiiiha opinigo mal iritetidido 
(Apoiados): porque ahi mesmo o nobre 31arecl1i 
viu, que Ih'o rectificaram ~espondendo-sc-lhe logo 
meyoi, isso, assim como o recontieceu tariibeni pelo 
descontentamento de todos os seus camaradas, e de 
toda a Cidade do Porto nos dias seguiri te3 ; e rriui:o 
me admirei do que aqui se disse lioiiteiri, do eiitliu- 
siasmo com que se affiririou que rio Porto fUia accla- 
~ n a d a  a Refbrma da Carta; porque, Sr. Presidentc, 
e peço licença para o dizer ao nobre Deputado, o 
que S. Ex.' disse não é exacto ; no Poi to o que lioiive 
com esse mal ititendido, foi urn grande e geral des- 
contentamento (Apoiudo~), e o nobre L)uque bem o 
presenceou. Fbi mal intendido esse utva, note-se bein, 

porque eu quero fazer justiça a inteuçko do iiobre 
Marechal ; por isso que o nobre Marechal não podia 
ir contra os seus proprios coinprometimeritos, e iiern 
contra todos os seus actos ; -o nobrc Marechal não 
podia desfazer a obra de 6 de Outubro (Uma voa: 
- E a de Belem ?) O Orador: - A de Belem é mais 
antiga; tambem lia a de 1837. ( O  Sr. ill~,tistro do 
Guerra e I'residente do Conselho. -E de todas as 
ép~cas  da minha vida). O Oradar : - Sirn, tambern 
eu digo, Sr. Presidente, e as de todas as 6poc;rs d a  
vida do  nobre Marechal. Por tanto, Sr. Presidente, 
esse Llireito Revolucionario para qur se appel,lori, es- 
tá muito longe de poder dar argorncnto para 0 5  que 
sustentam o Acto Addicional ; pelo coritrario dá ar. 
gumcntos para os que o corribatem ; porque em todo 
elle nUo bn uma só circunistancia qiie não seja con- 
tra a Reforriia (ia Carta pelo meio que se pertende. 

Sr. Presidente, depois do Direito Revoluciotlarao 
para que se appclloir, veio outro argumento, o qual 
prova, pcço licriisa para o diser, a debilidade de to- 
das as razôes dos nobres Deputados, que siisteiitam o 
Acto Addicional: porque e prodiizido xí couio para 
satiar os vicios e os defeitos, que os nobres I)eputa- 
dos nGo pódem deixar de reconhecer nos Poder- 
extraordinarios. Este argiimento e tiiado da acceita- 
ção que os Collegios Eleitoracs fi;reratri do convite 
que se Ihes dirigiu para conferirem esses Poderes, e 
é feito deste rnodo: - muito embor'i ria sua origerri 
os Poderes tivessem todos esses defeitos; mas desde 
que os Collegios Eleitoraes acceitarani o convitc quo 
se Ihes dirigiu, para os coiiferirein, desde qiie elles 
os conferiram etrectivamente, e os Depcitiidos accei- 
taram as Procurações em que taes Poderes estão es- 
criptos, toda a duvida se removeu, e Iroje o direito 
que nós temos para reformar a Carta em virtiide 
desses Poderes, é incontestavel. - Ora,  Sr. Presideii- 
te, ern primeiro logar, este argumento não destroe de 
maneira nenltiirna o vicio original desses Poderes, por- 
que se elles foram maridados conferir por qiiern iiao 
tinha direito para os mandar conferir, e se é exacto cr 
principio de que o qrie é nullo na siia origerii, é niillo 
em todos os seus effeitos, es? iunngdo posterior não 
lhe d i  a legitimidade que os Srs. Depiitados preten- 
dem achar lia acceitaçsoque os Collegios Gscrani desse 
convite; [nas eu vou examinar o argurriento. 

O argunienio suppòe, que 110s C'ollegios Eleito- 
raes (note.se beiii) Iiavia liberdade para diacu~ir, se 
si111 ou ii5o os Poderes extraordinaiios se deviam con- 
ferir; quer dizer, os Eleitores tinham direito para 
conceder, ou deixar de conceder esses poderes, e dc 
abrirem tinia discussão ern virtude da qual se rcsol- 
vesse, coriforrne a niaioria das o,iniGes que ahi Lioo- 
vesse; ora, Sr. Presidente, isto é iriuito bom de di- 
zer agora (Apoiados); mias o cerio é, que exarni- 
nando os factos e as circunistancias, nio houve, nem 
podia haver semilhante liberdade para abrir rirna tal 
discussão. Como podia haver essa liberdade nos Col- 
Icgios Eleitoracs, procedt~lo-se As eleiçocs (note-se 
bem) debaixo de iirna Diciadura de que o C;overim 
estava investido, e dos poderes extraordinarios, arn- 
pios, ampli!sirnos que ellc assumiu, e de t a l  riature- 
za que riiinca houve poderes tão anilzloa e tiio illimi- 
tados ? (ApoWdos) Qiiarido é q iie se fizeram elciçi>es 
nenhuiiius crn preseriça de iiinu Oictadura, para que 
se nào podessrlin corn juaici razão arvilir de pouco li- 

9 vres, e independentes ? (Apoiodos) h a o  ae sabe o que 
acontcceii em 1834, quando se inandou proceder ás 



eleiqdes, isto $ no tempo da Hegencia do Duque 
de Bragnnça 1 Nib sabemos as reclimações que a 
Iriiprensa toda desse trrnpo fez para que o Goverrio 
dcclaresse, que tinha acabiido a Dictadiira, a fiin 
de qiie as eleiçoes se podessem fazer coiii liberdade 
e coin itide~wndencia 1 li agora, Sr. Presidente, para 
os Clollegios Eleitoraes resolvereni se deviam ou n80 
conferir estes Poderes, procedt?-se ás eleiqGcs debaixo 
de iinin Dictadura, e doj Poderes extraordiriario~ de 
que o Governo se iiivestiu ? ! . . . Porqiie razuo nRo 
declarou o Governo que cessava essa Dictadura, e 
qiie cessavam esses Poderes extrnorcliiiarioj, euitjora 
nGo fosse senào para que se podrsse dizer, que as 
elciqòes se faziain com irillepcnericia, e liberdade? 
(Al)oic:dos) S u o  foi o (;overiio corividiido mijitas 
vezes pela Imprerisa do Partido hfoderado para de- 
clarar, qiie tinlta cessado a Dictadura, e que tinham 
ccssado 0 5  I'oderés estraoidiriarios de qiie se inves- 
tira ! Porque razyio cnntiriuori nesia Dictíidiira, por- 
qiie razùo cor~tiriiiou nesses Poderes extraordinarios 
aié á vcq~era tl:! reiiiii~io das Cbrtes, conio j i  aqui 
foi declarado? 13 assiiii que se reputa que rios Cal- 
lepios i<leitoraes liouve toda a l iberliade para se con- 
ferirem es3es I'odcres ; e que se siippõe o facto de 
qiie aceitarain o convite para coriferirem taes Pode- 
res, e qiie el lcs por isso se tornaram vilidos ? (Apoio- 
dos - I/cizes: - Muito bem). 

Sr. Presidente, quer V. Ex." sciber a liberdade que 
se coiisiderava haver nas elei~ces, para os ColIegios 
Eleitor:ies concederem oii deixarem de conceder es- 
ses Poderes? Eii o vou dizer. -Quando por parte 
do Partido Conservador se arincincioii a opiriiiio de 
qiie eIle nâo reconhecia a legalidade destes I'oderes, 
apparcceii uiii Joriial imrnediatanieiite que disse - 
que isio era o sivnal dc um;i revolta qiie o I'artido 

0 
Cartista pretendia fazer ria occasiiio das eleiç0es; 
rnas que esta revolta, a de se manifestar iiriia opi- 
ni ia  iios Collegios Iileitoraes co:itra es5t.s I'oderes, 
ncio devi., ser tolerada, e qtre as t\iictoridades esti- 
vessem de prcveii<~o, porqiie (noie.se beiri) o Movi- 
mento de Abril era iirn fac111 cr~i~siin~rnudo, por isso 
qiie tinlia sido acceite pela Si is io  a pela Soberana. - Eis aqui ~etE, Sr. I'icsideiitc, a liberdtide cliie en- 
t io  se ii~tendia qiie liavi;% iioj Col legios Eleitoraes, 
e aqiiell:~ q 11" havia no Pari ido Coiiservador, para 
poder (tisciiiir sobre, 0; Poderes extraordinarios, qiie 
se exigia ciiie foisein  conferido^ aos Dcpiitados ! . . . 
( ~ , ~ o z l l ~ ~ o s ) .  

Direi ainda de passagem, sem qrierer entrar erri 
i in~ exarne profiindo neste ponto, qiie seria poiico 
agradavel ; como é finalmente que o Partido Con- 
servador se podia julgar aiictorisado para exercer esse 
direi10 qiie iiingiiem lhe declaroii, que riirigueni de- 
f in i~~ ,  qile n Cioserno estava niuiio lorige de recoiilie- 
cer pelo facto qiie já apreseri tei de coritiriiiar no exer- 
cicio da. 1)iciadiira e dos Poderes extraordinarios de 
cllle esteve iiivestido até 3vespt:ra da corivocação das 
a r t e s  ; cori;o é qiie, ~iidepeiidrntc de tiido isto, O 

Piirtido Coiieervador se podia considernr aiiciorisndo 
,:ara exercer nos Collegios Eleitoraes esse direito, 
terido. sido ;ierisndo def<rccioso ein ti111 l)ocu~ttenío 
Mtrrirterial Q (Apoiudos do /<ido direito) I<:stava ern 
liberdade o Partido, que era rec.oiiirneridado aos 
Agentes do Poder como f.~ccioso, para serein vigia- 
das as siias acçòes e o seu proceditnct~to? A idia 
de liberdade para se discutirern tios Cc~llegios Elei- 

rars simil hantes Poderes, está inteirairicnte em con- 
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tradicGo com todas estas circumstancias, que lha 
tolliiarii al)sol iitarneiite. E siipponhatnos que nos Col- 
legios Eleitoraes se veiitilava essa questão; os Agen- 
tes do Poder haviarn de tolera-la, havia:n de per- 
rnitti-Ia? NRo sei mesmo, Sr. Presidente, se as As- 
sembléas Eleitoraes o poderiam consentir, p?rqiie 
I3 eslava no Decreto Eleitoral o artigo etn virtiide 
do qual era l)rnliibido, que ali se tractasse de objec- 
to iierihiirn, que niio dissesse respeito ao processo 
eleitoral. . . (O Sr. Corrêa Caldeira: - 0 verdade). 
Como é que, em presença deste artigo do Decreto 
Eleitoral, as Mesas das Assembléas haviam de con- 
sentir unia discussiio, pelo meio da qual se podesse 
resolver se os Poderes extraordinarioi podinrn ou n%o 
ser coiiferidos ! Eis aqui no fim de tiido a qiie se re- 
duz o argiirnerito da acritaçzo do corivite qiie se fez 
aos CoIlecios Eleitoraes! 

U 

Sr. Presidelite, voii liniitnr as rriuitas . considera- 
ç6es qiie tintia a fazer, rerliiziiido-as a alguma razylo 
triais forte, pela qual ainda po;sa rriojtrar a convic- 
q%o erri que estou, de que os I'oder(:s que se acliatn 
escri1)tos rias nossas Piocura$6es, e qiie se siipp6e que 
nos investem do direito para ret'oriiiar :i. (\arta, riRo 
szo válidos. Os illustres D(?pcittidos qiie tein prodii- 
zido o argumento da aceitaçtio do convite nos Col- 
legios Eleitoraes, para conferirem o; I'oderes cxtroor- 
dinarios, não podem recusar o arguineiit? que Ilie 
voii apresentar, fundado ein qiie esses I'oderes dc- 
viam ser, e riao foram conferidos nas Assem hléas pri- * 

rnarias pelos Eleitores do priineiro gráo. Pois alte- 
rada a Çaria em todas as regras qiie e3tnlwlece para 
a reforma de algiirn dos setis artigos, 1:n:ieria o (;o- 
verno contentar-se em niacidnr, .pelo Decreio Elei- 
toral, coiiferir esses Poderes iiriiciitrieriie nos Hltai- 
tores qiie Iiaviam de compor os Collrgios Elcito- 
raes, ri:~o 1110s inaiidniido coiiferi: rias A.isernl~léas 
prirnnrias, pelos Eleitores do priineiro brio ? (,dppoia- 
dos) Se o Governo appelloii t,Zo deinociaticainentc 
para a Soberania Popiilar, á siiiiilliatiça do qiie se 
tirilia feito no Ilecreto de 18 ~f:, devia mandar tam- 
hem agora p>lo Decreto de 83 de Jiinlio, qiic os 
Eleitores do priiiieiro griio, nils s\sscrribléas prima- 
rias, c~nferi~sein aos lileitores do segiindo práo esses 
I'oderes que se cxigitirri, para qiie estes depois os 
podessern conferir aos Dep:itados ; porqiie, ein caso 
t3o extraordiii:ii.io, iiRu podiarii coiiferir nos Colle- 
gioj aos Del>iitados, que clrgiarn, Poderes, qite não 
tiriliarn recebido dos Eleitores ?as Assenibléas pri- 
marias. 

'i'ríinstornado inteiramente o methodo ordinario 
da Ilel'orma da Carta e adoptada a doritrina dos i l -  
lustres Depiitados, era indispensavel qiic nas Assem- 
t)lc'as Eleitoraes se tractasse dos Poderes extraordi- 
riarios, e ali se coriferisscin expressamente aos Elei- 
tnres do segiiiido &o. Este argtimento não p6de ser 
recusado pelos dois illiistres Depiitadus que horitcni 
fiillarani sobre esta qiit~stAo. I<u ouvi tippellar a uin 
destes dois illiistres Deputados para o silencio que 
t inlia havido rias i\ ssenil>léas priiiia rins sobre estes 
Poderes (O Sr. / ~ e > - r ~ ~ r ~ ~ a c i n  .- 8 verdade) ; pois se 
se argiinienta corri o silencio lias Assenible'as Elei- 
toracs, a respeito doi t'odercs qlie seeiigiarri ; por 
esta iiieariia raz.l~o diy, tarnbeni, qiie nas Assern- 
I)liaj priinnrias deviaiii aqiiclles Poderes ser coriferi- 
dos aos Eleitores do segiindo grho, para que os po- 
dessem co!iferir nas Prociiraç<'ies qiie dessem aos De- 
putados. 
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.\gora, Sr. Pre3ideiite, por ouLi.0 Irido, oh iioscos 
I'nderespai:, reformar a Carta s5o indefinidos e in-  
c*ompletos. - Como é que a Camara do Pares hade 
figurar neste negocio! Realmente eu desejava que 
me esclarecesseni nesta duvida, que é sincera. Se iiós 
vamos reformar a Carta em virtude dos Poderes ex- 
traordinarios das nossas ProciiraçOes, é preciso saber- 
w o que lia de fazer a Catiiara dos 1)i;noa Pares! 
Se ri& reforniâmos a Carin erri virtude tlns Podcrcj 
extraordina~ios , - pergunto, - ha de concorrer, 
a Caina;a dos Dignos Pares comnoyc o nesta fie- 
for nia ? E necessario sa bpr, se u Camara dos Digiins 
Pares póde concorrcr para a Rrforina da Cartasern 
ter pderes  iierihiins par,i isso ; e no caso de ser ne- 
cessario que 03 terilia, i preciso saber-\e queiii l{io3 
ha de conferir, se ha de ser o povo, oii a Corda. Ors 
o povo nao phtlc conferir esies po>eres, por que a 
Caniara dos Diynoj Pares não é mandntaria do po- 
vo no sentido stricto; e a Corda tamhern riHo, por 
qiic a Corda n b  plíde dar á. Camara dos Digrios 
Pares 0 3  podcrej,. que em noine della se mandaram 
pedir aos Collegios Eleitorcies para os Depiitados. 
Talvez queiram dizer-me que 0; Poderes cxtraordi- 
narios que nos foram conferidos, s5o para nós ex- 
clusivamente procedermos á Reforma da Carta ; mas 
póde a Carnara dos Digrios Pares consciit,ir erri que 
nós excl iisivamente façanios A Rcforrn:~ da Car ~ a ,  
cstandn ella funccionaiido em caso ordiriario rioeser- 
cicio das attribiiiç6es que :L Carta lhe cotifcre ? Qiie- 
rerâo qiie o Projecto de Rlsforma dacar ta  passe pa- 
ra a Carama dos Dignos Pares, sem attenç50 a ne- 
nhuma destas considera~ões ? iMni siipponliarnos que 
o Projecto de Reforma passando ri Carnara dos Dib- 
nos Pares, Iií lhe fiizem einendns ; - pcrgiirito, - pí5- 
dc a (>ainai.a dos Deputados coiisentir nessas ernen- 
({ris que a Cainara do; Dignos Pares fizer ao Proje- 
cto de Iieforma l Qiie direito tem para fazer taes 
emendas a Cainara dos Digiios Pares, qiie ii5o tem 
os Poderes qlie foram coriferiilo; extraordirii~riarnente 
:i Cnniara dos Deputados? E qiiem é que ha de re- 
solver este ponto dc duvid.1 ? Quererzo qiie o Pi.0- 
jecto de Rehrnia v i  b o.itra C~irriara tinicainente, p9- 
ia passar coino por uinn CIiaiicclI;iria?! Desgraçado 
riekocio! ! ! ( ~ ~ b i a d o ; ,  rnuilo bein). 

E u  ainda quero, Sr. Prcsid(:rite, apresentar mais 
lima corisidcraçiio pura ino;trar qiia 0.5 Poderes ex- 
traordinarios se não podein rep:itar Iegitimos; e vern 
a ser : n:to vire:n *lejignados nestes Podarca 03 artigos 
que dwem ser reformados por que a falta desta de- 
signaCh twna .a oiitorgar, nulla, segcindo todos os 
principios de Direi~o PLblico; e a razho por ~ U C  é 
necessario, Sr. Pvesidente, que se faça esta desigriii- 
!;ao nos Poderes, a razao por qiie era necessario qiie 
os artigos da Carta que tiniiam de ser reformados. 
fossem exprc;sameiiic dcjigiiados nessa outhorga, 
riesses Podercn extraordinarios, 6 para evitar OS abii- 
sos qiie se podem fazer de siinilhantes Poderes: eii 
ii?~o me atrevo a dizer qiie já se tenha coniinettido 
ttrn abuso; eiitretanto dc iimn tal falta já resiiltoil 
iirri graiide iiicorivenientc, porqiie no Projecto da i l -  
I iistre Comrriissão acham-se inclu idos dois artigos 
iioportantissirnos, que nao estavam na Proposta ori- 
giiiaria do Governo : artigos, Sr. Presiderite, ein que 
eii admiro muito, c me espanta que o Governo con- 
viesse ; porqiie a respeit,~ delles j á  se tinham feito 
demonstrações qiie levararn á inaior evidencia a in- 
con\.eniciricin de taes doiitrinas ; C um delles - tenho 

a franqciezii de o dizer di,rnie dc SS. Ex.", e peço- 
Ihes qiic attendain bem para O que digo -alguma 
vez ha dc trazer algum conflicto muito $&rio e des- 
agradavel, e inclusivamente o caso de ser impossivel 
qualquer Governo. 

Eis-aqui esta, Sr. Presidente, a raaio por que é 
sempre iiiilla aoiitliorga dc j t c~  Poderes, qmndo n3o 
vêem nelies designados os artigos, que têern de se 
reformar. Eu  citarei sobre este 1)onto iim Publicista 
qiie n5o póde ser suspeito aos illiijtrcs Depiitados. 
Este Puhlicista é Sainf Prix, o qual 110 4 1&1.& diz - A Assenibléa de Revisdo ) d o  púde reformar, se 
TLGO o* cirtigos constilucionaes que lhe forcztt~ submet- 
tidos. - Ejá que fallei, Sr. Presidciite, em Adirembléa 
de Reoisáo, referirei o q u e  Saint P r ix  diz tambem, 
qiiando confirma a necesiidatle que ha sempre de 
iiina ;\ssemblFa de Itevis:io, todas as vezes que se 
tracta de rcfoririar iirria Constitiiiç:o ; douctrina esta 
qcie 1150 admira qiie ejtpja ria Carta, quando a ve- 
mos cbjtattelecida tairibern no art. 11 1 da  Constitui- 
são CIR Repiiblica Fraiiceza de 1828. - Siint Prix / 
diz, corttra-as que perteiidem t i  reí'ormcr por outro3 
meios, o sepinte  - Tres rleeliheraq6es se exizem. (por 
que por esta Coristit iii<;Go para a reforma se decre- 
tar, ernm iiecessarias tres votíi(;6es conformes, corn o 
intervallo de tim incz d c  iirna, ás oiitras) para ter- 
tzar o voto dejinitiuo. ,.I urgencin ,JO .póde se?. 
invocader, quundo se tracto de n~udrlr a orgatzi- 
sciço'o dos Poderes. ella ncio existirá nunca, em ca- 
so tal, e nfig no penqamento dos ambiciosos. 

Sr. Presidente. a Lei da Reforma da Carta sairá. e 
obrigarti o Paiz; m'is é iima Lei funesta, é uina 
destas Leis coin q:ie de vez em qiiando sedota urna 
Naçiio para a fazer provar calamidades e soffrimen- 
tos. Deos queira que nlo aroiiteça tal ! Mas o qiie 
pódc acontecer ern conformidade dos principios, eil 
tenlio obriga2i.n de o dizer, para dizer na materia tu- 
do quanto eiitencio, e tambern para deixar [>em 
consignadas as minlias opiniões. - Sr. Presidente, 
o I'rojecto de Reforma provavclinente é convertido 
ern Lei, jd o disse ; e cono  tambeni jj. observei, eii 
não quero entrar no exame dos graves resiil~ados 
que este precederite p,íde tr,izer rio futuro ; mericio- 
narei os opiniòcs de dois Piiblicistas, ritn segundo 
a Monarctiia Representativa Mr. Hello, e outro se 
gundo a Itepublica Mr. de ,S~r'nt Prix, os qriaes 
d5o a idéa da sorte qiie pGde ter similliante Lei. - 
Hello diz : - A Leipríde attenlar contra a Cartli, e se 
lhe obedecera ; porétn e ~ t n  obediericia vrrdo fard que 
nell(t ndo haja o attentccdo. Na opiniiio deste Piiblicis- 
ta, a L2i que estarnos fazendo, ha de ser sempre um at- 
tcntado contra a C'arta, iridc.p.riJerite de se llie obe- 
clecer, dvpois ele piiblicacla. - Ciqiii tein os illustrcs 
Deputados e 0 3  Sis. Ministroi o born conceito do tra- 
balho que est30 fazendo. - S;iint Pr ix  diz : Quan- 
do uma Lei propriott~ente dita é contra 11 Cottsti- 
leliçlio, de1)nixo do zmperio do gzsd foi promulga- 
<lu, elli ~ b , í o  t e t n f o r ç ~  nbrigutr>rin, pf)rque O prin- 
cipio dgi 011,tiipotencin Parlamevidar adoptado pelos 
Ingleses nec~ico preonlcceta entre 7~;s. - Deve-se por 
tanto applicar de preferencia a decisáo constitucio- 
9bnl que foi oioladu. - \Ia opinião deste I'ublicista, 
que não póde ser suspeito nesta occasi:~~, a Lei que 
SP estíí f,taendo, vale tanto que n ella se deve prefe- 
rir a deciGo constitiicional qiie é violada por elis, 
por que iiós tambem 1190 temos a Omnipoteiicia Par- 
iameiitar (Apoiados). 



Ora, Sr. Presidente, qiia1qiir.i destas ~lpiiiiGe> terii 
a nics:ri;l :ippliraç%o para o iio.io casn. Siipt>oriIra- 
nhaii-ros que depois desta Cariiaia se dissolver, vein 
oiiti:i que declara que esta Lci dc Reforma qm 
se está fazendo, foi um grande attentndo contra a 
Carla, qiic foi a violasão da Carta ; e qiie por isso 
se resolve a iisar da sua iniciativa, e usa della effec- 
tivamentc, propondo a 1Leforma pelos rnelos ctxisti- 
tucionacs consigiiados na rnesriia Carta ; poiieiií lia- 
\cxr  algurna considcraqio, podei-A liaver alpiim moti- 
vo, poderá liaver algi~ina cousn, seja o que for, que 
e:rit)aracc essa Camara deariniill:ir tleste inotloa Lei 
cliie estartios fazendo? De certo qiie 11% ; e sr o fizer, 
na rri irilia opiiiiiio, - opili iao auctorisnda por cstes 
dois Piih!icistas qiic pro:iuzi, - iisa do scii direito 
(Al~oindos). 350 sei c que .icoiit(tccrá, porcliiv nao 
sei que Caniara virá depois desta ; riiaj entendo isto ; 
eaqiii está qual póde scr o resiiltado deste trnbullio, 
«ii;~I ~ o d c r h  scr o resultado sobi.etudo da violacBo 

1 

(10- verdadeiros principios. 
Elri dcixo oiitrõs argumentos qiic .podia airida pro- 

diizir, c vou aos dois em que rcsiiini nquelles que 
foram apiesc?iitados pelo; riobres Dtapiitadoa qiie tiori-- 
tern coiritii~tcratri a Proposta. 

O illiisire Ilepiitado, O Sr. Derrarnndn, (i o illiis- 
, S t l d i l l  - trc Deputado o Sr. Jostl Maria Graricic d i  - 

Qitc 116s tiriiiarnos acccitudo as nossas Prociiraciies; 
(nas que se cllas cram illegititnas para n!n fim, illc- 
~i t inias  eram tambem para todos, con- 
cliiir daqrii qiie nós nao as dcviatiios trr nrc,eitado. 
- tf;is, Sr. Presidente, eu pe,o aos nobres U.y)uta- 
tios qiie procurcm a resposta a estc argiiinriito, no 
cliie ha pouco aqui se diasc a respeito do tnatiduto 
i,nper(ltivo. Pois os nobres Dcpiitadoj riao rccorilie- 
rein a doiictrina do mandato i.ri+crati\lo, c qiierem 
argumentar-tios com 03 Podrrcs quç. estão nas nossas 
Pi oc~ira~ões para nos obrigarem a rcconhrtacr esses 
T'orlciez ? ! . . . E ru tarnbem n.110 reconheço o nwn- 
da10 iur/~er<rliro, nem condi iieriliumas (~iie se 
i~:io conformem com 0s preceitos da Carta. - E, Sr. 
Prcsideote, as coiidiç3es coni qiie nos forarn concedi- 
(10, os Poderes extraordinarios nas ProciiraqGes que 
ternos, destrocrn eIIaj tncsm;is esses Poderes. isto da 
hi dito aqui por iim illustre Deputado em iim ri par- 
te ao Sr. José Maria Grande no seu disciirso de 
Iiontrni ; r corri effeito rins Procurayões diz-se. . . do- 
ntos (os Eleiinrcs) poderes, nâosó.. .; rnas tcrrnbem 
I U I ~ ~ J  rcforrr~ciretn n*T ncesrnu Carla aqzcelle3 artigos 
quc a expLrienci(~ tetti mostrado ser i 9 1  dispensavei 
corrivirern-se e aprrjeiçoarem-se, para melhor gu. 
ra,rtL da liberdade, do  Monarchia Reprerentativu, 
e dos inalteraveis principios em que a C<irlac n guia 
e~iabelecer e constiiuir. 

O nieio pois de reformar a Carta estabelecidd no 
Decreto de $25 de Maio está em harmonia com estas 
coridiçGes? Ficarri, por este meio com que àe  está 
f)iocedendo ti Reforma da Carta, garantidos os prin- 
c ipio~ sobre qrie elin quiz fundar a Monardiia Re- 
p~e~ciitativa.. . ? !  Diga-se embora que a forrniila das 
Proruraçcies esth m<il redigida; mas o facto 4, qiieo 
nrgrimento tirado das Procuraçlks, aonde se véem 
coiiferidos os Poderes extraordinarios com esta3 coii- 
disõeJ, nao procede. A e ~ t e  respeito, para os illtis- 
trei Deputados que szo Jiiriscoiisiiltos, eu v011 

apresentar um argumento; e \'. Ex.", Sr. Presiden- 
te, que <: tarnbein Jtirisconsulto, sabe que ha casos 
t ~ t i i  c l ~ i ~  ascoiidições com que um tes-tad~r disporin 

tio wii trjtaineiito a f'lvor cle alguein, por exernpto 
:i de iiao casar, a de ser Padie elc. c6c. se tem por 
r150 escrilitas, e que r3tas coiidiç5es se chamam ein 
Direito exoticus: é assim tambern que eu corisidero 
os Poderes cutraordinarios, e que por isso os tenho 
considt-rado coino nio escriptoj nas Proc!iraç<ies ; por 
que rlle, destroem a unidade de todos os principios 
con,titucionaes, c porqiie s io  urna vioinGo da Carta 
a qual nenhurna consideraçno auctori:a 

O maior argiimento qiie se apresentou, foi o do 
cslndo aiiorrrinl em qiie sediase que seachava o Pcliz, 
lia occasi:io do Decreto de  25 de Maio, e a necejsi- 
da& que li~rvia de provcr á salvaçio púhlica. Eu, 
Sr. Prejidente, estava ern Lisboa nessa occasião, 
v i  o> acotitecirneritos, e como foi essa espantosa re- 
voluç~o:  a ordem estava dc tal fórina alterada, ha-  
via tanta necessidade de prover ií salvaç&o pública, 
que o Clizfe do Moviinerito esteve oito dias iiiuito 
dcscençado em s~tn CiiSR a tractar de organisar um 
Miriisterio. 15 çab: V. Ex." qual foi a r,izão das 
inaiorej clificiildades ! Foi v&r coino se havia de sair 
do emb,ii i(; .Ia dci,rrctçida pertenç'lo da Reforma 
da Cart,i ; e t'ia tanta a força da opinião qiie tinha 
~>roclamario essa Reforma, que houveram cavalheiros 
que, sendo chnrnadoj para fazerem parte do novo 
Miiiisterio, ellc= tiveram a nobre coragem de aconse- 
lhar o Chefe do Movimento (que tenho pena n5o 
vêr agora presente) para que se convocassem os De- 
piitados e Pares que se achavam aqui em Lisboa, a 
fim de se propor ás Cdrtes a Reforma da Carta pe- 
los nieios iegacs e con3titucioiaes. Ejte facto nko o 
podem negar ; e esta circ~m~tancia ,  Sr. Presidente, 
responde triiinfanternente aoargumeato que se apre- 
sentou , tirado desse medonho estado aiioriiiai em 
que se nos disse qiie entzo estava O Paiz (Apela- 
dos). 

Concliio, Sr. Presidente, ~ o r q i ~  estn~i muito fali- 
gado, c não qiiera cançar mais & oltençio da Catna- 
ra. Creio que tenho riiostttido corn razões sufficieiiies, 
que ciào são iegiiiiiios o s  poderes extraordinarios que 
se achniii escripios nas nossas ['rociira~Bee, para re- 
formarinos a Carta; e a prbftinda convicção, p:r 
conseqiiencia com que voto pela Proposta da qucstao 
prér ia apresentada pelo meti iiltisire amigo o Sr. 
Avila (Apoindow - YOWS: - Muito bem, muito 
bem; e o Orador foi coinprimentado pelos sdus 
A niigos) . 

O Sr. Leonel: -EIJ segiria-me agora rt faller; 
porém peço a V. Ex.' que tenha a bondade de con- 
sultar e Cutnara sobre se a innteria &si& discutide 
(Apoiados). 

Julgou-se dilczsfida. 
O Sr Conde de 6Fi~nociâes. - Reqiiei-ro qiie sobrc 

o tliese qiie se vai votar, haja votaçb noriiinal. 
Resolveu-ire à ffiraiolioamede. 
0 Sr. Presidente. - Voii siibmetter á approvaçio 

tia Cdrnarn a seguinte tlit-se -'rem a Clcinara Pode- 
res par* reforriiar artigos con~lilucionaes f - Os qtis 
intenderii qiie a Cuir~cira tem esses Poderes, dizem - 
/ i p p r ~ v o  - o.  qire negam eues Poderce a Oatnara di- 
rein - Rejeito. - 

Feita o ciiatnada disserarit - approvo - os Srp. 
Braamcaiiip, Jt*rvis de Atoiigiiia, Cardoso Avelino, 
Mendonça Pcssaiiha, Diiartc de Campos, Holtreman, 
Pequito, Pinlieiro Oriorio, Sar.iiva do Ct~rvalbo, Sar- 
inento, Rodrignes Cordeiro, Aiietidez, Machado S d -  
laznr, Bitrão d'blmciriin, Barâo de Paline, Bento de 



C,iptro, Seixau e Vasconcelloa, Si lva Amaral, Fonseca 
Moniz, Marques B'iptisia, Conde da Ponte (D. Joio), 
Conde de V i l l a  Rea l  (D. Fernandoj, Retjel lo de Car-  
valtio, Barrom, D. t('rancisco d'As>íj, A Ires Vicente, 
'1'. M. de Ctirvallio, P. C;. da Silva Perrirn, Soarc~s 
d'r\zi*vrdo, Vaz Pieto Giraldes, M e l l o  Soare$, G r -  
qiil*ira Goiries e Litna, J .  C .  da Silva, Soiirr, Al inc~idd 
e Silva, Uenevides, J. C. de Caiiilloa, Sousn P i i i to  
Basto, Ferreira decastro, Derraiiiado, I. J. de M d t -  
105, J. J. d n  Silva Pcrt,irii, Casal itit)rrro, J. M. Grtri i-  
de, MI-llo Giraldes, I t i b r i r o  de Soii-a Cali lr ir i i ,  Iti- 
b r i r o  dlAlnieida, raisos (Josn), Silva San(,lic.s, J ti. 
de Freitas, Ji ist i i io Ftvreir i i  Pi i i to Basto, Lroi ie l  'l'a- 
vares, L. J. Moniz, Tr indade Lviião, h l r i ide j  Le i -  
te, passos (Maiiorl),  l'l,icido r\tircii, Nogiieira Soa- 
res, Coellio dc Carvallio, Sebastiio il i l i iriorl de C;oii- 
vês, Tl ioinaz d'Aqciioo, Ferrer, e Vi-coiide d ' t l ~ e -  
\ cdo. 

I)i-qerarn -rejeito - os Sis. Agosiiril io hlhono, 
Cnri&i Ccild<ir,i. Antonio ISl i~i l io, Avila, Loiisad,i, 
Lnprs Branco, Barão (ias Lagrs, Colide cfe Serrio- 

,I;ieb (D. Francim)) ,  Gornes de Carvnllio, Vaii i i r i  de 
Castro, Lobo de Moiira, J. P. d ' t l l ~n~ . i d í i  Prcsanliu, 
Ililexia, Honorato Ft~rreira, Foribeca C.~stel lo Brnnco, 
Ferreira I'ontes, Par iriho, Mendes Leal (Jiinior), I t e -  
t>t.lln da Silva. 

O Sr. Grrêu Caldeira:- Pedia qtie eiri aiteri<;ão 
i gravidade, e iml>ortancia da votação, qiie se acntm 
de fazer, e a excniplo do que se t i z  riou ['nrlamentos 
Ertrang<siros, < i i i a i i d ~  eppareceoi questões de gravi- 
dade, a Camara r~solvessc se ~)iit>lic:tsserii, no IJinrio 
d o  Goveino dc iírnanliii, os nornes dos Srs. 1)epiita- 
dos que, tciido estado presentes á Sess'lo, se aiisentn- 
rain, e riso toiiiurarn parte na votação. 

O Sr. Secrelario ( Rebcllo dc Corralho).  - Pedi 
n palavra para declarar ao Sr. Drp i i tndo Co i  iê,i CiiI- 
dcira, qiie a votaçào norriintil terii d e  ser piihlicadít 
ao Dir i r io do Governo, no extr i icto da t;rsAo, e á 
i i j t i t  dello. e da nota dos Srs. [)ri)iitados aue falta- 
racii i Sessào coiii caiiaa ji istificada oi i  serri ella, c 
daqcielles que enirírrani depois da cliaiiiacla diiraiite 
e Srssio, qtiern qiiizcr póde facilinentc verificar qiiaes 
forniri os Srs. Drpi i tados qiie ~lc.ixarairi da voiar. 

O Sr. M e l l o  Soares: - A Aloc io  do Sr. t1ei)iiiado 
iendc a fazer ver, que o niinier; de llt>piitadLs qiie 
votararii, ft, i  peqiieiio; iiias é necrssnrio iicivertir cliie 
iniiitos I)c~piiindos que estasaiii r1a Saiti, se aiiaeriia- 
rai i i  pers~iadidos de que hoje ti50 t i i i l i i i  l o p r  a vota- 
$30; porqiie estoii certo que se estivcssern prrsei\lt.s, 
vota r iai i i  o f f i r in~ t iva i r~e i i le  ; ciias 1):irecr-riie qiie 6 de 
toda a jiisiiqa, e riicsiiio de conveiiieiicia qcic 03 1111- 

iries dii(jciellt~s Sr. Depi i tadoj  qiie estão ausentes por 
moti\,os ji istil icndoj, e os qiie cst jo ausentes srni se 
saher se c por i i iot ivo legal, srii;:o n l> res r r i t ~ i i ~  no D ia-  
r io  corrio niio voiaiido nesta qiivsilio; r o i n o  iião qiie- 
rendo toiniir parte nesta voiagio. I'urecc-ine niais 
conveiiieiiie adoptar iiiii oiitro i i ibi tr io. i%io  4,  f.izer 
qiie n i o  se piihliqiiem no D i i i r i o  os rioniej doa SIS. De- 
I~~i tados ciue dando-se coiiio preserites na St-ssâo dri-  

, xarni i i  dr votar nrsia qiiesiào, srni cjiie 1)c.la cili~ririada 
qiie áriiatil i?~ se ha de verificar, se saiba se elles dvi- 
xuraiii de ro inr  por n5o sat>t,rrin que a voiny:io deviti 
ter logar Iioje, ou se foi porqiie ii i io quizrruin t w i i ~ i r  
parte ria rnesiiia votafio. 
0 Sr. ~l/lit'iatro da ~Vlan'nha /Jcruis de A l o u o u i a  ): 

0 I - IIii 1120 t o n ~ o  p i r t e  nesia qiiest5o, iiias ciiiiipre-irie 
drclnrar por parte d o  Governo, que o Sr. Minist ro da 

Fazenda na» se achou presente n o  acto da voí0(;&0. 
porqiie esití occiil)ado na Carniira doe Dignos Pares. 
N o  digo mais nada, porque trie é ii idiflerente qiia 
estii Prol~osta scja o i i  nòo approvnda. 

O Sr. Soure : - NRo s r i  ,e os Sre. Depiitador qcis 
faitaiii, vot.iriuni pro ou contra; i i i i i s  o qiie eu sei, 
é, que nlgiins Sra. Drpi i t i idos se retiruruiii com cncioa 
ji isiificada; eent8o parece-iiie ser da i i i tr i içào da Ca- 
iiiara 1150 iria-iidar piil,lirar j á  os Friis nonirr no  D ia-  
rio, coriio riào qi irrei ido ioi i iar 1)urie na vot,iqno. & 
niellior esilerar qiie os Sr.. D~.l) i i ta~ios declarviii q i ia l  
era o seii volo se estivesseiri I)rrsenles, porqiie rnuiias 
vezes não cst;rndo os Srs. Drpi i tados 1)rrsentes i ioacto 
d a  vo!açâo, veiii coriitiido dt.poij declarar o iiiotio co- 
rno vottirinin se cstivessciii I)rtqst.nies ;i Sepião, e asritn 
se coiil irce qtial é o staii voto. Uiii i i i t i i i io  Ani ign iiirii 
que se srnin ao r i ~ c i i  liido, rriiroti-sit erii corisrilciri~cia 
de ter cl irgi ido i im  seti i r i i i i o  1)asianie docaiite, ecaior 
n o  Lnznrc~to, porqiie o nrivio ein que vinlia foi ~)o=tr, 
e111 qiiareriiena: é i i in  i i io i ivo jiisiificado, e neste ceso 
podeni liaver IIIHL algiins Srs. Deputados. Eii sei des- 
te; outios Srs. Deputudos poder io stitirr de oiitros, e 
entào o mellior c esperar que ceda u m  possa fazer a 
sua declninçio (Apoia~Ios). 

O Sr. Corria CaldeVu :- Vcjo-nie na necessidade 
de dizer diias palavras, porcltie os i l l~isires L)t~l>iitados 
que fallurarri, tai i to o Sr. M r l l o  Soares, coriio o Sr. 
Soure, ari i i~os me iizerarri uiiia irijustiqa, pei isai~do qiie 
eu queria lançar pnr este rnodo urnu censura indire- 
c18 sobre os nwus Collegas, que nào estnvaiii preren- 
tes na votaçGo. O qiie eii disse 4, qiie era i i in prece- 
dente louvavel nos I'arlainentos Ejtrangeiros, IIR OC- 

casiào eiii qiie nas Asseiiibléas Legislativas se lrrocrdo 
h votaçGo, de qiialqcier otljecto, apresentar no exira- 
c i o  da Sessiio, 05 i1orní.s d a q i i r l l e ~  Drp~ i tados  que se 
aiisciitaram no instaiite da votação: isto ijuaiido el la 
íei i i  lognr sobre qiiesiões graves, conio esta qcie a Ca-  
iriara acaba de voior, 'i'odos os illiistres D<,pi i tadoj 
siit>erii que isto se fazia na iiltirria Asieri i l ) le'~ Legis- 
Iat ive d e  Franqa, e o precedente não póde ser e i i s -  
peito. Todos ierii ai i ipla liberdade para drclarar oseii 
voto, e OIIRPS 530 03 iiintivos porqiie 11- ao vnlararii ; 
rnas r i i o  obstíirite, pul l icain-sc os nornes daqiielles 
qiie se aiisentariiiii. 

I S i i  n i o  c1iiero Izinqar a menor sornhra de dcsf,ivnr 
sobre osSrs. Depiitiidos qiie se niisentararn, e o i l l i i i t re  
Depii t i i t lo qcie ~,r ir i ieiro f.illoii no qiirstíio, nfio (ó iiie 
fez ii i i ia i i~j iistiçn, rrias violoii o l tegi i i ie i i io  cliie 1160 
prr in i t te eiiirar nas intenqòrs dos srii:. Cnllt-gao. O 
Sr. Del>i i iado pócle contrai iar a irii i i l ia Bloqio, mas 
n cliie iiào póde é enirnr nas rninlias iriiriiqòes, por- 
qiie esanz iiitrrl)reiíim-se prlas iiivsri)as ~)íiIavra-, e nào 
i l ó ~ l e  i r  aleiii del lrs - iiein ei i  lhe dou o direito para 
o f;izc.r. - 

O Sr. Leonel  T<.rvarer : -Sr. Presideiite, nto vejo 
nesta questUo a importancia e gravidade qi ie o i l lus- 
tre Deputado Itie quer achar. O il l i istre Deputado 
dnqiielle l i ido (o 1)ireito) fundou o scii l leqi ier i -  
men io  n'uriia premissa qiie me  parece r150 ser rer- 
dadeira. - D i z  que esta qiiest50 qi ie agora se deci- 
diu, é de suiiima gravidade, e e i i  r i l o  a acho tal. - 
Depois dos Poderes que aos Deputados foram con- 
feridos rios seiis dil,lornas, eii i iùo acl in gravidad(! 
iienhiiiria na botaçno, e poi consequericia intendo que 
o lteqcierirnento ilão deve ter logar. 

O Sr. Fcrrrr : - Sr. Presideiite, c i i  persuado-me 
que esta Mo610 d o  i i l i ist ie Drp i i tado é escusada pela 



declaração que ba de apparecer no Diario do Go- 
verno. Depois se rio D i ~ r i o  se piiblicar a votaçHo 
noiiiinal, e bem assim os nomes dos Srs. Deputados 
qiie hltar:im d SebsGo, é facil em qiiarilo a iriirn, 
ver qiiaes s io  aqiielles qiie deixaram de votar. A 
votaçiio noniiiial lia de c~clnreccr bcni sol)rc nqiiclles 
que votaram a favor e coritia. Ora se iJto aszirn é, 
o ins~rir esta decleraçuo que o illustre Depiitado 

por innis piira qiic seja a sua i r i t<~n~~io,  e ciija 
pureza ru acredito, iião pCde coiiitiido deixar de t i -  
rar-se a conclii40, que é urna tal oii qii:il censiira 
que se qiiw lanqar aos Deputados <lu<: rião csta\:iin 
preierites. Esta é a consequeiicia legitima de>ta 1'10- 

pojla. 
l'ortanto. nnrccia-me melhor resneitar a conscien- 

7 ,  

cia de priricipi~s e a lionra desSes Srs. Depiila- 
do-; niesrrio porque eii acredido que elles hão de 
v i r  ~ in i a i i h~~  fazer a declciraç>o do seii vato. 

O Sr. Mendes Lcal : - Sr. Preaideiite, eii qiiero 
i i r i  inieritc dizer duas palavras ein resposta ao qiic 
d,b. o illustre Depii~;ido, o Sr. 1,coriel. 0 illiistre 
I>cl,iit,ido pcíde julgar csi:i (lilestào de peqiiena iin- 
poitancia; póde juigal-a dc iiiuiio pcqiieria coriside- 
ração, mas o qiie se segue d'alii, é qric está eiii per- 
fel10 desaccfirdo com o resto da Cairiara, que inten- 
deu qlie clLi ei:r de grzividade : a Carriaia iiiteiicleu 
qiic clla ria graxe, o Sr. Depiitado intcrideu o cori- 
trai io, logo o qiie se segiie, e qiie a opiiiii~o do illus- 
trc Dcl)iitado é apenas cima opiriiso iridi~ idunl. 

CJilaiido o incci Collega, o Sr. Coirra Cdldeiin, 
a~ ) r~~e i i t n i i  o seli lleqiierirnento, parece-rric qiic elle 
tiiilin sido rece1)ido pela Cairiara com iiin certo as- 
sei~tiinento ; vqjo qiie esse assriitirnento sc. tnodificou : 
6 iiiiiiio possivel quc as reffeaõrs siiscitadas na dis- 
ciisjio a'levassern a mudar de opiniao, mias inten- 
do rriektno qiie o illiistre 1)eputado riào t.cr;i iiiuita 
diivitla em retirar o sei] Ileqiierimento porqiie já 
dilf rcrit.es voacà tein inrlicado a sua idén. EII per- 
suatlo-rrie tairibeni qiic os illiistres Ilrpiitados n.Tio 
~ciiio diivida em explirnr as raz6es porqiie nao nssis- 
tiraiir á v ~ t a ~ l i o ,  e deste inodo e& tiido conciliado 
(Voz t s  : - Votoj, rotos;, 

O Sr. Mrllo Srrorex: - Siio diias palavras siiriplei- 
mente qiie terilion dirigir ao Sr. Dcl)iit.ido por l3éja. O 
jilusire Depiitado disse- Qiie iiie rirto da \ a  o clireilo 
de cntiar lias siias intciiçòes - 13 eu digo ao illiis- 
tre Depiitado - Qiie nriii eu tal perterido - Mas 
parct.c-;rie que iiLo é riecessario rniii t~~en~eiilin e muita 
agiideza de eapiriro para entrar 110s sclis scriti:rrciitos 
politiios ...( O Si. Ccbi.re'(i Culdeini : - 0 s  111eus scn- 
tirneritos politicos, estimo inuito que os coiilicça). 
Mas realriieiite t:aveiido iiriia X:oçSo iiiteir:iirierite 
nova, e só apoiada em Parlarneritos estrangeiros, e 
eu n5o sei o qiie I;i se passa .... (O Sr. 54'e1zdes Leol : - É porqi~i: i i h  16). I'arrce-rue qiie ella riao póde 
deixar de não ter algiirna iriieiiç?in .... (Yr izes:  - Vo- 
tos, votos). Se querem votar, entiio vainos Yolar. 
(koses  : -Votos, votos) Coiiio rrie 1i50 dcix~iiri fal- 
lar, eii cedo tia palavra (Yoars : -  Votos, votos). 

O Sr. IJresiden/c : - l u  corisulto a Camara sobre 
se approva o lteqiierimenio do Sr. Corrèa Caldeira 
para qiie se insiram rio Diario (10 Governo os no- 
mes d3quelles Srs. Deputados qiie tendo vindo :L 
Sejsb,  não ejiavaiT1 coint.ii(lo preserites no a(-to da 
vota+. 

&",,i rt-jett~r(L,j. 
O Sr. /Id,.icio ilcncio : - I'rlo qiie ha poiico oiivi, 

\'oi.. 3."- A1 A R C O  - 1852. 

parece querer-se lançar uma censura aos Deputades 
qiie se retiraram por occasi5o da votaçlo; eu fui 
iiin dos qiic me retirei, porque sendo Deputado pelo 
Ultramar não podia votar (Apoiados).  

O Sr. Silva Vieira : - Eu tatiibem me retirei da 
Cariiaia pela inesma razao que acabou de dar o meu 
Collega. 

O Sr. Jeremias Muscarenhaa? - Eu apesar de ser 
1)epiitado pelo Ultramar n30. me retirei porqiie in- 
tendi qiie tinha direito para votar, e votei (Yosses: - Mas 1150 foi coiitado o seu voto). 

O Sr. M ~ n d e s  Leal : - Lu ~ i r ~ o  posso deixar pas- 
sar sem alguiii reparo uma dvsigiialdade destas, o 
Sr. Depiitado diz que tinha direito para votar, e diz 
que votoii, ora parece-riie .... 

O Sr. Presidenle : - O voto do Sr. Jeremias n30 
foi contado .... 

O Sr. ~Wendes LenC : - Bem ; o Sr. Deputado vo- 
toli para si (R i so ) .  

O Sr. Presidente : - Visto qlic terminou a dis- 
<:iici?to da  qiiestão prévia, vai entrar-se na disciiss50 
da gericritlidade do Aclo Addicional. 

O Sr. L)errtii~lado : - O Acto Addicional está, 
quanto a mim, rnais que disciitido na sua generali- 
dade ( ~lpo iados ) .  Na disciissGo da quc,tão prCvia 
disse-se tiido qiianto podia dizer-se na discussão ge- 
ral, e por isso eu requeiro qiie se corisiillc a Camara. 
sol>r(: se ( l i  por tlisciilido o Acto Addicioiial na ge- 
neralidade corn a discussão que teve logar ca  qiicj- 
tão prdvia (hluitos apoiados). 

Julxou-se discutitio na generalidade. 
O S r .  Presitlcnte: - Em conseqiiencia da reso- 

liiç50 qiic a Cairiara acaba de toinar, vai entrar-se 
na disciiss5o especial do Acto Addicional. 

O Sr. Dcrramudo: - Mas, S r .  I'residente, essa 
disciiss%o :iiiida pbdc começar, porqiie ainda se 
nso votou sobre a approvação do Acto Addicional, 
na siia generalidade, e é preciso primeiro proceder 
a esta v«tac;Go, para depois se passar B especialidadci 
( Apoiados). 

O 4r. /'re.~iclente : - 'I'ern razão, que ainda riT~o 
se \loloii sobre a approvaçiio na  gerieralidede; por- 
taiito eii voii agora corisultar a Camara sobre se ap- 
p 1 . 0 ~  o l'rojecto do Acto i\ddiciorial na sua geiie- 
ríiiida(1c. 

Y cri/icolc-se niio huuer taumero tla Casa. 
O SI.. Pr-esidetzte: - Na Casa nâo lia niirncro, a 

Iior;i e-IA t~iia>i n dar, parecia-ine iii;iis rotivenieiite 
!c~vaiii~ir ;i S(,s.Ro, ficando este ol~jecto pnrn ser re- 
 olvido h i i in  iili<:L ( d ~ l l ~ o i t ~ d o ~ ) .  

0 Sr. Ciitlde de SmrrodRes (Francisco) : - EII  
I > I - ~ O  qiie fia piil~licliieni no iliiirio do tioverrio ns rio- 
I I i ( s ~  (i,, io(1os n ~ l i ~ e l l ~ ~ s  Oriidores qiie estavarn iiiscri- 
pioj p;ira faliar contra a generalidade do Acto Ad- 
ti  ic:ioii,i I ,  porqiie eu t~iic-ro <~iie o Piiir saiba, qiie lia- 
via aitidti inscriptos L)el~iitadoç qiie i i i ihnn i  desejo de, 
por i~clos OS 111ndos I > O T ~ S ~ V ~ I S ,  levar L'L evidencia o fiilia 
<ieP<iliiic;i, consideriiç50, coriveniencia, e legalidade 
qiie Iiíivia ncstn qtiesi5o. 

O Sr. Presidente:- Na Casa corno j h  disse, não 
I I R  iiiii1ier0, e iiBo sei se será i i t i l  e convenienie dis- 
ciiiir iiiria coi~sn sobre que a firiol nBo se póiic votar 
( A , > ~ W d o s ) .  O Sr. Conde de Semodães reqiicr q u e  
sc,jain prilIicados nr> Diario do Governo, os noines 
dc todo* os Oradores inscriptos para fdllar coritra n 
disciissào na generalidade do Acto Addicional. 

O Sr. J. M. Grande:-Eu pedi o palavra uni- 
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rameníe pnrn dizer, que o que 8 necessario, 6 que n 
Naçiío saiba o modo porqiie cada um dos seus Ite- 
vreaentantes vota : n3o 650 os I~OSIOS d i~cur~os .  c1118 6 

. I  

necessario que a XaçÃo sail~a ; o qtie é necessario, C 
qiie ella contieça como n6s aqui votamos, e esse Fim 
preenche-se, e o Sr. Deputado fica satisfeito, publi. 
ccindo nos differentes Pcriodicos as votações desta 
Cariirira. 

O Sr .  Ferrer : - 0 1 1  a Sessão sc levanta ou não ; 
se se nLo Ivrania, cntno peço temhem a palavra, 

O Sr.  Mendes I,eal: - O Sr. J. M. Grande diz 
qiie t>nstn que a Nnçho saiba conio aqui se vota, no 
entretanto etr vejo qiie as disctrssões e discursos se 
piit>lican~ no Diario d o  Govcrrio (Apoiados). 

O Sr. Ferrer: - RiT5o sci se [)óde discutir-se lima 
materia seni haver niiritero para votar; no entretanto 
seriipre direi, qiie votarido ti Camara que se piibli- 
quem os nornes dos Depiit,idos inscriptos contra a 
generalidade do ilcio Atldicional, tarnbern requeiro 
qiie se piiblirliiern os noriies dnqi~elles qiie fallaram 
rios ires dias qtie t~oiive de disciisu80 em questão pré- 

via (Apoiados); c odiiiiro qtie iul pedido vioose d o  
lado Direilo, que está scnlprc: a dizer qoc nós não 
fazemos nada. 

O Sr. Conde de ,Sumodáes : - O meil fim está 
preenchido, porque o que eu queria ero que o Paiz 
soiibesse, que havia quem estivesse disposto a sus- 
tentar o sei1 posto, até no iiltimo baluarte, e com 
todas as suas farsas a inconveiiiencia do Acto Addi- 
cional. 

Portanto peço licença para retirar o meu Requc- 
rimento. 

O Sr. Presidente:-A ordem d o  dia para Arna- 
n h i  é, eiii primeiro Jogar, a votação sobre e generali- 
dade do Acto Addicional, e em seguida a discussão 
especial, e o mais qiie já nnteriorrnentc es t i  designa- 
do. Está levantada a Sessho. - Bram quatro horas 
da tarde. 

O REDACTOR, 

J O d  DE CASTRO DE MA-. 

Presidencia do Sr. Salta .Sonchea. 

C h a n i o d a .  -Presentes 80 Srs. Deputados 
Abertura. - As onze lioras e meia. 
Acla. - Approvada. 
O Sr. Pit ta:  - Sr. Presidenie, eu linntetn fui obri- 

gado a sair d a  Camara duratite os trahalhos della, 
por motivos iirgeiites; 6 a primeira falta que faço, 
creio que a Camara in'a desculperú (Apoiados). Tn- 
tendi tarnbcm que n disciiss80 sobre a qiiest80 prévia 
não se acabaria hontem, porque havia moilosOtndo- 
res inscriptos: rnas estando formado o meu juizo, es- 
tava habilitado para votar. Por isso mando parn a 
Mesa esta Declaração de Voto, a fim de  ser lançada 
ria Acta. 

D E C L A R A Ç ~ O  D E  VOTO. - I' Declaro qiie se esti- 
vesse presente liontem na occasiho que se votou a 
~ t i e s t b  prévia, apreseniadn p ~ l o  Sr. Deputado Avila, 
sobre se r i  Cíimnra tinha oii não Poderes para refor- 
mar a Carta, teria votado affirmativamente com a 
rnainria da  Camara. 97 - IYtta. 

O Sr. Dios de OLiveira: - Eii quero fazer urria 
declaração identica, quer dizer, tiontem retirei-me d a  
Can~ara  porque tive necessidade de  o fazer. Tinlia 
celculado que a votaçgo da  q~iesião que se debatia, 
n5o teria ainda tiontein logar, tinha niesrrio algiins 
niotivos particulares para aosim o siil>pdr; entretanto 
n Camara deri por terminada a discussão, e  too. 
Nunca me retirei dn Can~ara ,  riem d e  reunião ~ l g i i -  
ina publica em qiie tenha est:ido, corn o receio d e  
dar francamente o nieu voto. Se estivesse presenlc 
havia de  reconhecer os factos, porque não sou daquel- 
les que os nko reconhecem ; e por consequencia lia- 
via de  votar com a maioria da Camara. Como porérri 
a votação de hontern, é hoje uni facto historico, pa- 
rece-me que n5o tenlio a fazer mais declaração do 
que esta, nem il mandn.ln para a Mesa : basta que 
fique rcgistado o ciile acíibo de  dizer. 

O Sr. Martins da Costa: - Mando para a Mesa 
a segiiinte 

DECLARAÇÃO D E  VOTO. - tr Declaro qiie se estivesse 
presente no fim d a  Sessgo de  lrontem, votava appro- 
vendo o quesito sobre que houve votaçao norninal. 9, 

- Mnrtins da Costa. 
O Sr. Fernnrades Thomus : - Eu faço igiial de- 

claração Bqiiella que fez o Sr. Dias de  Oliveira. 
O Sr. J.  M. Ferreira : - Mando para a Mesa a 

segiiinte 
DRCLABAÇAO DE VOTO. - 16 Declaro que se Iioiitem 

estivesse presente h votação, teria approvado qiie ;I 

Camara tern Poderes Constitiiintes. 3, - J. M .  Ii'er- 
rciro. 

O Sr. Pereira Meneaes:- Mando para a Mesa 
scguiii te 

DECLARAÇÃO DE VOTO. - 'c Declara qiie se esti- 
vesse presenie a Sessão d e  hontern, teria votado quc 
a Camara tern Poderes para reformar artigos Consti- 
tucioiiaes d a  Carta. ,, - Pereira 1Ileneae.s. 

C) Sr. Moreiro Maia : - Mando parn a Mesa a 
segiiinte 

D ~ C L A R A Ç Ã O  DE VOTO. - ' L  Declaro que se esti- 
vesse !Iresente na Sala q~ iando  se votoii a qiiestáo 
prévia, apresentada pelo Sr. Deputado Avila, 
ria conforme a maioria da  Caniara. 

L1 por esta occasião declaro tairibem, que nn Ses- 
são de  sabbado votei pelo Adiamento limitado d o  
Acta Addicional, em qiianto,não se apresentassein as 
Leis de Meios. 9, - Moreiro Maia - 1l"rnandes Tho- 
maz. 

O Sr. Faustino da Gama:-Tnnibern faço a se- 
guinte 

D X C L A R A Ç ~ O  D I! VOTO. - DecIa~o qiie se estivesse 
presente na Sessào d e  tiontem, votaria pelo validade 
doe Poderes Constitiiintee, que me foram dados na 
m inlia Prociiraçio. - Faustzno da Gamu. 

Todas estas Dcc2aragiies de voío se rnandarana 
2ançar na Acta. 



10 Sr. Perrer consta-me qiie lia tiin iridicio de  
Foliiica, e eu digo a razRo porque assim penso: é 
porque naqiiella villa d'Av6 ha casas mais ricas d o  - - 
( I I I ( .  as diias qiie foram atacadas, e se a estas duas 
sc fez o ataque, é porque pertencem a uma certa c6r 
Politica, igual i nossa, não me refiro á gente qiic 
segue a Politica seguida pelos Scnhores daquelle lado, 
e outra gente, e outra cousa (O Sr. Corrêu Cal- 
deira :-Era o qiie faltava). . . Mas qiiern governava 
quando se commetieu O assassino d o  Jiiis d e  Direito 
d e  Midões? E que providencias se toniaram ent jo  T 
(O Sr. Corrêa Caldeira : - E  quem governa hoje ?) 
Qriem governa hoje não sei, agora quem tem a cul- 
pa é quem tolera por lá as suas Auctoridades. 

O Sr. t3arjonn:- Mando para a Mesa iim Re- 
clueriniento d o  Coronel Verissiino Alveres da  Silva, 
em que apresenta algumas consideraç6es gernec além 
das que tinlia apresentado no Reclueriinento apterior, 
c pede 6 Carnara qiie Iiaja d e  as tomar em conside- 
ratão a bem da  siia jristiçii. 

Ficou para re Lhe dar destino na Sesrâo imme- 
diato. 

OPDBM DO DIA- 

Continúa a discussdo do Acfo Addicional. 

O Sr. Presidente: - Antes d e  tudo soii propdr ti 
votaçio da  Camara, se approva o Acto Addicional 
na sua generalidade. 

Poi approvado. 
O Sr. Presidente : - Na fórma d a  resolução to- 

ninda honteni pela Camara, passa-se kl especialidade 
(10 Acto Addicional. Está em discussio o artigo 1.'' 
e paragrafos. 

Artigo li0 C< k da attribiiiçio das Cdrtes reconhe- 
cer o Regente, eleger a Regencia d o  Reino no caso 
previsto pelo artigo noventa e ttes d a  Carta, e mar- 
car-lhe~ os limites da  sua Auctoridade. 

Q 1." A disposição deste artigo por nenhuni modo 
altera o que foi estabelecido pela Lei d e  7 d e  Abril 
d e  184.7, eni dispensa dos artigos noventa e dois e 
noventa e Ires da  (!arta Constitucional da  Monarchia. 

Q 2." Fica deste rnodo emendado o paragrafo se- 
gundo, artigo decimo qiiinto da  Carta. n 

O Sr. Mender Leite: - Marido para a Mesa um 
Additnmento a o  Acto Addicioiial. 

E' o se,auinte 
ADDIT,\MENT~. - 6 '  abolida a penn de  morte nos 

crimes Politicos. 
Fica assim ampliado o Q 18.' d o  artigo 14.5." da  

Carta. 93 - Metades Leite. 
(Continuando) O principio esiabelecido neste Ad- 

ditariienio tein sido felizmeiiic? um fdcto entre nós 
clcsde 183.4, rnas eu desejo que o seja tambeni dc  di-  
ieito. Este principio - ia  na cabcçn e coraçio de  to- 
dos, estou certo que o Carnara o approrari ,  c por 
isso não digo mais nada sobre elle. 

O Sr. Presidede: - 13stc Additamento deve ter 
cabida nos iiltiinos artigos ; c portanto fica sobra a 
Rlesa para ser proposto á Camara em occaaião com- 
I>eleiitc. 

O Sr. Ferrer: - Ha aqui uin êrro do Imprensa. 
Aonde se diz- Lei de 7 dc Abril d s  1847, deve di- 
zer-sc d e  1856. 

E pondo-se logo á votaça'o o 
r\ rtigo 1 ." e QQ 1 .' e 2."- foram approvudos coni 

a rrctzjicnç60 feita pelo Sr. J'errer. 
\'CII. 3." - M \RCO - 1859. 

Art. R." r' O Deputado que, depois de eleito, ar- 
ceitar iiirrcê honorifica, emprego rcirii>iiido ou caril- 

iiiiss~o sul)sidiada, sendo o despacho dependente d a  
livre escol li:^ d o  Governo, perde o logar d e  Depuia- 
do ;  e fica, pura n sua reeleiçzo, compreliendido nas 
disposições qiie devem regular a elegibilidade dos 
Hrnpregndos Piiblicos, segiindo vai prescripto no ar- 
tigo nono do presente Acto Addicional. 

Foi Logo approvado. 
Q 1." Não perde o logar de  D e ~ i i t a d o  nquelle que 

eair do Camara, na conformidade d o  artigo trigesi- 
rno terceiro d a  Carta. $3 

Foi logo approvado. 
Q 9." Pica deste modo confirmada e ampliada a 

disposiçio d o  artigo vigesimo oitavo d a  Cartn Cons- 
titucional. 9, 

Foi logo approvado. 
Art. 3." CL Ein caso d e  urgente necessidade do ser- 

viço piihlico, poderá cada lima das C a m a r a ~ ,  a pe- 
d idoLdo Governo, permittir aos seiis Meriibros ciijo 
emprego se exerce na C a p i t ~ l ,  qiie accumulem o exer- 
cicio delle com o das furicções Legislativas. 9, 

Foi loco approvado. 
Art. 4. '6 A nomeação dos Depiitados é feita por 

elciçko directa. 73 

O Sr. Nogueira Soares : - Mando urri Acldita- 
mento a este artigo. 

E' o seguinte 
ADDITA~IICNTO. - :r Considerando qiie a Represcn- 

inção Nacional será tanto mais verdadeira, quanto 
mais fielriiente reproduzir todos os interesses, e todas 
as opiniões d o  Paiz : 

Considerando qiie qiianio rnais fielmente estiverem 
todas as opiniões, e todos os interesses representados 
no Parlamento, tanto mais esses interesses, e essns 
opiniões se modificarão reciprocamente; tanto mais 
as Leis serio o expressâo d o  estado o das necessida- 
des sociaes, tanto menos haverá a receiar de  ttieorins 
viis e de systemas excluaivoo, cuja practica arrasta 
sempre revoliições c reacç6es : 

Considerando qiie nos grandes circulos as minorias 
ficam rniiitas vezes siiffocndas pelas maiorias, vindo 
estas a absorver toda a Representação: 

Considerando qiie para o resiiliado das eleiçi;es in- 
flue a circiirnscripção dos circulos, pelo menos tanto 
como o rnetliodo da  cleiçiio, e por isso deve ser jcil- 
gad,i tão Coii~titiicionul como nqiiellc : 

Considerando qiie assim o foi effectiranientc pela 
Constituição Pranceea de 1818, e pela nossa Carta 
Conjiit~icional : 

Terilio a honra de  propôr qiie depois das palavras 
-A nornraç5o de  Dcl~iitados é feita por elciçuo di- 
recta - (Art. 4.' do l'rojccto da  Conirnicsâo) - 
accrcscrn~e-e poi circiilos, que n io  deem mais de 
Ires Uel>utados. 77 - ~ V o ~ u e i r a  Soareg. 

F o i  adrnittido. 
O Sr. Ferrer:-Sr. Picsidcntr, a doiitrina qiic 

propòc o illustre Depiitado no seu Addiirimcnto parti- 
1ho.a eii, tenho por ella a maior sympathia, estoii con- 
vencido dcllíi, e no exercicio do Magieterio tenlio-a 
serriprc ensinado, c sustentado; inas f> i r  ter essa con- 
vicçio, por interidcr qiir: os circcilos devem ser peque- 
nos, iiern por ijso iritendo qiie essa doutrina deva ser 
iiicliiida no Acto Addicional. 

Sr. I'resideiite, todos os Piiblicistas sLo conformei 
rin (111~ a d ~ o n ~ t i t u i ç õ e s  devem conter apenas os 
piiiripios essciicines da  fórma de  Governo, c dcixiir- 
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cscusado fazer Lcie para qenndo n8o lia vergorilia na 
siia execiipão, e para quando hn vergonha na ere- 
ci~+o das Leis é preciso faze-Ias, q i ~ e  possari) ser 
execiiiadas. 

Agora que se fixe na Constituiçiio um numero para 
siriiilliante objecto não nie parece, que possa ter 10- 
gar de modo nenhum. O Sr. Itelator do Acto Ad- 
dicional propoz ue esie Additamento fosse reiiiet- 1 q  tido á Comrnissao da L-i Eleitoral: pois vá á Com- 
niissão da Lei Eleitoral, vá o Additornenio para a 
Lei Eleitoral, a Comroissão o teru na consideração 
que Ibe parecer, e depois a C~ i i . a r a  o approvartí, ou 
rejeitará como bein iniender ; e agora, Sr. Presidente, 
na discussão do Acto Addicional seria conveniente cer- 
tanienle, qiie riso eriivesseiiios a nietter questões essiiii. 

O Sr. Casal Ribeiro (S~lrre a ordem) : -. Sr. Pre- 
sidente, quanto á materia do Additainento do meu 
nobre Amigo o Sr. Nogeira Soares eu estou conforme 
inteiramente com ellai estou conforme com a dou- 
trina do seu Additamecto, na realidade parece-me 
que não é menos importante o marcar-se a forma da 
eleiç50, do qiie o marcar a lirnitaçiio dos Circulos 
Eleitoraes, eu n30 sei mesmo se preferiria, ou direi 
antes, preferiria de certo a eleição indirecta com Cir- 
culos pequenos, á eleiyão directa corn Circulos im- 
mensoj; mas eu peço ao nobre Auctor da Proposta 
qiie repare bem em que parece não ser ainda aqui O 
logar proprio de se tractar deste objecto do seu Ad- 
ditamento; e não só pelas considerações que foram 
apresentadas, mas ainda por outra que eii desejaria 
fazer notar. 

O Sr. Presidente : - Recordo ao Sr. Deputado que 
pediu a palavra sobre a ordem. 

O Orador : -Sobre a ordem é que tenho a pala- 
vra, e sobre a ordem é que queria mostrar que não 
era aqui o logar mais conveniente de se tractar disto, 
que seria melhor ficar reservado para depois da reso- 
lução qiie a Cainara tomar, relativamente ao artigo 
16." da Proposta do Governo. A Commissão propoz 
a suppressão do artigo 16." da Proposta do Governo, 
este artigo declarava qJaes os artigos constitucionaes 
e quaes os não constitucionaes da Carta, declarava ape- 
nas não constitiicionaes quatro artigos, seguia-se pois 
que todos os mais ficavam constitucionaes; poréin 
propondo a Comrnissão a siippressão do artigo, se 
passar esta suppressão, qual ti a consequencia? A 
conscqilencia é que fica em vigor o principio consi- 
gnado no artigo 144." da Carta Constitucional, e esse 
principio d que não são constitucionaes aqiielles arti- 
gos da Carta qiie n io  se referem aos direito.; indivi- 
diiaes civis ou politicos dos Cidadãos, e á divisrto dou 
Poderes Politicos ; ora como O objecto contido ria 
Proposta não está em nenhum destes casos, segiie-se 
que ainda qiie elle se consignasse no Acto Addicional 
em um artigo, passando a opinião da CornmissLo a 
fite respeito, esse artigo ficava não constitucional, e 
ficando não constitucional cae toda a vantagem que 
o nobre Deputado considera em o insc~rir na Consti- 
tiiic;?io do Estado. 

& a  realidade quanto menos artigos n%o constitu- 
cionaes liouver em uma Constituição (até parece uni 
contrasenso o dizer-se que urna Constituiyão tem ar-  
tigos: n8o coiistitucionaes) tarito melhor. Eu na rea- 
lidade ligo muita itnportancia ao Additarnento do 
Sr. Nogiieira Soares ; mas iião se approvarido o prin- 
cipio da Coniinissão, nBo vejo vantagem iieniiunia em 
~ I I V  v.\ no Arto Addicionnl. 

Iiitendia por tanto que SG depois da votaçio do ar- 
tigo 16." 6 qiie conviria tomar-se conhecimento da Pro- 
posta do illustrc Deputado. 

O Sr. ~Vogueirc Soares (Sobre a ordem): - Sr. 
Presidente, ou a constitucionalidade se ha de aflerir 
pelos principios, pelo Direito Publico recebido, oii 
pela letra da Carta, isto é, pela definição que dd a 
Carta do que é constitucional ou não constitucional. 
Se a coristitucionalidade se regula pelos principios, 
entio sem duvida nenhuma o meu Additamento é 
constitucional ; por isso que o proprio nobre Depu- 
tado a quem respondo, confessa que a circumscripç50 
dos Circulos é pelo menos tão importante como o 
methodo d a  eleição; e porqiie assim Q considerado 
na Constitui~50 Franceza de 1818, e na nossa pro- 
pria Carta Constitucional. 

Se a conõtitiicionalidade se regiila pela letra d a  
noasa Carta, então prova de mais o argumento do 
meu nobre Amigo, porque se a circurnscrip$o nBo é 
covstitucional, tambem o não é o methodo da  elei- 
@o, como já foi decidido, e então ou deve entrar no 
Acto Addicional o meu Additamento, porque o meu 
Addilarrierito tem tanta importancia como tem o me- 
tliodo da eleiçgo, ou h20 de tirar-se do Acto Addi- 
cional o iiiethodo da eleição. Este argumento niiq 
tem replica. Repito, se nGs vamos a deoidir o que e 
constituciorial e o que náo é constitiicional pela de- 
finiçào que a Carta dii, entso não podemos por ma- 
neira nenhuma nietter no Acto Addicional o me- 
thodo da eleiçio, sem que lá niettamos tambem o 
meu Additamento, porque se O Additamento não é 
constitucional, O methodo tambem o não é; se nos 
queremos regular pelos principios do  nosso Direito 
l'ut>lico, c pelos exemplos das Nações civilisadas 
havemos dc metter O Additamento no Acto Addi- 
cional, porque a doutrina do meu Additamento con- 
fessam todos que é tUo iniportante como o metliodo 
da eleição. 

O Sr. Casal Ribciro (Sobre a ordem): - Eu serei 
muito breve, porque me não é licito duvidar entre os 
principios porque nos devemos regular; liavemos de 
regular-nos forçosamente pelos principios da Carta, .e 
n50 podemos questionar sobre isso : por conseqiiencia 
ainda iiisisto que sem passar O artigo 16." da Proposta 
do Governo ri50 convem votar-se o Additameiito do 
iilustre Deputado, porque se não passar a si1ppress50 
desse artigo, como propoz a CommissLo, ainda que 
seja approvado O Additarnento do illustre Deputado, 
não fica considerado ronstitucional e póde ser alte- 
rado por qiialquer Lcgislatura Ordinaria. Insisto pois, 
e repito, que O Additninento só yóde ser approvado 
com algum resultado depois de votado O artigo 16." 
da Proposta do Goverrio, oii a suppressEo desse ines- 
rno nrligo, proposta pela Comrnissão. 

O Sr. Ii'errer (Sobre a ordem) :- Parecc-iiie que 
o melhor é decidir a p r a  a questão. Depois de se ter 
já gasto todo este teinpo na discussão, transferil-a 
agora para quando se tractar do artigo 16.", como diz 
o Sr. Casal Ribeiro, d perder tempo, tendo depois de 
sa tornar a disutir  de novo ; por isso intendo qut. o 
melhor é decidir isto já. 

Ora eu disse e sustento que a doutrina apresentada 
no Additamer~to é santa e jiista, mas o que sustentei 
tainbem e sustento é que não pódc ser incluida no 
Acto tlddicional, e qiie o inaior favor que se póde 
fazer ao Additameiito é iriandal-o B (donirnissão; c 
-.e qliiierein por for~n  qiie sc decida já, vejo-me ol~i i- 



gada a \atar coiitra clle. O Auctor do Additarnento 
apresentoii razoes para persuadir a Camara de que 
elle devia ser ;nserido no Acta Addicional. A pri- 
meira destas razões foi, que sendo os Circiilos gran- 
des acontece que unia parte delles n,?o a depois re- 
presentada, como aconteceu com as eleições de Coim- 
bra, quando aqiielle Circulo Eleitoral fazia parte com 
o de Aveiro do Collcgio Eleitoral do  Porto. Nesta 
rnateria póde o jllustre Deputado desejar aproximar- 
se quanto puder da verdade, mas tenha a cer te~a de 
que nunca 1h lia de chegar, porque o que acontece 
nos grandes Circulos, lia de necessariamente aconte- 
cer nos pequenos. Supponhainos iim Circulo composto 
de dois Concelhos, crn iim prevalece urna opiriiiio, no 
oiitro outra; ern um Concellio o i??fllcente ria eleição 
pertence a unia cor Politica, no outro Concelho per- 
tciice a outra cor Politica, mas como urn Concelho 
é maior do que o outro, eat6 visto que o maior é que 
dh a Lei. Isto acontece sempre: é rrial inciiravel em 
moteria dc eleiçoes ; e tarito qiic j& o nosso insigne 
Compatriota Silvestre Piiilieiro, iractarido sobre o 
metliodo das eleiçoes, apresenta cstc mcsnio incon- 
veniente. 

outra razzo é a da irriportancia da  iriateria. 
Disse o illustre Dcpiitado que esta doutrina de Cir- 
culos grandes o11 pequenos é de muita iinporiancia, 
ainda mais importante que o metliodo da eleiç.?o di- 
recto ou indirecto. Sr. Presidente, quando se tracta 
de decidir se um artigo é constitucional ou não cons- 
titucional, riao se attende ii sua maior ou menor im- 
portancia, sb se a t~ende  á. fórma do Governo, e se 
esse systema ou doutrina que se quer considerar tons- 
titucional, está. o11 não no caso de dever ser conside- 
rada como priiicipio ou base fundamental, porque só 
como tal deve ser representado na Constitiiição do 
.Estado, eliminados todos os outros, se'nm de maior 
ou menor imporiancia. Ora  O serem os Airculos gran- 
des ou pequenos negocio importante, ningueni diz 
o contrario; mas niio e' pelo lado da  importancia 
que qualquer doutrina póde ser considerada consti- 
tucional, e çirn pelo lado da organisaçto e harmonia 
de iim systerna, consignando todos os principios qiie 
s30 essenciaes para sobre elles se elevar O edificio 
desse mesnio systeiriri. Eis-aqui conio se sabe quaes 
são os artigos que devem ser collocados na Carta, e 
os que devem ser postos de parte. 

S por estas razões que eii estou persuadido, com 
quanto queira adrnittir a doutrina, e ensino-a ha 
rniiitos annos, estou persuadido, digo, qiie riiio tem 
logar o consignar-se na Carta, mas sini na Lei Elei- 
toral. E por consrquencirr insisto na idéa de dever ir 
:í Com aiissão. 

O Sr. Arogueira Soal.es:-Sr. Presidente, O que 
tirivia a dizer estií dicto. A Camara está anciosa por 
votar. O illustrc Deputado que acabou de fallar, nada 
accrescentori dquillo a que eu já tinha respondido. 
Por isso não quero tomar ternpo á Camara: repor- 
to-me ás considerações que já fiz, e não digo mais 
riada. 

O Sr. Presidente : -As idéas que vogaram fo- 
ram : primeiro, que o Additamento fosse reinettido 
á Commissiio Eleitoral ; segundo, que a tomar-se em 
consideraç%o e sendo approvado seja collocado de- 
pois do artigo 16.". Vou propôr a votaçao- primei- 
ramente a idtia de ser mandado B Conirnissão Eiei- 
toral - e scnio for approvada, proporei então a ma- 
teria do  Additarnento salva a ~ollocação. 

Decidiu-oe que fosse rernettido ú Commo'sodo Elei- 
toral paro o tornar nu consideraçdo que nrerecer. 

E pondo-se logo á uotuçu'o o 
Artigo 4.'- foi approvado. 
Artigo 5."- '6 Todo o CidadPo Portuguez qiie es- 

tiver no goso de seus direitos civis e politicos é elei- 
tor, unia vez qiie prove : 

I Ter dc renda liquida annual cem mil réis pro- 
venientes de bens de raiz, capitaes, commercio, iri- 
dustria oii emprego inamovivel. 

I1 Ter entrado na maioridade legal. 
4 1." Serio considerados maiores os que, tendo 

vinte e um annos de idade, estejam em uma das se- 
guintes qualificaçòes : 

1." Clerigos de Ordens Sacras ; 
R." Casados; 
3." Oficiaes do Exercito ou da  Armada; 
4." Habilitados por Titulos Litterarios na confor- 

niidade da Lei. 
$ 2." Os habilitados pelos referidos Titiilos Liite- 

rarios s8o igualmente dispensados de toda a prova 
de censo. 

O Sr. Preto Giraldes: - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para apresentar no artigo o seguinte I ,I 

ADDITAMENTO.- L$ O exercicio da faculdade elei- 
toral é um dever a que neriburn Cidadão pódc faltar 
sem legitimo impedimento. A Lei regtrlard a res- 
ponsabilidade em qiie Iiajam de incorrer os que niio 
cumprirem com esta obrigação. ,r - Preto Giruldes. 

I1 
( Continuando) Como este Additamerito é de im- 

portancia, e eu desejo que se discuta com contieci- 
rnento de causa, pedia a V. Ex.', se a Camara qui- 
zesse, que elle fosse remettido 5 Commissão; nias 
se a Camara quizer que se discuta já, cntio peso a 
palavra para o sustentar. 

Foi admittido. 
O Sr. L. J. Mon2a:-Ha aqui um poiito sobre 

que tenho alguma duvida em votar, parecia-me mais 
conveniente qiie em logar de dizer que prove, se dij- 
sesse-se prove -é objecto de redacçiio (Apoia- 
dos). 

O Sr. Nogueira Soares: - E u  tambem tenho de 
propôr uma Substitui$o que prende com a dou- 
trina consignada »o Additamento mandado para a 
Mesa pelo Sr. Vaz Preto ; sso idéas conjunctas, co- 
aollarios de um mesmo principio. Julguei portanto 
iiecessario desenvolvel-a e fiz com esse fim uns con- 
siderando~, peço licença para ler e mandar para a 
Mesa com a Proposta (Leu.). 

Sr. Presidente, não sei se a Camara pela leitura 
rapida, que eu fiz destes considerandos e Proposta, 
viu  bem qual é a rninlia idéa. 0 meu principio é, 
que os Eleitores niio se representam só a si, repre- 
sentam tambeni a maça da população qiie não vota. 
Ainda mesmo nos paizes, em que para a eleição ha 
o suffragio iiniversal, os eleitores estão para O todo 
da populaçiio como um para quatro. E m  França, por 
exemplo, onde a população é talvez de trinta e seis 
milliòes de almas, I>a só nove milhões de Eleitores. 
Estes Eleitores aqui estão para a populaçZo na ra- 
zão de urn para quatro, e cada um destes Eleitores 
não representa só a si, não tem só direitos seus a re- 
presentar, teem tambem a representar direitos de ou- 
trem ; estes nove milhões de Eleitores são os Repre- 
sentantes legaes de toda a maça da populaçiio fran- 
ceza. A exactidão deste enunciado torna-se ainda 
muito mais evidente, manifesta, e indubitavel onde a 



suífragio é mais restricto: eiri Portugal oiide lia, ter- 
nio rncdio, iim Eleitor por cadii viiile e cinco alinas, 
6 iiidispensavel admittir-que esse Eleitor e o Re- 
presentante nato e legal desses oiitrou virite e cinco 
Cidadãos, que ficam privados do direito de votar.- 
Desta idda assim estabelecida devem dediizir-se as 
conseqiiencias logicas e naturaes-Se cada Eleitor 
senao representa só a si, mas representa na devida 
proporção, a população do Paiz, segue-se que o nu- 
inero dos Eleitores deve ser sempre proporcional á 
população; e deve, por essa mesma razio, localisar- 
se quanto mais puder ser a Representa60 para tanto 
iriais fielmerite reprodnzir as opiniiies locaes, os seus 
interesses, e as siias neces3i lades. A Camara dos 
Deputados é cleita, com relaçio á popiilaçio do 
Pziiz. O Corpo dos Eleitores de Provincia no syste- 
rria d s  eleição indirecta, com quanto representasse a 
poprilaçâo em geral, não deixa por isso de repre- 
sentar cada urn uma partc da população; e eu rião 
sei porque raauo se ha de estabelecer uma excepçiio 
com relaçso aos Eleitores prirnarios: não ha razão 
nenhuma para nio admittir a doutrina que eu esta- 
beleço a respeito destes Eleitores. Admittido o prin- 
cipio deve tirar-se a consequencia, devem propor- 
ciotiar.se á população. 

Do mesino principio segue-se uma outra conse- 
quencia, e veni a ser, que o votar, neste caso, não é 
unia faculdade, é uma obrigaçào, é um dever que o 
Eleitor tetn de cumprir: não é um direito que seja 
livre a qualquer poder exercer, quando esteja no 
caso disso, ou deixar dc exercer á sua vontade. Quan- 
do eu tenho direitos meus, e só meus a exercer posso 
urescindir desse meu direito. DOSSO abdicar esse di- 

I .  ;cito, posso abster-me de exercer esse direito que é 
só tneii ; mas eu exerço urn direito ineu ao qiial tam- 
bem estilo adjuntos direitos de  outrein, se eii rrne não 
represento só a mim, rrias represento tambem um 
grupo de  4, 5, 6, 7, 10, 20, ou 30 Cidadãos, não 
posso abdicar os direitos desses Cidadèos, porque se 
eii posso abdicar o que é nieu, não posso abdicar o 
que é dos outros. 

Assim sendo fóra de duvida, qiie a Representaçiio 
impôe deveres, e que em quanto possa ser admittido 
que a qualquer votante ou Eleitor é licito abandonar 
a defesa dos seus proprios interesses, opiniões e di- 
reitos, coiri tudo não *de, por modoalgum, set admi- 
tido a faculdade de abandonar a defesa de interesses, 
opiiiiões e direitos que lhe foram confiados, é tarn- 
bem- fóra de duvida que deve approvar-se o Addita- 
mento do  Sr. Vaz Preto, eni que esta doutrina está 
consignada. 

Agora, Sr. Presidente, ha uina outra coisa a que 
cutnpre attender milito, e sobre a qual eu reconheço 
haver dificuldade. f4 fóra de questso, que uina das 
maiores dificuldades no systema directo é, sem du- 
vida nenhuma, acaiitelar a fraude nos Recenseamen- 
tos e lias Actas. Ha, por exemplo dois Concelhos 
qiie formam um Circulo Eleitoral. N'cirn contratja- 
lançam-se diias opini0es - fiscalisam-se mutuamente 
os Rccenseameiitos, e as Actas ; póde diaer+se até certo 
porito qiie estes Actos correram com legalidade. NO 
oiitro Concelho predomina exclusivamerite urna opi- 
niuo: não ha quem fiscalise, nein quem vigie o modo 
corno as cousas correm, os Recenseatnentos fazem-sc 
inteiramente á vontade doa influentes desse Concelho, 
as Actas lavram-se inteiramerite tatnbem á vontade 
<fel lcs que estão ein ampla liberdade ; ser-lhes-tia fa- 
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cil obter um ntiinero de votos que decida a eleiçb 
a seu bel-prazer ; a verdadeira opiniso da maioria dos 
Cidadzos será fraudada com a opinião da minoria. 
Adoptada a minha Substituição e o Additamento do 
Sr. Vaz Preto occorrer-se-hia em grande parte a es- 
tas fraudes; porque por um lado o nuniero dos Re- 
censeados rião seria arbitrario, e pelo outro concor- 
rendo todos os Eleitores de poiico ou nada serviria 
falsificar as Actas. 

Leu-se logo na .lfesa a seguinte 
SUBST~TUIÇÃO : - <L Considerando que aihda nos 

Paizes, cuja Lei C o denominado siiffragio universal, 
o Corpo dos Eleitores estií para o todo da popiila- 
ção, como 1:4, e por isso não póde representar-se só 
a si, não póde deixar de reputar-se negotiorum gestor 
e representante legal de toda a população: 

c< Considerando que a verdade desta observaçGo se 
torna tanto mais patente, quanto mais restricto é o 
suffragio, e que por isso, entre nós, onde ha, t.ermo 
medio, um Eleitor pbr cada 25 almas, k forçoso 
admittir que esse Eleitor d Representante nato e le- 
gal desses 25 Cidadãos que ficam privados do  direi- 
to de eleger : 

tr Considerando que conforme os principios Consti- 
tucionaes, geralmente admittidos, a Itepresentação 
deve ser proporcional á população, e localisar-se 
quanto mais puder ser, para tanto mais fielmente re- 
produzir as suas opiniões, os seus interesses, e as suas 
necessidades : 

c' Considerando que convem prover, por quentos 
meios se possa, a que a Representação não seja adul- 
terada nem por falsos Recenseamentos, nem por falo 
sae Actas : 

ri&nsiderando em firn, qiie a Representação im- 
põe deveres, e que admittindo que qualquer posso 
abandonar a defesa dos seus proprios interesses, opi- 
niões e direitos, não póde de certo abandonar a de- 
feza dos interesses, e opini6es que lhe foi confiada: 

'L Tenlio a hoiira de propor a seguinte siibstituição: 
6' Arligo 5." (Principio e N." 1). S i o  Eleitoresem 

cada Prepezia  os Cidadãos Portuguezes no 
seus direitos civis e politicoj tia proporção rSoda e 1 por 
cada 95 fogos, que provarem ter maior renda, prove- 
niente de bens de raiz, capitaes, commercio, ou em- 
prego iiiamovivel. 

61 Q 9." (Do N." 4). Os habilitados pelos referidas 
Titulos Li~terarios são escolhidos alternadamente eoni 
os maiores contribuintes, independentemente de qual- 
quer prova de censo ; preferindo entre si pela idade; 
e em collisão de idade pela ordem alfabetica dos no. 
mes e sobrenomes. n - Nogueira Soarei. 
Náofii a,lmitlida por 46 votos contra 37. 
O Sr .  Derramado (Sobre a ordem) : - Foi adinit- 

t do 6. di~ciissiio (1  Additamerito oHert!cido pelo Sr. 
Drl>utaclo Preto Giraldes. Intendo que actimlmeate 
toda a disciissão sobre esse Additamenio k ociosa ; e 
por isso nie ~lorecin ser mais conveniente, que foese 
rernettido ii CoiiimiJsoo do Acto Addicionel para dar 
sohre elle o seu Parecer, r depois ser aqui discutido 
( /ípoiados). 

O Sr. B(ira'o de Altneirior (Sobre a ordem): - 
Eu acabei de votar contra o admiiiir-se á discuseão 
a Siibstituição do Sr. Nogueira Soares, prqtie in. 
tendo qiie a raesma idéa esta consignada no Addita- 
inento do Sr. Vaz Preto. -Agora sobre a ordem o 
que eu pedia a V. Ex.' era que o Additomento, já 
admittido ú discussão, do Sr. Vnz Preio fosse reiitt.1. 
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tido á Commissão d o  Acio Addicional : nem póde ser 
a outra. Mas, não obstante isso, de modo nenhum, 
suspender a continiiaçiio da  discussgo d o  respectivo 
artigo, e outros, d o  Acto Addicional, para qile a Coo>- 
missão apresente o seu Parecer sobre este Additamento 
na occasião opportuna (Apoiador). 

O Sr. Fe r re r  (Sobre a ordem): -Sr. Prthsidenie, 
o Additarriento do Sr. Var Preto foi adiriittido á dis- 
ciissgo para se discutir: agora propõe-se qiie seja re- 
mettido á Cornmtssâo; não rne opponho a isso. Mas 
a materia deste Additarnento 6 importante, e grave: 
pedia a bua gravidade qiie sobre elle corresse primeiro 
alguma discussão, para depois a Conimiosrlo, colhendo 
dahi elementos, se piider regiilar sobre o modo como 
se virn a decidir na Carnara (Yoaes: - Nada, nada). 
RII vejo qiie n (.'amara n t o  está inclinada o adoptar 
esta rriinho idéa, e quer que o Additameiito, seG ser 
aqui pr4viamente discutido, vá á Commissio; tnuito 
barn, .seja assim. 

O Sr. Presidente;- Eii tinlia tenção de  por a 
Siibstituiçiio B votaç&o tio fim, visto cliie o seu Au- 
ctor pediu que fosse remetiida á Comrnissão. 

O Sr. P r e t o  Giraldes : - Pedi a palar ra para di- 
zer que niio tenho diividr, em entrar já na disciissâo 
da minha Propostn, mas que ine parecia melhor, visto 
eer ella ohjecto de  transcendencia, qiie fosse á Com- 
missào, por isso mesnio qiie o Additamento a iirii ar-  
tigo n i o  impede se contin~iar a votar os oiitros. Pa. 
rece-me pois que a disciissâo póde progredir sobre os 
outros artigos d o  Projecto em discussão, e que o ar- 
tigo sobre o censo, fique suspenso atd a Cotnmissão 
apresentar o seu Parecer, e então n6s tractaremos 
delle. 

O Sr. í.Tn'sconde de Asevedo : - Pedi a palavra 
para apoiar n que acaba de dizer o illustre Depuiado, 
o Sr. Vaz Preto. Eri intendo aue a discussão deste 
objecto póde continiiar, nada implicando a soa Pro- 
posta com o que se dispõe neste artigo. Dc  qiie se 
tracta é de saber se lia de ser faciiltativo oii impera- 
tivo o direito que o Cidadiio tem de  votar; por cnn- 
sequencia tracta-se iinicariiente de saber se oCidadão 
tem oii niio deveres a ciiinprir no actn da  votação. 
Iiitendo pois, Sr. Presidentr, que, nós podernos ir vo- 
tando os artigos do Projecto do Acto Addicional, sein 
que por isso fiqiie prejiidicado depois o direiio de se 
tractar da  meteria da Proposta do illiistre Depiitado. 

B propondo-se logo 
S e  o Additninento tiavia de  ir á Commissão Elei- 

toral para o tomar na consideração que merecer ? - 
Decidiu-se affirrmafivavnente. 

Ii= continuando a discussdo do artigo 5." disse 
O Sr. Ferrer:-Resta me dizer alguma coiisa s o ~  

bre a Proposta do Sr. Deputado Moniz. O artigo diz 
-Todo o Cidadso Portiiguez qiie estiver no goso 
dos seus direitos politicos e civis, é Eleitor uma vez 
que prove: -As observações do Sr.  Deput,\do 590 
relativas a estas oalavras-urna ven, aue arove- Se 

1 1  

eii ~xrcebi  b~ i i i ,  parece-me que o Sr. Depiitado tero 
algiirna diivida no modo corno isto est5 redigido, por- 
cllle pódr haver essa prova sein qiie seja feita direc1.i- 
inen te pelo Cidadão. 

Ora, Sr. Presidente, eu não tenho diivida em ec- 
ceitar a redacção do illiistre Deputado, dizendo-se - 
Uwn vez que se prove-; mas parece-me que t; ne- 
cessario justiftcar a Commissão. Quem confrontar a 
disposiçio d o  artigo 5." coni o que se acha disposto 
no, n." 4." doartigo 9." da Commissio que diz assim 

(Leu)  \.& qiie a Lei Eleitoral lia de declarar o moda 
e a fórrna porque se tia de  fazer a prova d o  censo; 
por consequencia as palavras-Uma vez que prove 
-acham-se exaradas por effeito desta razão. 

Esta disposição ri50 é nova, mas intendeu-se que 
confrontados 0s dois artigos, tirava-se toda a duvidn. 
Eiitretanto, eu como Relator da  Conimissão concordo 
em que se retireni as palavras- Uma vez que prove 
-E se diga -Uma vez que se prove - É uma ques- 
tão de  redacção. 

E pondo-se logo 9 vofaçdo o 
Art. 5." Iii principio-Foi approvado. 
Enlrou em discussdo O 

N." 1." 
O Sr. L. J .  Monirs:-Sr. Presidente, eii sinto 

muito ter de  toniar algum tempo h Carnara; mas 
acho-me coinproiriettido a respeito deete artigo, por 
qunnto 6 rirn daqiielles, a reapeito dos quaes eri defi:ri 
da  maioria dos meus Collegas d a  Coriiii~issào, e em 
razão do qiie nssignei este Projecto corn - 66 declo- 
rayões. - E corno nseim nssignri, qiiero dar nestn 
occasião á Coiiimissão a razko porqiie o fiz. Eu assi- 
gnei com declaraç?io qiianto a este artigo, porqiie n&o 
approvo a exclusão d o  direito de  ioio aciivuqiie elle 
estabelece para os Eniprrgados arnoviveis; e porqrie 
triiiibern nâo approvo, que o qiiantitalivo do rendi- 
iiiento, qiie hahilita para o exercicio desse direiio, vá 
nn Acto Addicional. 

Eii tenho por principio que iimn Constituição qiial- 
quer, e portanto este Acto Addicional que tem de  fa- 
cer parte da  nossa, n i o  deve conter senão provisões 
fiindanientaee, e quando niiiito, algumas disposições, 
que se bem n?io sejuni da  natiireta destas provisões, 
são todavia de  uma importancia relativa tal, que a 
prudeiicia dicta que se consignerii na Constiiuiq20 d o  
Estado. Ora  o que é fundainental nesta parte d o  as- 
siirnpto de que tractomos, é a condição geral de tinia 
existc~ncia tal na Sociedade Civil, que estabeleça uina 
beiii fiindada prrsiirripçiio d e  intelligencia, de iiide- 
peiidencia relativa, e de  apego aos inteiesses sociaes, 
qiir I~abilitern a bem eleger : este é o principio, que 
n io  varin ; mas o y n t r s m  d o  rendimento pelo qiial 
se lia de  avaliar delle. é miii siijeito a variar com os 
teinpos, e coiii as localidades. 

Q~ieiii ignora qiie não se subsiste em Lisboa. e no 
Porto corn o mesmo rendimento, que se vive em Coirn- 
lua,  o11 em Tavira 1 Que senão vive no Fiinclial, ci- 
dade de Ponta Delgada coiii o nicsmo, qiie em An- 
gra, ou na cidade da ]Torta l Eni Gdn, em Macóo 
coni o mesmo qiie eiii S. Tliiago, de Cabo Verde, em 
Inliarnl,ane, ou na Ilha de 'rimar I Quern desconhece 
que o mesmo quantitativo de  niimerario não repre- 
senta hnje o qiie representava lia cincoento, ou mes- 
mo lia ~ r in ta  annos? E qiie os valores melalicos re. 
preuentativos ainda ditrcrem mais entre o que são 
hoje, e nho ha um seciilo, e o que tinham sido ha 
duzentos oii trezentos annost  Vá pois na Constitui- 
(;ao, qiie neni se ~ ó d e ,  nem se deve uiudar frcqiien- 
temente, só o qiie é invariavel ; e fique para o Lei 
Eleitoral o qiie 6 siijeito a variaç6es1 e se deve ac- 
coinniodar ás circiimstancias dos tempos, e dos loga- 
res; porqrie a Lei F4rndamental não deve ficar ex- 
posta a vici~sitiides; rtias a Lei Eleitoral pelo con- 
trario deve segiiir passo a passo o moviniento da ci- 
vilisaçio, e modificar-se segundo as condições d o  pro. 
gresso delln, e regiilar estas coiisas, senáo por indiui- 
dtialidades, no menos por classes. 



Segundo estes mriis principios, al6m dn regra niiiito 
gc-ritl jii rnencionada, não deve ir neste Acio s este 
respeito senão a enumeraçio das foiiies geraes donde 
se possam derivar os meios de  rendimeiit~, que cons- 
titiiein esse modo de  existencia na Sociedade : deasa3 
fontes não qiiero eii excliiir a d o  emprego, inamovi- 
vc4, oii nâo, a d o  primeiro pelas razões em qiie todos 
coricordarnos; e a do segiiodo, porqiie é pira mirii 
ijni ~xiiicipio asiomaiico, que nrnhiin, Cidadão rio 
liso deseus direitos civís e ~>olilicos, que saiba e possa 
usar da  faciildade d e  concorrer corn o seu voto para 
a eleiçio daqiic.iles, que o h50 de  representar nocor -  
1'0 Legislatiro, deve desse direito ser privado, senão 
quando o bern geral hein intendido, e beni ir~anifes- 
tori~enLe provado, indispensavelnienie o exigir. 

Ora é oaia inirn inquestionavel, que os Brnprega- 
dos do rendirriento de  cem mil réis, ou antes decento 
e cincoenta mil réis, para rnim (e riiais tarde direi 
porqiie digo qiie cento e cincoenia mil réis) ainda 
que sejam amoviveis, têem em seli favor a presum- 
pqâo de qiie sabem o que fazem quando elegem. E 
a5 condições da eleiçâo directa ; de iirna renda mo- 
derada, d e  meios censiticos para a avaliar, qiie ainda 
a torii~rri iriais moderada; de escriitinio secieto, e d e  
crrto niinipro de incompatibilidades determinadas pelo 
mesiilo principio da necessidade berri reconhecida d o  
bem geral, faze111 com que taes Eiiipregados possarri 
iisar d o  seti voto sem risco de  prejiidicarern o bem 
geral pela irifluencia, que sobre elles possa ter o Go- 
verno. 

Na eleição indirecta esla intliieiicia poderia inais 
facilmenie exercer-se sobre os Eleitores do segundo 
gráo, porque o seu numero mesmo pela iiltinia Lei 
cra rniiito rnnis liiriitado; mas na eleiçso directa com 
todas as condições, que acabo d e  inencionrrr não te- 
iiho irirdo desse papdo. Se ~lgur is  Eriipregados amo- 
viveis, se muiios iriesrno forem votar sob a influencia 
d o  Governo, e essa fôr perniciosa, lá irão ti iirna cen- 
tos de  votos indel,end&nies, que mais que contraba- 
laricem esse poder: ri1 neste tneii modo de  encarar O 

assiimpio voii de  accdrdo com a minha idéa de  qiie 
se algiimas classt*s de  Empregados arnoviveis liouver 
onde o rwdiintsnio de cento e cincoenta mil réis, para 
iiriia não d ê  iima garantia siificienie de intelligeiicia, 
e inoralidade, se rxi~arri para elles oiitrns condições, 
qiie a primtira - Quero entes este trabnllio d o  qiie 
iitna gvral cxclusQo. - Quando aconteça, que as rni- 
nlias idéos não srjuui at~endidas, e que se vote este ar- 
tigo como esth, e serri a eliminaqão d~ palavra amo- 
viveis, observadas as niais circunistaiicias qiie tenho 
expendido; eu peço á Caninra qiic pelo menos fique 
t)erri claro, se os Cidadiios qiie tiverern o rencliriiento 
prescripto, de  outrri fonte, setn ser emprego airiovivrl, 
sb pela cirriiinsiaricia de  tcrein esse enil)rego, Cicani 
excluidos (Voses: - Não ficam). Eii tamberii assim 
o iniendo; e até é essa mais iiiria razão porque, julgo 
aiiida menos necessaria esta rxclusâo; porqiie bern 
raro será o Empregado desses vencimeritos? que não 
possa haver de  outra fonte principaliiicnte indii-trial, 
o reridirnento de  cem mil reis a cento ta ciricoenta 
i i i i l  rdis por aniio; e eni io  pnra qiie é uma dieposi- 
ção odiosa, que nada ou qciasi nada acai i te l~  ? Mas 
apesar desta rninlia opinião, e da de oiitros Srs. Dv- 
piitados deve isto ir bem claro no Acto Addiciorial, 
e na Lei I'leiioral, porqiie ainda nas oltirnns eleiçoes 
aconteceii, qiie algumas das Coininissões de l ~ ~ c c r i s e a -  
itiriiio excluiram dello um grande numero de  iodivi- 

doos, que se bem foeseni Empregados amoviveis, t i -  
nham oiitros rendimen~oe, até de bens d e  raiz para 
miiito rrinis. 

Tenho o rnais succintainente qiie me foi possivel 
exposto as razoes porqiie divergi neste ponto da  maio. 
ria dos meiis illiistres Collegas da  Coniriiissâo. Ouvi- 
rei a sustentação d o  artigo pelo illiistrc* Relator, e ae 
opiiii6c.s da  Commissão, e se me fôr preciso descer a 
riiais algiimas explicasões, tornarei R pedir a palavra, 
s 6  com a intenyho de dar conta d e  mim, e não por 
espiritn de  pertinncia em minhas opiniões, contra a 
existencia de erro, yiie rne fdr demonstrado pelos meiis 
Adv~raarios nrsta lide da  razão. 

O Sr. Dias e Sousa : - Sr. Presidente, eu  não 
fazia tenc;%o de fallar nrsta questao, e com repugnan- 
cia vou dizer algunias palavras a respeito d a  mate- 
ria. E faço-o por me parecer, qiie seria indecorozo 
para mim na posiçzo publica que occupo fóra desta 
Casa, deixar d e  consignar bem expressamente a rni- 
tiha reprovaçao 6 doutrina qiie vejo consignada na 
ultima parte d o  numero primeiro deste Artigo; doii- 
trina que quanto a mim 4 contraria aos principios 
liberaes, merios justa, e menos rasoavel ; e parece-me 
iiissi~stentavel diante de  todas as consideraçCies que 
se possam apresentar ; cumpro iim dever de  conscien- 
cia, offerecendo as minhas idéas a este respeito. 

Sr. Presidente, sinto-me bastante incommodado, e 
por isso n i o  entrarei, aliás podia, largamente nesta 
discussão. O Additamentoda palavra - inamovivel - 
feito pela Comniissão ao  Projecto do Governo, mos- 
tra uma facilidade extraordinaria em objecto gravis- 
sirno, qual é a orivaçzo em uma classe numerosa d a  
Cidadaos Portugiiezes, de um dos maiores, o11 antes 
d o  maior dos direitos politicos, qual é a de eieger 
os seus Representantes. 

Este facto 8 contra os principios geralmente adopd 
tados e correntes, que mandam alargar o direito d e  
eleger, e nBo resliingil-o. E m  regra compete a to- 
dos os Cidadnos que niio teriliarii incapacidade fisica, 
ori moral para o cxerccrem. Esta incapacidade não 
se dri nos Fiiticcionarios Publicos, embora chama- 
dos amoviveis, pelo simples facto de  o serem. (Vo- 
ses : - K5o k essa a ordem, por que não se admittiu 
W. discuss%o a Emenda que foi apresentada). Bem'; 
niio se admittiu a Emenda B diãcussão ; mas eii não 
estou fallando sobre a Emenda ; e por tanto cstoii na 
ordem, comhato o artigo que ainda n&o está votado 
fAwoiados 1. 
I - - c  

Realmente é admiravel, qiie cin um objecto d e  
tanta em qiie sc tracta de  tirar, o11 d e  
conservar direitos politicos a tantos Cidadãos, seja 
por partc dos homens, que mais alarde fazem d e  
siistentadorc~s dc  idéas liberaes, que se mostre im- 
paciencia de ouvir reflexiies em favor desses direi- 
tos, e se proiiire irripedir a palavra de quem as offe- 
rece, com o fiitil pretexto regimental d e  qtle estou 
fóra d a  ordem ! 

Sr.  Presidente, os princípios sRo os que eii estabe- 
leci ; o direito dp voiar não póde ser aiiferido sem 
injuria, se n5o por uma rasa0 d e  conveniencia pu- 
blica ; a exclusâo (i uma pena, imposta ao  Cidadko, 
porque é a perda de um direito importante; e para 
q;ie esta pcna se imponha, cumpre que se mostre 
haver uma rasko d e  ecoriomia puhlica. E quaes são 
as rasões de  conveniencia publica qrie pelo 
que tenho ouvido aqui discorrer, allegar-se para este 
caso ? - Prirririra - a moral idade piiblica, para affas- 



tar do Parl merilo a id& de cerrupc;;~, e de cega 
siibserviencia : - Segunda-a verdade da eleiçao, isto 
é, para que a eleiç5o seja a expressão inais genuina 
da  vontade nacional. 

Quanto B primeira rasgo, Sr. Presidente, não mc 
dernoro em a demonstrar vã: a moíalidade do ho- 
meni nBo está no accidente de exercer ou n30 exer- 
cer ama funcgo publica Uma tal doiitriiia iiLo 
póde entrar no coraçuo de homem nenhum, que prese 
o sentimento da justiça (Apoiados). 

A segunda rasgo, isto é, a de conseguir a expres- 
são mais verdadeira, ou mais genuina na vontade do 
Paiz, seria o niotivo para excluir do direito de elc- 
ger, oii da fiacq50 eleitoral activa, o Cidadão em- 
pregado, excluindo-o: repito do conirnrirn de todos 
os Cidadsos com igual capacidade do censo legal? 
Se o foi, declaro, que menos reflectidamente atteri- 
deu a Cornniis~ão para o assumpto no; terrrios em 
que o tractamos. 

Esta doutrina, Sr. Presidcntc, [)tide ter algiima 
desculpa, quando se introduzi0 no Decreto de 89 de 
Jiinho, porque neste conserva-se o mctliodo da elei- 
ção indirecta; rnas nós jk proscreverrios esse me 
thodo, e estabelecemos o da eleição directa, oii de 
um só grho : neste n%o pódc proceder, nem admit- 
tir-se tal doutrina (Apoiadosj .  

Por quanto na eleiç5o directa o Empregado con- 
funde-se com o comniiim dos Eleitores: se a opiniio 
publica é favorarel ao Governo actual, o võto do 
Empregado nao faz mais do que reforçar essa opi- 
nião; se esta opinião é contraria, nunca ella poderá 
ser alterada pelo voto do Funccionario, que está 
sempre em grande minoria com o geral da dos elei- 
tores do respectivo Circulo. Isto digo, ainda conce- 
darido por hypothese, que OS Funccionarios votem 
sempre cornpactos a favor do Governo existente. 

E, Sr. Presidente, que quantidade de homens be- 
nenieritos, que no exercicio de funcções publicas 
importantes se tem liabilitado com o conliccimento 
pract ic~ dos iiegocioj, e tornado mais con!iecedores dos 
r[lnle~ piiblicos, e das suas caiisas, e ganhado niiiitas 
vezes o conceito, de probos e intelligeiites entre os 
seus Concidadãos, f i c  am aqui dcscorisiderados por 
este priricipio da Commiss5o ! E todavia com iim 
rasgo de penna lansa-se esta desconsideiação sobre 
unia classe nurnerosa de Cidadjos, privarido os de 
uiri direito politico por iriotivos, que deviam servir 
para Ili'o asscgiirar, se a Carta O não estabelecesse 
em seri favor! Eu estava esperando, qiie algum dos 
Membros da Coinmissão, que assignaram com decla- 
rações, fallasse sobre este objecto no sentido em que 
discorro; mas tive o desgosto de ver, que só o Sr. 
Lorireiiço José Moniz escrupiilisou nesta seritença 
condernnatoria proferida contra os Furiccionarios : 
honra seja a este nobre Deputado! 
0~ oiitros Menibros da  Coinrniss50 acharam mais - 

irnportantcs outras declaraçGes, quanto a mim, insi- 
gnificantes para se consignarerii na Lei Coiistitucio- 
nal. N io  os ceiisuro por isto, admiro só o deseiiiba- 
raço, e semcereuionia, com que rasgaram uma facul- 
dade da Carta em prejuizo de tantos Cidadãos, por 
ella attendidos. E este negocio passaria á revelia, 
sem uma unica reflexuo, se o illustre Deputado, a 
que me referi, e eu, nao sentissemos um peso na 
consciencia ao ver condemnar com tarnanha duresa. 
Vejam que conveniencia póde haver para se adoptar 
similhante principio ? 

Sr. Presidetiie, pcala (lotitriiia da Commissio pn- 
rece qiie ainda o Bacliarel, qiie c! Emprepdo piibliro 
amovivel, qiie está prestarido no exercicio do sei1 
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emprego relevantes serviços á sua Patria, fica em 
peiores circiimstancias, quanto ao direito de Iotar, 
ser votado, do qiic o Bacliarel, qiie nenhum uso fizer 
de siias Lctras, qiie viver coitio passeante, oii quasi 
vadio, sern se dedicar a qualidade de serviço algiim 
á sociedade erri geral ( Apoiodoa). Parece querer 
dizer-se ao ISmprrgndo. - Por esse facto mesnio, por- 
que t u  serves bem, é que ficas privado deste direito- 
Parece incrivel. Sr. Presiderite, que se apresente isto I 
aqui com esta facilidade! E todavia era dos nohres 
Deputados, que realmente menos esperava que vies- 
sein estas idéas 15 claiiiam constanternente, que é 
neccssario moralisar os Empregados Pirhlicos: e di- 
zcrri -- Queremos Empiegados probos! E ao tiiesmo 
ternpo os qiie assim bradam, desconsideram por to- 
dos os modos a fiiricçiio piihlica. Se se tracta de ga- 
rantia aos Empregados cin geral, entregam-se ao 
ciitrlo deirli-sol io arbitrorio dos Ministros; erige se 
a vontade de-tes erii Lei, da-se-lbes o - Sio uolo, sic 

jubeo, stet pro ratiokte volr~nfas. Se se tracta dc 

I 
direitos politicns, imprime-se na fionte dos Funccio- 
narios a nota injiiriosa d~ incapacidade! 

É por este meio, Senhores, qiie quereis conseguir 
Enipregados probos, e intelliqentes ! Rcconhecris a 
necpibidnde de rrioralisar O Empregado, e procurais 
rriar~yrisa-10, deiconssitlerando a funcção pul>lica do 
emprego! - Os Ernpr(3gados hão de moralizar-se, 
darido garantias ao bom serviço e vós tirais todas 
as gararitias , entregando a sorte do Piinccionario 
probo e honesto irs vellcidades do Ministerio. Os 
Etnpregados nioralizam-se, assegurando-lhes conssi- 
derayrio, e conceito, se elles sabem ganhar a confiança 
piihlica pelo desempenlio de seus deveres; e Vós 
dvspresais todo o nierito dos Erriprcgados, irnpondo 
a todos sem excepção de bons oii dc maos, a pciia 
do perdimento de seiis direitos politicos. Barbara, 
e de3arresoada ine parece esta Jurisprudencia. E qiie 
iiiedo e terror é este qiie se mostra ter do fiinrcio- 
nalismo? Para qiie é eiie desfavor para coni a in- 
telligencia applicada ao  serviço do Paiz? Parece 
querer-se exigir a iiiepcin, e a insipiencia em titulo 
mais valioso [)ara o exerci0 dos Ernpregos; porque, 
Sr. Presidente, a intelligencia apurada dá  natiiral- 
rnente ao iridividiio, que a possue, certo i~rgiilho, e 
altivez nobre : esse individ4io com repngriancia se re- 
solverá a exercer um servico ~iiblico. aonde vai en- * ,  
contrar um moti10 de ser desconsiderado ante os 
setis Concidadãos. Pela Jurisprudencia desta Carnara, 
os 13mpregados Piiblicos, i excepção das tres Clas- 
ses chaniadas de innmoviveis, e nas qiiaes direi de 
passagem, não recae o serviço da adininistração ge- 
ral do Paiz, são verdadeiros Parias, ou Ilotes; não f 
tem direitos proprios, tiido está fi mercê do Governo. ' 
Nem Ihes resta a triste c o n s o l a ç ~ ~  de qiieixar-se de 
iIm Ministro despotico; p q i i e  se a Imprensa aiixi- 
liar os queixii tnes' do Empregado dernittido, embora 
injtistamente, póde a bocca do arbitrio responder-lhe 
- Calai-vos - porque pela vossa Jiirisprridencia Li- 
beral de 1852, não tenho que dar satisfaç20 a nin- 
giicrn no exercicio do direito demissorio; tudo de- 
petidr- da minha consciencia, e do meu - Bon plaixir- 

Não sei combinar bem a Emprego-nianía, de que 
tanto adoece este Paiz, com tamanlia mti vontade e 
desfavor, qiie se ostenta aqui contra Empregados. 



Algiiinaâ reflexGes iiie occorrcin para csc:lart~c~inicrito 
deste facto; mas nao cabe aqui apresenta-las. 

Sr. Presidente, depois de consignado nesta Lei 
o principio da eleição directa, e depois de mais s 
mais se estabelecerem as incompatibilidades com re- 
laçiio aos Deputados Funccionarios Publicos que 
possam vir a esta Casa, torna-se ainda muito mais 
indisculpavel a privação do direito de eleger ; porque 
para a garantia da  independencia do Parlamento lá 
está o principio das incompatibilidades. Declaro que 
não posso deixar de ser antes liberal com a Carta, 
do que com estes principios que em 1858 se apre- 
sentam. Declaro que nesta parte a doutrina que está 
na Carta me parece mais liberal do que a Proposta 
da Commissão. 

Tenho manifestado o meu voto contra o n." 1." 
do artigo 5." d a  CommisGo, e concluo offerecendo 
a seguinte 

SUB~TITUIÇ~O : - uPropontio como Substituição do 
n.' 1." do artigo 5 do Projecto da Commissão, on." 
1 .O do artigo 7." .da Proposta originaria do Governo. 

1." Ter de renda liquida annual cem mil réis, 
provenientes de bens de raiz, capitaes, commercio, 
industria ou emprego. 3, - Dias e Souoa. 

F o i  admittida. 
, O Sr. Alveo Yicente:-Sr. Presidente, eu tinha 

pedido a palavra sobre a ordem, para dizer que esta 
questão estava prejudicada, por isso que a Camara 
não admittiu a Proposta do Sr. Moniz; mas visto 
que o Sr. Relator da Commissão pediu tanibem a 
palavra, eu desisto della para fallar S. Ex." 

O Sr. Fewer: - Sr. Presidente, ainda bem ; esti- 
inei que a Camara adinittisse á disciis~ão a Proposta 
do Sr. Dias e Sousa, e eu por parte da Commissão 
tivesse lognr de dizer algumas palavras em desaffronta 
da  mesma Comiiiissão. S6 por este lado, Sr. I'resi- 
dente, é qiie eu declaro ter estimado que a Cainaru 
aduiitiisse á disciisjio a Proposta do Sr. Deputado, 
porque na verdade ella estavíi prejiidicada (Apoia- 
dos). Qiie tinlia proposto o Sr. Lourenço Josd Moniz ? 
Que se el iniinnsse a palavra inamouivel (Apoiados ; - Vozes;  -e, verdade). O que propoe o Sr. Dias e 
Sousa ? A mesma coiisa, a elimiiia$o da palavra ina- 
rnooiuel. 

Sr. Presidente, o Sr. Deputado declarou que tin tia 
bavido facilidude na Commissão ad inittindo esta dou- 
trina ; e por csta occasião disse-que isto não era in-  
jurioso á Comiiiissão. NBo levará a mal qiie eii Ibe 
retribua com as mesmas palavras: o Sr. Deputado 
foi facillimo no modo porque tractoii desta maieria. 
O Sr. Deputado para provar a grande facilidade com 
que a Commissão se tinha havido, disse que - a doii- 
trina corisignada pela Commissão era contra os bons 
principios. Mas eu peço licença ao Sr. Depiitado 
para Ilie dizer que ella é o b-a-ba nestas niaterias, e 
que em todos os Publicistae se acha o seguinte. Ha 
duas escólas, a escóla do censo e a do voto univer- 
sal. Na escóla do censo as razões qiie jiistificaii~ o 
censo são tres. - Primeira, é nccessario o censo co- 
mo presiiinpçào da  capacidade para poder exercer a 
faculdade eleitoral. - Segunda, corno prova do in- 
teresse, para presumir-se que o Cidadâo qiie vota, 
acharido-se ligado pelas suas fac~ildades para com O 

bem geral da sociedade, lia de peignar pelos interes- 
ses do Paiz. -Terceira razão: adiiiitte-se o censo CO- 

mo prova de independeiicia (Apoiados); como prova 
fie independc.iicia, porqi~e se prescinie qiie qiiando a 
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rieccssitl;id(: entra pela porta, tbe a honra pela jaiiclla. 
Sei muito bem que a independciicta é urna virtude 
moral, e que hrt muitos Iiomens pobres que são mais 
independentes do que algiins ricos; mas não é essa a 
regra gercil, e para esses-espiritos, nio é preciso Lei, 
esses espiriios são siiperiores á Lei. 

O censo, Sr. Presidente, é urna provn de indepen- 
dencia. Ora não podendo esta independeneia deixar 
de se coiisiderar se riâo coni relação ao Governo, nesse 
caso, quizera eu que o Sr. D<*putado me provasse se 
é tinia garantia de indepcndencia o censo provenien- 
te do emprego amovivel de qiie n Governo pdde dis- 
por. Se é gnrantin, é do coritrario, porque o ciitello 
demissorio que e s ~ á  sobre o Ernprcgado, faz corn qiie 
elle respeite as in-inuações do Goverrio. Note-se que 
o tens; nin se exige r 6  para votar, exige-se tanibim 
para ser votado, e não havia nada mais facil do que 
o Governo dar o eirlprego amovivel ao Cidadão para 
ser votado Deyiitado. - Não Iiouvc pois facilidade 
em consignar no Acto Addicional esta doiiirina, por 
não srr contra os bons principios, e porque os bons 
Auctores sâo em favor della. 

Sr. Presidente, exclanioii o Deputado patlietica- 
inerite : tr Será isto necessario para se verificar, pela 
cleiçho directa, a expressão da vontade nacional 1 r, 
Eu respondo - é. Explica-sc muito facilmente, é uma 
cousa de facil intuição. Se forern ndmittidos a votar, 
por terem o censo de emprego amovivel, os Empre- 
gados qiie o têem, o Sr. Deputado mesmo declarou 
que era lima grande quantidade de Cidadãos: esses 
oois. estando debaixo do cutello demissorio do Go- 
1 I 

vernc, hão de votar mais segundo Ilie insinuar o Go- 
verno, do qiie segundo os dictames da siia conscien- 
cia, e coino os sei13 Conterraneos votarii ; e nestas 
circciiristancias esse voto não significa a expressão da 
vontade nacional, mas sirn a expressão da vontade 
do Cioverno (Apoiudos,'. 

Sr. Presideiite, lambem o Sr. Deputado pcrgiiri- 
tori -que moralidade havia neste negocio? Eu  Ilio 
digo. A doiitrina da Comrnissão é altamente moral. 
E quer saber porqiie, o Sr. Deputado? Porqiie não 
tia nada riiais terrivel do que collocar o pobre Eni- 
pregado Publico amovivel, entre n siia conscie?cin e 
o rutello deinissorio do Governo (Apoiados). E urna 
regra de moral, é a doutrina dos Pilosofos que tra- 
ct:iin da moral, qiie nada ha niais perigoso para ella 
do qiie collocar o Cidadão nas circi~mstancias diFfi- 
ceis de arriscar-se a offcnde-ia: é arniar-llie um laço. 

Diz o illustre Depiitado que esta doutrina podia 
tolerar-se na eleição indirecta, rnas na directa de 
modo nenliiiin. E eu iniendo o coritrario: é perfei- 
tamente ás avessas. Na eleição indirecta é qiie se po- 
dia adriiittir a doutrina do  Sr. Deputado, porque nos 
seus diversos gráos se podia ir corregindo qualqucr 
defeito; rnas aonde ha um s6 gráo corno na eleisão 
directa, é impossivel, porque a influencia do  Gover- 
no era terminante )Apoiados). 

Disse o illustre Depiitado - Que o Bacbarel, que 
era Empregado Publico amovivel, nZo podia votar, 
neni ser votado, ao passo que o Bacharel qiie nãoera 
Empregado Publico, nem tinlia oc.cupação oii modo 
de vida conhecido, podia votar e ser votado-A isto 
respondo ein geral. É opinião minha, e estou persua- 
dido ser a da Carnara, qiie qualquer individuo, em- 
bora seja Empregado Publico amovivel, tendo, ou 
rendinientoa provcnicntes de bens de raiz, capitaes, 
comii~ercio oii iiidiistria, ou habilitações scientificas, 
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rsse iiidividuo, aiiida que Einpregado ainovivel, re- 
pito, póde votar e ser vo~ado, eoriforirie o r(*spectivo 
gráo de censo ou  Iiahilitaçiio que tiver (Apoiados). 
Por ianlo, qciesiiond~ snhre isto é não qiteier intcri- 
drr a q~jestio. 

Diz - 66 Vós quereis Ernpregado'probo3, e dtasronsi- 
tl~rai-10s piivando-os do  direito de voiar. 9:- 011 ! Sr. 
Presidt.riir? pois n Einpregttdo ainovivel ieiri por elgci- 
iila Lei odireito de voiar, para sedizet qire nós lhe va- 
mos tirar e m  direito por ~ A c t o  Addicional l Qual Q 
a Lei qiir dá ao  Empregado amovivel esse direito? 
(O Sr. Dias e Sousa: - B o Carta). A Cartri esta- 
mos nós reforiiinndo .... Pois nós n5o estamos a re- 
furtnar a Caita neste ponto? Pois pódr-se argiimen- 
tar com uma coiisa que se estlí reforiiiando? Para 
110s ooderrm arciimentar com a Carta era ~ieciso 
qiie ;os provasaern, e que se tivesse dr~cidido, que nós 
n:o tinliamns Poderes nas nossas Proc.iirnçòes para 
reformar a Carta; mas, tendo-os ha de argiinien- 
tar-se com os principios geraes de direito, e priricl- 
1)ios do jiisto r do ~)r)litú.o, niio corn os arlig«s da 
Carta que estamos a rcforinar. N6s consigiiando aqui 
esta doutrina não privcimos ningiiem dos direitos ad- 
quiridos ; tigo fazeirios mais do que nos impõe o nosso 
Mandato. Tracta-se de saber os reqiiisitos qiie deve 
ter o Cidadão para poder votar, nós admittimos o 
principio do censo, e excluimos o censo proveniente 
dos empregos amoviveis ; por consequenciu aqui n8o 
&e tracta de  tirar direitos a ninguem, e si111 de saber 
quoes hiío de ser os meios para cada Cidadio poder 
usar desse direito. E n5o admitto se digo qiie nisto 
se quer fazer offensa (10s Hml)regados Piiblicos, prin- 
cipalmerite eu qiie o soo, e tenlio espirito de classe, 
porque iri~enclo qiie ser Empregado- Publico não B 
deshonra para ningiiern: podendo o illustre Depu- 
tado e todos ter a certeza de que em tudo quanto 
for pugnar a beni da classe dentro dos princípios 
do Iionesto e do justo, ninguem nie lin de por o pé 
adiante. 

O Sr. L.  J. Monit : - Parece-me qiie da resolii- 
q5o que acaba de tomar a Carnara de fazer voltar 
esta questio <r discussão se deve inferir, qiie ella na 
vcdade algilrna irnportancia Itie descobriu agora, que 
1190 lhe tinha visto logo ií primeira vez (O Sr. Per-  
7 ~ 1 ' .  -Foi para desaffrontar a Commissão). Por isso 
quc scncto ella debaixo da  fórnia que lhe deu o il- 
lustre Deputado qiie se senta para a rninha Esquerda 
(o Sr. bias e Sousa) essericialmente a mesma que 
apresentava. a minba Emenda, todavia admittiu a 
Proposta dcstc Senhor á disetissão, logo depois de 
ter rejeitado a minha. 

Ouço dizer que foi para desaffroritar a Commis- 
rão: essa póde spr ;i opiniao do illustre Depiitado 
qiie assim o diz, inas não se segue que seja por isso 
n da Camaia, parece me que algiima razão mais po- 
derma deve ter determinado a Camara, porque o 
tlesforço da Cominissão era muito facil sem voltar 
atraz na votaç%o. Mas eii tomo a questão desse mes- 
mo ponto de partida. 

Sr. Presidente, na Commissão nio se tractou de 
leve este negocio; e quando eu v i  o illustre Depu- 
tado queacabou de fallar, toinar esta base para com- 
bater o Parecer da Commissão; esperava que outras 
provas tivesse prodiizido em favor da sua argiiiçEo. 

Sr. Presidente, este assrimpto foi amplamente dis- 
cutido na Commissão; e até lá foi inui renhida a 
Emenda ; e a final verificou-se só pela maioria de 

u~ii voto; foram qiiatio coiitra tres votos se berir 11 
mc Iciiibro, e cntre estes tive pelo ineii lado ditas 
das mais elevadas Iiitelligericias deste Cuniara, que 
sinto muito ver  fbra des? combate como Deputados 
( O s  Srs. GarretL e Seobra que tinhnm passado para 
Mitristros). Apesar disto tenho ouvido hoje a.lgurnas 
opiniões, ali& muito respeitaveis, torcerem de mmos 
liberal a quern pugna por esta parte da questão. Seja 
embora menos liberal quem quer dar mais: essa p4- 
ctia porérn n lo  nic amedrontará: respeito miiito as 

1 
opinioes d o  illiistre Relator da Cornrnissiio actiial, e 
ténlio no maior apreço a aiictoridade do esclarct:ido 
Lerite de Direito Publico da nossa tltherias. Sci qiu: 
grande parte dos Publicis~as recitam a renda pro- 
vinda de Emprego ainnvivel conio fun&nierito ccn- 
sitico para o euffragio ; mas tambern etles rejeitam 
oiitras cousas, que nós temos consc.rvado nasnoesas 
Constituiç6es7 porqrie as nos-as t:ircuinstancias são 
mui diíressas daqriellas a quem elle, rc~ferern as siias 
doutrinas, e ern Bolitica ern rnâteria d z  regra3 o r p  
nicas, e11 tarn!>cm sou dcrq~ii!!,?~ q I(. nio conheço 
nada ab?oluto; e todavia ha um pri~icipio, a rejpeito 
do q"al eu phderei estar em crro, mas de que por 
ora t: tão profunda a 111inlia corivicçh, qiie coit~inuo 
a pd-la acima de todos 03 Piil)licist:is ern contrniio, 
e de todas as t i  iictoridades ; e i qiie neribii r11 Ci&- 
dào que saiba e poj?a concorrer coni o exercicio da 
facultladc de votar para a clci$o de queni o tia de 
representar no Corpo Legislativo, deve delta ser pri- 
vado, senão quando o bem geral bem intendido, e 
beni demonstrado, exigir essa excepção. 

E!i jzi a primeira vez que fallei, estabeleci que não 
considerava este ponto da renda provinda de ISmP 
prego smovivel isoladamente; mas em combinayiio 
com a base da Eleiçao Directa, e como inseparavcl 
das condisões de rendimelito moderado ou de censo 
que o indique, no que algoriia differriiqa ha;  de cs- 
criitiriio secreto, e de certas incorripatibilidadcs, de- 
terniiiiadas pelo priricipio que jA rnrricionei. 13 o il- 
lustre Orador que me precedcii, e a qiiem já me re- 
feri, mostrou rnui desenvolvidatnente corno nos Ein- 
pregados arnoviveis se davam as condições dc infr.lli- - - 
gencia e de apego aos interesses dá socicdn(lt,, e 
como já não era iirn principio sao e verdadeiro aqiiclle 
que oiitr'ora esteve miiito em r~oda ,  o de considerar 
os Empregados pelo facto rnesrno de o serem corno . .  . fazer~do parte de um Poder maligno -e inimigo - 
O rendimento de cem a cento e ciilcoenta mil réis para 
cima (e eu jA disse qiie ein occasiGo opportuna ex- 
plicaria, porque menciono cento e cincoenta mil réis) 

'riâo só constitiie nos Empregados a presumpção da- 
qilelle gráo de respeitabilidade, intelligencia, e siibsis- 
tencia, que os eqiripara aos individuos de outras clas- 
ses da sociedade com os mesmos rendimentos ; mas 
estabelece uma ainda mais favoravel. A considera- 
ção qiie nos póde ainda causar algiima dúvida é a 
da influencia que sobre elles póde exercer um rriáo 
Governo: esta influencia porém na Eleiçjo Directa 
conio uma extensão do direito eleitotal tão ampla 
qiie muito mais se avisinha para o Voto Universal, 
que iienl~cirn o ~ t r o  systema; e tadayia sem os incon- 
venientes tios cbxtreirios delle, nos deve dar miiito me- 
nos que temer. 

Qiiariclo todas as outras classes tâo ampla e livrc- 
mente votarii qiie prejiiizo púde haver nos votos tle v i l i -  

te, trinta, oii qiiarenta Empregados em um Circulo 1 E 
inenciono este5 ntiinero~ porque tanibem reuno L 



iii;iis conciiçcies, o> tios Circuios iiiuito iiinis coiiipre- que nie prende as ~ i i ã ~ s  Ijiirii 1150 f'ulitlinar este ans, 
iieilsivos que os iiltiirios o eilaiii i i ~ i ~  tcrras graii(lcs, Lenia colil i-a os Empregados ariioviveis; e 6 què unia 
se t~erti que não os dese.jo tào pcqiieiios corno 05 que- grande p.lrte delles sgo ainda do iluinero drquelles, 
r(,rri alguns dos il1usti.e~ Deputados. Etn que póde h custa do sangue dos quaes a Carta cota a lihér- 
esta coticorrencia prejudicar os direitos dos o u t r a  dade e as Instituiçoes liberaes que elia nos trouxe, 
Cidadaos, os interesses d a  Caiisa Publica em geral ? ' depois qiie O mais feroz despotismo no-las tinlia rou- 
,\%o ficarão estes votos milito mais quc contre.ba- bado, nos foi restitiiida; ou s to  os filhos e 0s mais 
Iaiiçados coiri os votos livres dos oiitros Cidndiios qiie parentes delles. Na verdade é cousa niuito custosa 
iino favorecem as mesmas Candidaturas? E nestas para quem ainda sente o que a resiauraçao destes 
circumstancias para qiie se liade exigir tarnanbo se- bens nos ciistou de sacrificios, clcspojar de seus direi-, 
criricio do mais precioso de  todos os direitos ? tos, e reduzir ao nada eleitoral aquelles que coili 

Ngo é só a intlueiicia do Goverrio que póde ser reconhecidos merecimentos até agora tiiibanl vivido 
nociva nas Eleiçoes : ha muitas outras qui* taa-ihein ria posse delles ! 
poderii fazer tanto ou mais nliil ;i liberdade c ao bein Nào desci durante O meii dijcurso até agora, iiqn 
geral! 15 ircriios nós iniroduzir uma ordeiii deexcl'i- diascerei :)gora a uin miiidu rxariic dos exemplos do 
soes I~ara c"(!" uiria dellas? Onde iremos nós parar outras Nações qiie se addiisiraii~, porque neste par- 
coiri esta policia preventiva ? Um poderoso, urn ir&- ticular, eu quereria antes que o nosso Pait o désse 
trigarile de  lima terra; uma corporaçáo prepotcnte aos outros povos, do qiie o recebesse delles; cor110 ja 
podclii exercer, p:ra seus ruins interesses ainda rriais o esik dando 'a outros respeitos, eii, qile a nossa 
sinistras influencias, e um m80 Governo póde valer- Consliltiiçao 4 riicis liberai da faculdade Elejloral, 
se (lclIas para itistruinentos de suas trianob~as pelo do yue dos oiitros paizes ; uiris se eii quizcsse entrar 
iiiterrnedc-;io doi depeiidcntes delles, e todavia irá. O nessa arialyse, talvez acliasse mais que aproveitar 
 to Xddicional, ou a Lei Eieitornl privar do di- irieu favor, do qiica cni favor dos ineiis Adversarios. 
l.eiio de votar rioscaixeiros, aos feitores, aos riieeiros, -Nas  CorislituiçÕes dos Estados-Unidos da AiQer,- 
aos abegbes, e aos indiis\rial.s dos differcntes misiercs ca, rniiita gente e excluida de ser votada, em raz&o 
(1,ie esses prepotentcs podem despedir á sua voritade de ter einprrgo assalariado do Exécutivo; iicas esses 
das o c c u p a ç ~ ~ s ,  pelas quaer gaiiliain a s u ; ~  subsistcncia? iiiramos rijo o sgo de votar : d i r - s e ~ n e - l i ~  que 6 po- 
.,ao, \. Senllores, esse não é ocaminho : nem a jiistiça, o vaio ou é iiiliversai, o ~ i  ligado só condlçUo 
iienl a Politica,o dicta: o meio em um systeina corrioes- de contrihiiinie. Mas quem é qile em tão 
1~ que tanto se aproxima para o voto universal, estii em geralmente industrioso e ac:iivo, iião paga imposto 1 
IJela [naior liberdade coiitrabalançar 0s votos de uns E sendo certo como já se iiotou, pile a ",aisr parte 
(:om 0s votos dos outros; em os Goverrios andarcin dos Elnplegados vem a ter o rendiniento de cem mil 
llem ; em a Imprensa livre, inas sensata e irioralisada réis de ocitrn f ~ ~ n l e  dilkrente, veili o nosso caso a 
c!sclarccer ncssasoccasiões os interesses dos Cidadàos. dar mais proxiriio áquelles, que aos casos contrarios, 

Se um Governo ficar privado dos votos dos porque, cocno eii jA disse, o riosso systerna é o que 
Empregados amoviveis, dado rncsmo que podcs- pela siia largueza niais se cliega para o do voto tini- 
se contar coln todos elles, O que nego, pois sei que vrrsol, oii do voto ligado só ii condição de pega- 
terri liavido Empregados a quem nenhum modo do iriento de iiriposto. 
C;oveino tem embargado O voiar como queirarn; se t3ii1 Inglairrra, i)elo ultiirto acto do Parlamcrito 
o Goveriio, digo, ficasse privado de tacs votos, ficava sobre reforiii.i eleitoral, a roiidiçào qiic se cstaI>ele, 
c l le  por isso de iiiiios atadas para todos 05 actos des- ceu como intlicativa dd rcspei~abilidade convenielile, 
sa irifluencia - Siio cmpregarlr elle esses mesmos para eleitor de Deptctados nas cidades e vilias, foi a 
~~ui icc ionar ios  qiieriiio podem votar por si, nem solli- de Iiahiiar coino senliorio ou inquilino a casa de dez 
(:itar votos de outros, sob pena dc serern demiltidos libras esterlinas de reiida, sern se atterider a qiie essa 
se o ,,ao fizerem? Seiii nos illudamos persiiadindo- quanlia viesse de ordt:nadn, o u  de ~tualqiier outra 
nos qiie os que jk são Empregados, são sempre os foitte ; e eiii nt.nliiiir~a outra clausiila do rnc!sirio, ou 
mais perigosos instrumentos nas niãos do'i'oder; os doi precedecites rictos do Parlarrrciiio qqe ficaran] em 
qs que o querem ser, tornam-se muitas vezes os mais vigor, veiu condiçh  alguriia que excltrisse os Eriiprer 
stibservien~es, os mais violentos; e OS rnenos escru- ~ ~ ( l o s  do Estado de votar, t:ntrando rriuitos que os 
poloms nos meios que empregam; pela razko que ~*xcliiiaiii de ser votados, aiiidii que tivessem as coii- 
está na natureza humana que a accno de quem já (lições de rendiinento. 
Possiie é menos eriergica, que-a  daqiielle quc quer Se nós iives~enios uin syjterna geral de  irnpos~ns 
I>ossllir, sobre tudo se instigado pelo estiiniilo de bein regtilado, e i i iu i  claiainciite definido ecii toda6 
uma grande mizeria. i3 que providencias irá cstabc- as siias partes, fic#indo iima vez bem expressai~ient.e 
lecer o Actó Addicional, ou a Lei Eleitoral contra declarado, qiic O Cidadiio que estivesie conip~eIien- 
estes? Eu vejo neste desemparo na urna. (103 inte- tiido iia coiidição quantitativa de eleitor, não ficava 
resçes dos Empregados mais um estimulo revolucio- ~)rivado do seu direito pgl ser Empregado amovivel ; 
,iario : em quanto elles mesmos riao podern i r  a o  cam- entiio rnuiio nienor cuidado me daria esla~ qiiestâo ; 
p0 F,lei,,oral coin o sei, voto, os seus rivaes, os inve- inas corno nós nào tcmos esse systema de impostos, 
josos da sua sorte; os ambiciosos dc seus proventos tSu terno rnuito que esta vantageiii mesma, etri lagar 
e de suas honras, rnuitas vezes adqiiiridos a custa dc tle i r  favorecer os Empregados, vá abrir a poria a 
Ucerbas vigilias, e de iinprobos trabaliios em lorigob i i i i l  abusos, r i r  ais coritrarios 6 regularidade das clei- 
e bons serviços, lá v50 em plena liberdade, com to- ções, que aos mesilios E~i i~~regados,  priiicipalmente 
dos 0s seus meios de invasao: e ser& isto justo? 011 tias Illias e no Ultramar onde as coritribuisões 590 
ser& Innis jI16to e mais politico que vão todos; e cliie iáo diversas das do Reino, c t io  differentes entre si ; 

ns votos contrabalancem os dos outros ? e então eis-aqui mais uina .rnzão para e11 preferir, 
]Iii airida, Sr. Prc!sideii~c, unia outra considerasUo que por ora uiites niu fique excluido do Acto Addj. 



ciona1 como fonte de rendimento, o ordenado de em- mc! com esse voto: ora, Sr. Presidente, se nós dartios 
prego amovivel. o direito de eleger a Empregados Puhlicos inteira- 

Nem de uina maneira geral tocarei nos exemplos mente dependentes do Governo, que não podem dei- 
da França Monarchica, porque esses estavam em um xar de votar com o Governo, sem ficarem immedia- 
extremo, que não admitte comparação para o nosso lamente em risco de perder as sirbsistencias, que é o 
caso; e assim concluirei tendo dado as razões do que vamos fazer? Vamos talvez fazer com que con- 
meu modo de opinar nesta questio. tinue um systerna condemnndo pelo Paiz, cirn syite- 

O Sr.   vogue ira Soarcs: -Sr. Presidente, lia ca- ma qiie o Paiz não quer de maneira nenhuma qiie 
sos em que a difficuldade de responder, nasce da for- continue. 
ça dos argiinientos dos advcrsarios: iiqiii a difficiil- Supponliaa~os (e é uma hypothese facil de  perce- 
dada nasce da fraqueza delles. Ouvi os dois Orado- ber, e uma hypothese qiie muitas vezes se ha de ter 
res que me precederam, e nenhum delles apresentou dudo) que ii'iirna cidade ha quinlientos ou seiscentos 
uma só razão qiie mereça resposta. A questão foi pos- Eleitores todos nestecaso, isto 4, qiie sãoFuncciona- 
tn pelo illtistre Relator da Corriniirsão em iim terre- rios do Cioverno e Empregados amoviveis, (este caso 
iio donde se n90 póde sair, nem é possivel accres- ha de dar-se tle certo no Porto, e dn-se com iniiito 
centar nada de novo ao que o illustre Deputadodisse niaior razão em Lisboa), supponbamos qiie estes Etn- 
em aborio desta doutrina. pregados teriam uma certa opinilo, votariam unica- 

Qual é a qiiestão? A questão não é se os Ernpre- mente, deixados á siia consciencia, de uin certo iiio- 
gados Publicos aniouiveis 1150 Iião de votar, a qiies- do, rnas que vota:ii dc um oiitro riiodo em viriude da  
tão é se os Empregados Publicos amoviveis Iião de posição especial ein que estão collocados, e suppo- 
votar pela renda que Ihes proveili dosecripregos arrio- nliarnos qiie esses Empregados dccidern a elcição, e 
viveis, esia k que é a qiiestno, é neceseario não ar- que os Dcpiitudos eleitos pelo voto delles v50 deci- 
gumentar contra o qiie acliii nào e s t i  estabelecido. dir da maioria dacatnara dos Deputados: neste caso 
Ora qital é a razão porqiie sc exige o censo corno niio 4 claro cliie o voto destes Deputados vai dr-cidir 
presumpção da capacidade It.gal ? fJ porqiie se in- da continuaçEo de tini systema, ou da queda dclle 1 
tende que nesse censo lia unia piesurnpção de que Neste caso o voto destes Empregados vai fazer com 
aquelle que o teiii, póde solar sem respeito a neiihu- que cmtiniie o sysierna qiie é desapprovado pelo Paiz, 
ma consideração, nu pelo nirnos, sern qiie a influen- e póde dar cuiisa a uma Revoliiçiio, e eu qiiero qiie 
cia do Governa ou de qualqiier ocitra pessoa faça acabemos I lor  tima vez com Revoluç6es, quero que  
com que elle substitua o voto da sua consciencia por a opiriiâo do Paiz se expresse Irgal e francamente, e 
iim outro que o não sc~ja; e de certo os Einpregados /,ara isto E necessario tirar-lhe todas as peias, é ne- 
Publicos, recebendo uma renda do Governo, por esse cessario fazer com qiie se nlo vão misturar com os 
fucto e&o mais dependentes delle, e Iiio de vêr-se verdadeiros Eleitores, outros qiie não podem niirica 
obrigados a votar como elle quizer ; é por este facto exprimir a sua opinião, mas a opiniio dos seus in- 
que a Commissão intende, coin miiiia razão que el- tcresses, da siia conveniencia, e tambem a da neces- 
les nEo podem ser aduiitiidos a votar. sidade tirgcnte e indeclinavel eiri que estiio de nssim 

Isto não é novo: pela Carta Prancrza de 1814 procederein. 
que veio nas bagagens dos exerci tos alliados, ningiiem O Sr. Dias e Sousa : -Não hei de levar rnuito 
tinha direito a votar pela renda do emprego: nerri tempo A Camara, até porqiie não estou muito dis- 
que eii me lenibre ha ConstitiiiçUo algiima, que con- posto a continuar nesta desagradavel discussão. 
signe tal principio. Esta qriesião foi adrniravcltnentc O illustre Deputado que acabou de fallar, disse 
tractada em 1844 por urn grande Orador que ternos que da primeira vez que discorri, eu nLo tintin i i - . l i 1 0  

a honra de ter por nosso Collegn e se senia nnqiic~Ile de argumento nenhum qiie merecesse respost~i Agra- 
banco (Apontou para o Sr. Passos (Manoel); peço deço o conceito qiie o illustre Deputado faz da mi- 
licença á Cailiara para lhe ler alguns trechos dacliiel. nha intelligencia sobre a materia sujeita: peço-lhe 
le mcmoravel discurso ( L e u ) .  licença para lhe reenviar o cumprimento nos mesmos 

Eu pergunto ao Sr. Presidente, pergunto íi Caniara termos. S. S." tem em tão pequeno apreço a mate- 
se o que se diz neste discurso i160 d rigorosamente ria, que nem se dignoii de a tractar com argumentos 
verdadeiro l lrii pergiinto coin qiicrii vottivtiiii todos seus : foi recorrer a uma auctoridade de pessoa aliàs 
os Eii~preaados Publicos? Eii pergiiiito se akum Em- respeitavel para sustentar a sua opiniho; e veio aqui 
pregado Publico ar~iovivel teve durante muito tempo o ler iim trecho de um discurso impresso, que real- 
direito, ti lembrança mesmo de votar contra o Go- mente s6 póde significar que o Orador, que o pro- 
verrio t nunciou, tinha unia certa opinião, da qual por certo 

E se d verdade, Sr. Presidente, que'os Emprega- qualquer póde divergir sem nenhuma offensa d o  au- 
dos Publicos voiavam todos conforme se Ihes tnan- ctor. 
dava, que significa o voto debses Iioinens, de homens Sr. Presidente, eu pouco disse, nem estava resol- 
que estavam ria posição do ri.?o podererri seriiio con- vido a fallar sobre esta rnateria, fallei ex obundantia 
formar-se com urna certii opinião, de homens que cordis, mas niio estou arrependido de nenhuma das 
s6 podium dizer approvo a rim systemo qualquer que proposiçôes que enunciei, porque estou convencido de 
elle fdsse! . . Quaiido se procede ás eleiçòes iracta-se que combato debaixo de melhores principias, e em 
de  saber se o systema do Goserno que existe, é born melhor terreno do que os Senhores que têem fallado 
oii máo; nssirn é cliie é o Governo Representativo; em sentido contrario. Ora hoje não ha nenhum ho- 
se a rnaioria das Carriaras E contra o systema que mem de certa instrucçiio litteraria que não tenha 
existe, esse systema cáe, se a maioria dasCarnaras e tido diante dos olhos o que dizem os auctores que 
a favor do systerria que existe, essc systema coniinúa, escreveram deste assumpto: por consequcncia para 
porque se intcnde que esse syãterua no primeiro caso que haverrios nein de recorrer a citaçcies de auctori- 
e contrario ao voto da Nação, no srgiindo 6 coiifor- dades, e ainda menos de vi r  ler a integra dessas opi- 



i i i s ies? B d o  gosto. Deixecriou 6 raz3o de mda um 
a liberdade de raciocinar e reflectir, como melhor lhe 
parecer. 

Mas eu ngo fui intendido pelo meu Amigo o Sr. 
Ferrer, a qiicni tributo todo o respeito, toda a cori- 
sideraç80, e ninguem niais que eu. S. Ex.' n&o in- 
tendeu bem O clue eu disse: ~ t é  siippoz qiie eu cha- 
rniira vadíos aos Baciiareis. 1Jsei da palavra vadio, é 
verdade, para fazer sobresaír a idéa de que o Ba- 
charel Empregado ficava cm peior condiç:io do que 
o Bacliarel, que por ventura vivease serri applicar as 
suas lettras a beneficio do Paiz. E não obstante a 
declaraçio do Sr. Deputado, quanto a poderem vo- 
tar os Empregados, que foreiri Bachareis, iritendo 
que ser& conveniente qcic isto se consigne na Lei 
rniiito expressamente,. porque a Lei póde ser inter- 
pretada de maneira differente ; eni presença do modo 
porqiie as Leis se cojtumam redigir, e do modo por- 
qne os tenlio visto aqui interpretar: acho que toda a 
clarez;~ ti poiica, para que ii.io haja nisto o qiie acon- 
tece erri o~itras que s2o urna especie de Leis de al- 
ç , ~ ~ ; i o  que dviuairi srmpre aos iiiterpretadores da nova 
escbla tima ~írea extensissima para as explicarcrn se- 
gundo o seli niodo de v6r. 

- 

Alas o Sr. Nogueira Soares que em outras occa- 
si& teiilio visto seguir uma escóls constitucional 
mais aprrrada, pareceri-me Iioje caír effictivaineiite 
eiii sc! mostrar adepto da escóla que funda o Syj- 
tema Itel,rc:jenta~iu6 na. de,confiança permaiiente-do 
Paiz corn o Governo, que siistenta qiie o f'aiz esth 
senipre crn hostilidade com o Governo, e que, por 
cor,sequencia a erit.idade Governo devc sempre cnn- 
siciernr-se coiiio infesta aos iiitere;ses do Paiz. Só 
por esta doutrina é qiie porleria logicsmente tirar-sc: 
a c.onclrisio de que o Empregado que tern rnais al- 
guma dependencia do Governo, einbora tenha dado 
todas as provas de iiiuito boas qualidades e de cxa- 
rtid3o nas obrigações do seu emprego, só pelo facto 

tio con- de depender do Governo, participa do in ' 
c ~ i i o ,  qiie o Goveriio tcrn sempre corn r e l a ~ i o  ao 
I'aiz. Rir re.jeito essa doiitrina (O Sr. Noguetru Soa- 
r t s :  -Tairibern eii) O que o Sr. Depiiiado apre- 
seiitoii esth exactamente dentro deste systeina, por- 
qiie se riio f0ra is50, o Sr. Del)iitado nio havia de 
apresentar a idea qiie apreaentoii de que o Empre- 
gido por isso nieçino jiie era dependente, votava 
sempre corii o Governo: tirando desse Sacio a conse- 
rliieiicia de que devia ser cscluido de votar. Se a 
(:,irn;ira tivesse definido ou S. S." fosse capaz de nos 
defiiiir aqiii com clareza o q?ie iritendia por amoui- 
vel, e o qiic iri~endia por indepencle?içia talvez vies- 
scmos a concordar; mas nem S. S." o definiu, nem 
a C;irriara. A C.iinara qiiando tractoii dos Processos 
Eleitoracs intender~ a ~rmovihilidode dt: um rirodo 
que eu supponlio rneiioj proprio da r a z b  e da jus- 
tiça. (.:oirio liaviaci) de definir a palavra independen- 
cic~ ? .Essa palavra nem os Srs. Depiitndos a defini- 
'rnrn, nern a podein definir; eu agora não entro nesta 
q r ~ ~ ~ - ~ ; i o ,  qiie isso levar-me-ia rriilito longe, e c11 [:?to 
c1r11.1~) (11 ,  inarieira ireriliiima avançar proposic;ò:~s r; :e  
I)O-<:I ITI "em directa, nem iiidirectamente irritar s ti- 

c:rl>tibilitl:ides de ningiieni; direi simplesmente r;,ic 
n :. .i., [ ! i :  \.<!rificar osjn indepetidencia não e& i10 

r d;zc>::l Srs. Depiit.ados. 
.\ias o Sr. 1)eputado asseveroii por siia auctori- 

dnclc, qiic os Furiccionarios Priblicos votavam sem- 
pr , n f a ~ o i -  do Governo: n%o sei eni rlue o Sr. De- 
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putado se funda para assim o decidir tão resoluta- 
rilente. O escrutinio é secreto, a Lei Eleitoral pro- 
videnciou, como disseram jii muita bem alguns illtis- 
tres Deputados, para libertar a Urria de todas as in- 
flueiicias do C;overno, na Lei Eleitoral devem haver 
c: ha todas as precaiiç6es necessarias para qiie o se- 
gredo da Urna se mantenha; apesar disso o Sr. De- 
plrtatio apresentou aqui logo a opiniiio de que todos 
os Empregados votarn com o Governo! Quem Ih'o 
disse? Como ha dz provar isso ? OS factos mostram 
o cotitrario. A conseliiencia d a  opinião do illustra 
Di:putado é que a Lei Eleitoral é impotente com- 
pletamente para evitar a influencia malefica que o 
Governo póde exercer sobre este ponto l Os factos 
poréin diio o contrario do que diz o Sr. Deputado: 
o facto ti, Sr. Presiderite, que aqui em Lisboa em 
muitas das Freguezias onde votaram mais Empre- 
gados Publicas, a eleiçbo nao foi do Governo ; c a 
maioria dos Einpregados era desses chamados amo- 
viveis na opiriigo do Sr. Dzputado, - na inintia n30, 
porqile eu ;riterido em scritCclo muito diverso a pala: 
vra nrnouivel ri voi~tadc do Governo. E nestas iilti- 
mas eleiç9es posso asseverar aos illustres Depritados 
qiie os Empregados em geral foraiii liberrimos no 
exercicio do seu direito de votar: e rieriliiirn Governo 
honesto e moral lia de fazer o contrario ( O  Sr. No- 
gueira .Soclres: - Mas já aconteceu). Seja como fôr, 
iirn caso especial riiiiica deve levar a c~tabcleccr uma 
regra como esta, que, diga-se o qiic se clilizcr, é ii rua 
falta de corisitlerac;?to para corn os Empregados Pu- 
blico~. Pois é prova de iiidependencia cem rriil réis ? 
Pois a renda de uma industria, por exeinplo, de um 
trapciro é rriaior prova de independencia .do que a 
rerida proveriiente do exercicio de uma fuiic;âo pu- 
blica que é tainbem uma industria, e tcinto iiiais va- 
liosa e rejpcituvel, qriaiito para ella concorre, geral- 
mente fallando, o espirito, e não a inatcria? Pois a 
industria do lilmpregaclo é de diversa natureza, riso 
tern valor aiqiim, e só as outras c' que o tcin? Ites- 
pontla-se a isto com seriedade, e com a ma0 na cons- 
cieiicia. 

Qiianlo ii citação que o illiistrc Deputado fez, eii 
respeito iiiuito o Auctor ; mas é opiniuo delle, póde 
qualqiier divergir della, c pojso até dizer ao illiistre 
Depiitado que o tnesrno Auctor por S. S." citado, 
oiitias opini0es teve já em diversas épocas, -opi- 
niões, que elle talvez n5o sustente hoje, nein rricnos 
o Sr. Drpiitudo (O Sr. P ~ s s o s  (ItIanoel) : - Peço 
a palavra): lembro-me agora de uma, qiie o illustre 
C:ivallieiro a que dlludo, ciiiittiu na Cainara de 
1834: d i m  clle e n t b ,  que o Cliefe do  Poder Exe- 
ciitivo devia ser sempre r11i~o; porqiic os bons Prin- 
cipes deitam a perder a Libcrdade. 

Digo istn sóriiente, para rnostrar ao  illiistrc De- 
putado, a qiiern reiporido, que 6 sempre fraco o ar- 
g~iincnto fundado sirriplesnierite em opinioee alheias, 
cli~ando se tracta de rnaterin igual á qiie nos occupa. 
Nada accrc.scentarei maia: decida a Camnrri b que 
lhe approiiver. 
0 Sr. C:<isol Rrbeiro: - Na presença da ancie- 

dade qrics 52 'rianifcsta para orivir o illustre Depu- 
tado, i n t  ' o  c;ue faço d Caniara iirn brirn seiviço 
cede11 10  t vra (Apoiados). 

O 5: I 1 1 . :  -Nesta corrente de desejos, n5o 
queio t. I -cri ir de estorvo, e por isso cedo lambem 
da palavia. 

O Sr Pliç5or ( M a n o r l ) .  -Agr&tlcço aos illustrcu 
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Deputados que me fizeram a honra de ceder da pa- 
lavra, o deixarem entrar este fraco soldado nesta boa 
camknha. 

Sr. Presidente, tenho a pedir a V. Ex? e li Ca- 
mara uma grande indulgencia. Não vindo ao Parla- 
mento desde 1844, é este que vou fazer o primeiro 
discurso depois desse que em 1844 proferi nesta Ca- 
sa: e por isso pedia Q Caniara qiie me deixnsse con- 
siderar a qiiestão de mais alto, não me iestringindo 
excliisivamonte ao artigo em discrresão,~porque desejo 
que em pontos iniportantes a minlia opiriião fiqiie re- 
gistada, para se rne poder exigir a responsal~ilidade 
do meu voto ('Apoiados). 

Sr. Presidente, o Goveriio satisfazendo ao voto do 
Paiz convocoii iimas Còrtes miinidas de plenos Po- 
deres para reformar a Consiitiiição do Estado, e apre- 
sentou essa Rrfornia, a rrspeito da qiial ouvi dizer 
que não era bastante neiir efficna, e qiie o lado 33s- 
querdo, se aconteciin~ntos estranhos não tivessem lo- 
gar, havia de exigi-la mais ampla. Neste ponto sou 
obrigado a fazer unia declaraç50 franca e sincera. Se 
o Paiz me tivesse conferido Poderes para fazer uma 
nova Constituição, havia de rmpcnliar todas as mi- 
nhas forças intellectiiaes, e todo o irieu patriotiswo, 
para lhe dar a mellior Consiitiiição que podesse ; mas 
sendo chamado a reformar a Carta, iiitendo que a 
Cairiora deve tomar uni vbo menos largo e reitrin- 
gir-se aos topicos indicados pelo Goveriio Yoaes: - 
Mt i i to  beni, apoiados). 

Estas Reformas tem sido declaradas pequenas e in -  
significantes, mas eu intendo qiie são grandes, que 
são imrnensaa, .que são gloriosas, e que Iião de ser 
fecundas / Awozados J. , --. 

I I a  o systeina de reformar tiido inteiran~enie, isto 
isto c?, destruir uma Constituição fazendo oiitrn nova, 
e ha tambem o systema de seguir a priidencia, e a 
parcimonia do Goveriio e do  ovo Inglez - refor- 
mar lenta, pausada, e circiiinspectarnen~e (Apoia- 
dos); progredindo marchando sempre no carniiiliodo 
melhoramento das instituições. 

Este é o caininho que adnptoii o C;overno, cami- 
nho que me parece a Carnara pertrnde seguir, carrii- 
nho que approvo e applaudo (Apoiados). E não o 
approvo hoje por tit~ender ás ditficuldsdes a qiie se 
tem alludido: essas só fariarn redobrar a minha cora- 
gem, a rninba energia, e Q escravidão do Mi indo op- 
poria a liberdade de Portugnl; mas porqiie é este o 
resiiltado das minhas convicsões, friicto de iinia lon. 
ga e amarga expt-riencia. 

Sr. Prestdente, as Reformas profundas nem sem- 
pre são as mais proficiiaa, nein serripre sho as mais 
duradouras (Apoiarlor). Nós temos um grande exern- 
plo na nação modêlo dos povos livres, na nac;ão in- 
gleza. A sun Constituição não consta de i i r i i  Acto 
só; não é a Caria de Joâo sem terra, é um sern nu- 
mero de Actos: e ultiri~amente o da emirncipação 
dos Catliolicos na Irlnnda, qiie iminortalisou para 
sempre o nome do Conde Grey. Mas estas I lefor- 
mas que parecem irnmensas, não são o - N o n  plua 
ultra - porque ainda tia poiico um Ministro illustre, 
u m  Lord  John Russel propoz novos rnelhoranientos. 
O nosso Governo seguiu a riiarrha do Goverrio I n -  
glez; honra lhe seja feita. 

Sr. Presidente, fazendo parte do Parlameiito em 
1844, ahi disse, qiie contra o meti voto ace r t o  Uons- 
titucional tiniia voltado a ser 1.ri Fundamental do 
Estado, porqiie julgava uma outra Constitoiçio me- 

nos imperfeita ; mas que como Membro desta Socie- 
dade não tinha direito de impbr a minha opinião á 
maioria dos meus compatriotas (Yoaes: - Mil i to  
bem); e accreecentei : que se por ventura se tivesse 
reunido uma Camara munida de Poderes extraordi- 
narios como determinava o Decreto de 10 de Feve- 
reiro de 1849, e eu fizesse parte dessa Camara, não 
exerceria taes Poderes, e deixaria ainda fazer-se iiiria 
nova experiencia da mesnia Lei Pundameiital do 
Estado. E porque t Porque as Reformas devem ser 
lentos e patisadas, porqiie as Reformas para serem 
fundadas é mister qiie não sejam só approvadas por 
um Partido, mas por todos os Partidos: a Consti- 
tuição não é bandeira de aenbum Partido (Apoia- 
dos), a Constituição está acima de todos os Par- 
tidos. 

~ -.. 

Queria então que o Paiz fizesse uma lotiga expe- 
riencia da Carta Constitucional ; porque julgando cu 
até ahi qiie a Carta não era bastante para a felici- 
dade do Povo Porliiguez, se a experiencia mostragse 
qiie o era, havia de curvar a minlia cabeça, e com 
sinceridade confessar que me tinha engana&; e pelo 
contrario, se a experiencia fosse adversa, aquelles qiie 
siippiinham a Carta o melhor dos Codigos, taiiibern 
Iinviam de pedir a sua Reforma: e isto exactamente 
o que aconteceu (Apoiados). 

Sr. Presidenie pelo disciirso que nessa época pro- 
fcari, convencer-se-ha a Camara e o Paiz, que eu en- 
tão pedia menos lieformas, menos mellioramentos do 
que o Goverrio propõe no hc to  Addicional, Acto 
t i o  calurnniado, e qiie é comtiido um grande irionu- 
rnento de gloria para -a Corda, para o Ministerio, 
para o Pair, e para o Parlaniento qiie o votar; que 
é um fomento de felicidade para a a Nação, porque 
importa um Progresso, uni grande Progresso. 'l'alr,ez 
cirie nós ~odcsscnios examinar outros Dontos da Coris- 
titiiição, que os podessemos reformar, qiie os pndes- 
semos nielhorar: mas eu intendo que nunca deve- 
mos avançar de inais, e pile dando-se-nos neste Acto 
Addiciorial as Reformas mais urgentemente rrclariia- 
das, mais insianternente pedidas, aqui devemos l imi- 
tar as nossas exigencias. E tanto assirn o inteiido, 
que se me propuzercm alguma Emenda qiie pare- 
ça mais liberal, mais ampla, eu hei de rejeita-la 
com o meti voto, e com a-mesma lealdade c i m  qiie 
rniiitos Depulados Inglezes, caracteres e jiiizoe m i ~ i -  
to illujtrados rejeitarairi as Eiriendas radicaes props- 
tas ao Acto Addiciorial do conde Grey. 

Sr. Presidente - tr o Acto Addicional, iiisignifican- 
te, ridiculo, e miseravel ! I 7, N io ,  Senhores, o Acto 
Addicional não é insigriificnnte, ridiculo e misera- 
vel; o Acto t2ddicioiiiil é urn iiionurnento de patrio- 
tismo e sabedoria (Apoiados). 

N o  artigo 8.' põe elle a independencia do Parla- 
inento a salvo de toda a seducçlo. E n i o  é isto jtí 
u m  grande iiielhoraniento? D e  certo que sim. Loauot 
a qiiern no-lo propoz. 

N o  artigo 4." estabelece-se o processo da eleição 
directa. 

Sr. Presidente, nenhuma duvida tenho ein drcla- 
rar mii i to sincerirmente, que hei sido sempre Part i -  
dista da eleiyão directa; mas ainda não achei, nãa 
descobri, iieiii encontrei ui i i  iiistrumento para da- 
giierreotypar rio Parltiriiento a opinião do Paiz a este 
respeito. l'eiilio encontrado inconvenientes no sys- 
tema directo, aesini conio os terilio ncliado tio $$- 
tenia indirecto. Se a r~ti i iha opinião f&se adniirtida, 



teria proposto + Parlarnenios irieiinaes coin o pro- 
cesso directo n'um tiiennio, e indirecto n'outro-A 
eleição indirecta com censo baixo, a eleição directa 
não corn suffragio universal, rnas com censo alto- 
Estes dois systemas teriam logar, como disse, alter- 
nadamente aos triennios; e rio fim de uns poucos de 
annos de experiencia os Parlamentos decidiriam en- 
tão definitivamente, qual dos systemas ou processos 
era o preferivel. Corn tudo eu não faço esta Pro- 
posta; não me parece ser este o nioinenta proprio 
para isso. 

Sr. Presidente, em toda a parte do Mundo o sys- 
teriia eleitoral é vicioso: o meio de. fazer representar 
genuinamente todas as opiniões livres niio c' de f,icil 
encontro. Porérn de quantos systemas existem, o que 
estri no ACLO Addicional, é o que se reputa o mc- 
Itior. Se o não for, (póde ser que o riso seja) é toda- 
via tima necessidade reclamada 1)elo Paiz. E quando 
o Paiz reclania mcdidas coino esta, pódern, e de- 
vem-se-lhe concedt-r, ainda que mais ou ciieiios baja 
a certeza ou presiimp~ii*i, de que não serão tiio em- 
cazes coiiio C o riosso desejo. A experiencia esclare- 
cer& este obiecto. 

O outro melhoramento é-o voto conferido unica: 
niente aos contribuintes -e, por excepçLo - As c3- 
tliegorias litterariau, e Empregados inamoviveis, dis- 
tinc<;%o esta iíriportante. - Oiitro mellioraniento k 
-o da prévia approvação das Còrtt:s aos Tractados 
de Commercio, para a siia rectificação. - Oiitro me- 
Ihoramerito importante e-o voto annual dos trihu- 
tos. - Outro ciiellioraniento irnportante são - as pro- 
videncias relativas á questão da Fazenda Publica. 

Eis aqiii o que rii disse ein 1844 a respeito da 
rc necessidade da Reforma da Carta. (1) 

&c A Carta contém muitas das priricil~aes 11ases do 
<c Systenia Hepreseritativo. Grande era o pensamento 
99 do seu gencaroso Auctor, mas a obra nBo corres- 
cc poiideu a esse pensamerito. A Curta é cem vczes, 
u mil vezes preferivel á organisação antiga, ao Poder 
L' Absoliito que ella destriiiu. Aqui esta o seu elogio. 
66 Mas o Cioverno qiie ella fiindou, não é ainda o q i ~ c  
<c reclaniavani as piiblicas necessidades; não é um 
8' Governo tão Constitucional, que o sofisma o nao 
u possa corroniper, ou fazer degenerar, tornando men- 
u i iro~a a liberdade. A Carta precisa reformada. Éi 
<r este o irieii pensamento. A Reforma lia de ter lo- 
'6 gar, seja hoje, oii amanha, d'aqui a dois mezes,. 
u o11 d'aqui a dois annos. Confio tudo do tempo e da 
n exprriencia. A Reforma vir tarde; mas ba 
u de vir,  é inevitavel.. . $3 

Pelo que toca á ratificaç50 dos Tractados, eis 
como eu riie expliquei a este respeito em 1844 (Leu). 

6' Sei qiie esta Cainara confia milito nas excelleii- 
'r cias da Carta; eu, porém, intendo que o tempo 
' L  nos levará a todos a concordar na necessidade da 
4' sua Reforiiia: e a concordancia neste porito é iim 
' 6  grande penlior para a felicidade futura. Já miiitos 
t c  Menibros, desse lado, têero convindo em que os 
u Traciados de Commercio devein ser trrizidos a ap- 
' c  provação da Cari~ara, e que nesta parte a Carta 
u precisa reforinada. i> 

Eii intendo, que a verdadeira e genuina interpe- 

(1) O brilbaiiiisimo discurso a que o insigne Orador se refere, 
foi proferido a 18 de Oiitubro de 1844, e acha-se lançado no 
mario da Comara, h. deme dia (n.O 17 )  Vol. 1 . O  de pag. 851 
em diante. 

tração da Carta, a respeito deste ponto, é aquella que 
lhe dá o Acto Addicional ; intendo que esta fdra a 
mente do Legislador ! mas tem-se dado uma inter- 
petração errada a este artigo, e o resultado dessa in- 
terpetração errada viria a ser, que se houvesse um 
Governo tão indigno do seu Paiz, que fizesse um 
Tractado com uma Nação Estracgeira, em que se 
adiiiittissem as fazendas estrangeiras com dez, doze, 
ou quinze por cento ad valorem, as Pautas tinham 
caído par terra, e com ellas tnrnbem as fontes de 
quatro mil contos de receita publica,; e tinbam cai- 
do, sobre tudo, essas industrias fabrib, as fabricas, que 
é a maior protecção, e o maior favor que póde dar- 
se á indiistria ugricola. E, neata parte as minhas opi- 
niões antigas, segiiidas e arreigadns são concordes 
com as de um grande e primeiro Economista deste 
Paiz, o Sr. Marreca, e com as de Dtiarte Ribeiro 
de Macedo, que em 1665 em Pariz emittiu as mes- 
inas idhas. Quando pois o Acto Addicional não ti- 
vesse senão este artigo, elle era já iiin padrão de glo- 
ria para o MiniSt~rio, para esfa Carriara, e para o 
Paiz; iiíii titulo para perpetuar a memorio do Mi- 
nisterio que o propoz, e do Parlatnento que o appro- 
vou. E o que dá  honra aos Parl~ri~entos, e aos Go- 
vernos são os actos qiie passam i'r posteridade, assi- 
gnalados coni resultados beneficos, perpetuas e cons- 
tantes, e que se tornaiii deliciosos para os Governoli, 
e para os governados, 

Sr. Presidente, o artigo 1%' do Acto Addicional 
diz - 0 s  impostos são votados annualmente : as Leis 
que os estabelecerem, obrigam sb por um anno. - A 
Carta diz assim (Leu). 

L< Todas as contribuições directas, á excepção du- 
quelias que estivererri applicadas aos juros e amorti- 
saçiio da divida publica, serko annualmente estabe- 
lecidas pelas Cartcs Geraes, mas continuarão até que 
se publique a sua derogação, ou sejam substituidas 
Dor outras. n 

Sr. Presidente, a primeira, e mais importan~e at- 
tribliição dos Representantes do Povo é a fixação da 
despeza publica, e a designação dos meios de receita. 
E m  todos os tempos os Povos foram zelosos destes 
principios, consignados em todas as Constituiçòes fei- 
tas por Assembleas independentes, ou dictadas p o ~  
alguns Reis Legisladores: Luiz XVIII não os poz 
de lado: e sb em Portugal este principio não estava 
claro. Eis corno eu em 181.4 considerava esta Refor- 
ma, que julgo importante, que é a chave do Systema 
Constitucional, que é a grande espada do Parlamento, 
e só por isso os Ministros mereciam uma corda civica. , 
Dizia eu critão (Leu). 

6' A mais valiosa das nossas rendas piiblicas, toda 
a nossa industria agricola e fabril, o nosso systema 
economico, necessitam estar debaixo da garantia do 
Parlamento, e não 6 mercê da Politica vaeillante de 
seis Ministros. Já miiitos Deputados, desse lado, tam- 
bem têem convindo em que o grande principio do 
voto nacional dos tributos não póde repousar sobre a 
obscuridade de iim artigo da Carta, diversamente in- 
tendido. E nesta parte a obscuridade, a duvida, a 
mesma necessidade das interpretaço'es, é um defeito 
capital qire deve ser corregido na Reforma. 

crh dcttegaçn'o das tributos charriou um insigne 
Orador, o Sr. José Maria Grande, a ultima raado 
dos Parlamenloe. E, com quanto esta bellissima idéa 
não merecesse a approvação de um joven Deputado 
da Direita, eu a considero exactissima. A Mensagem 



a Cor6a ~reeede a accusaçlo; a accusaçfio precede a L' As nossas ConstitiiiçBes passam por m i t o  demo- 
denegaçáo dos tributos. F o i  esta denegação a Jtima craticas; mas n io  sao, talvez, senUo ar mais moaam 
rnrrjio da França em 1830. Sei com qiianta prudencia chicas de toda a Europa. ............................................. se deve usar destas duas ullimas razcies; ha, poréin, 
casos cxtreinos que as tornam necessarias. Espero que 'L Nos outros Paizes a palavra Pariiimento significa 

I 

nunca o serko entre nós. Mas O Parlamento riao póde a reunião dos Representantes daNaç5o;  em Portirg~il 
estar assim desdrmado e privado da sua natiira1 de- iião significa seiiào a reunião dos Delegados dn Nue- 
fensa. NBo quero dizer com isto qlie o esteja, nem o cutivo. A nossa Tribuna é o orgio do do Orçamento 
está no meu conceito. Mas lia o1)iniÕes em contrario: da Despesa. Os Contribuintes t&em sido julgados Ií 
e em tal ponto a clareza da Carta é a primeira garaii- rcvelia em todas as questões de tributos. As fraudo3 
tia ; 1;orqiie a certeza do nosso direito, e preroptiva, e as violencias eleitoraes, coin qiie todos 0 5  Partitios 
deve itifundir nos máos Governos urn terror salutar. se têem conspiircado, aggravaram o mal. As victoriau 

E os que se desvelam pela gloria do Irriperador, eleitoraes ri50 têeni sido nunca a manifestaqão da 
nunca deveriam dar iitria t%n eirada interprctagio vontade do Paiz. Os Partidos, derrotados por simi- 
Carta. A siia gloria consiste eai qiie ella seja iiiter- Ihantes meios, iião se têeo~ resignado; e por isso, 
p r ~ t a d a  confornie os seus grandes e nobres pensa- vencidos deslealiiiente na Urna pela fraude e pela 
rricntos. 3. violencia, têern, uns e outros alternadamente, aypel- 

Ora,  c;,. Presidente, depois de ter explicado sincc- lado para as armas, e para as revoltas. Situaçko fu- 
r:iineiitc que as mintins opiniões de hoje s i0 as rui- niiesta ! 9, 
nlias ol'iniões dc 18814, coiilirtriadaj por urna loiiga Desde que proferi isto, tini sem numero de agita- 
e tlo]oio\n expcriencia, eu vou clitrar mais plirticu- ções porque o ra iz  tem pn>\ado, [~ io~t rou  bem qiie 
larmelite na Reforma do Acta Addicioiial, qiie m v e  o defeito não estava no, Iioinens. Eii nào acredito 
agora (]e objecto da discussão. que os Portiiguezes sejam ineiios probo-, rnerms di -  

Pelo N." 1." do artigo 5." nbs conferinios direito gnos, menos intelligrntcs e coiitiecedores da Liberdade 
de votar ríqiicllcs qiie tiverem iirnn certa rciida pro- doa Povos, do que oiitias Nti~òes (r /prunr~!or).  Pode 
venieiite de uma fonte de qualquer industria, bens ser que as nossas InstitiiiçVes iiio ce!l"rn ,>erfeitas, 
dp iaiz, c:ipitaes, cornmercio; n8o de emprego arno- mas os outros Povos tani1,ciii 1)assarani I) > r  todas es. 
vive] do 'l'licsouro. *Exceptuarnos o emprego inarno- tas provaçòes, porque 116s teinos passado (JJuilor 
" ive ] ,  por iirna razao, porque suppotnos que O 1Sin- apoiados). 
prcg?dr> iiinmovivel n50 ppbd ser privado do seu em- A França, a Inglaterra, todas as Naç6es, menas 
prego sern Processo Judicial. OS Estados Unidos, todas ellas passaram por estos 

Sr. Presidente, para sustentar esta opinizo eu n a 0  ensaios e provações. E: se nho aconteceu o mcsnw 
posso agora dizer seniio o mesmo qilr disse em 18Jh7 aos E3tados Uiiidoj, foi por qiie esse Paiz forniou se 
mas estas repetições podeiri ser fastidiosas C;itiiara das erriigraç6es de POVOS que para lá se refugiaram, 
(r,,,,: - hão, niio são de certo). Eii só desejo fd- perseguidos na Europa por priricipios religiosos, Po- 
~ e l - ~ s  para mostrar a coherencia das minhas ol)iriiGes. vos que acliarani vastos tcrritorios despovoados, c 
Soii ilin homem sincero. Qiiando tenlio tima opiiii;lo que riao tinliam sobre si nenliurna das Instituiçòe 
qijalqiicr, considero-a depois diante da experiencia. da Vcltia Eiirope. 

sacrifico as niirihas ol~iniòes a ncaiitiiini capriclio E j i  qiir: fallei nos Estados Unidos da America, 
partic\ilar, a iienliutna coieideraçuo de I'artido. Ne- a que arida Iiyad,r rr rnernoria de Wasliington, n;io 
nhilm motivo ignobil me faz niudar de opiniào. Mo- posso trtrrihcin dcixar de lêr este paragiafo para 
difico-a, porém, diante da experieilcia, e da raziio. prestar Iiornenagern ao Imperador o Scrihor Dori, 
Adopto outra, todas as rezes que fòr necessario - I'edro ( L e u ) .  

triiitn, qiiarrnta, ciiicoeiita vezes - de me4 <c A Carta Constitucional é no meu intender uiu 
1 

para. mez, de seinann para se:nana, de dia para dia, grande monumento degloria para o imperador. NBa 
de lioyn para Iiora ( Muito b e m ) .  Disse eu em 1814 em si mesrna - n%o pelo seii inerito intrinsep- nàa 
O segiiirite (Lttc).  poiqile se*ja um grande dociirneiiio dc sabedoria Ic- 

I 
,, hrLo sei se o lado Direito da Camara ~ o ~ c o r d a i d  girlativa- mas porque nunca n Pntria, u, iiurof, o 

coiiiigo n'iinia llcforiria esseilcialissima da (:;irta ; Miirido, r a Posteridade, poderh esqiic'er qii por 
ni,qs j~ilgo dever iiidical-a kaiicarnente a esta Assem]- esse granrl(. documeiito de lealdcide e dejintercsse, 
hlcn. i\ Carta coiifcre o direito de votar a tojos 0s aqiielle virtiioso Monarcl~a Abdicou voliintariameote 

mais Iato do vocabulo. o Poder Execiitivo qiie paiz natal. A çlnria de L). Pedro não é a gloria de 
realrnentc elege o Parlanicnto, e esta fiinesta provi- Solon, é a gloria deServio Tiillio, e de Thcopompo. 

I 
l<mpregados assalariadi s do 'l'liesouro. E o O r p -  o Poder Absoluto, cortoii por muitas das prerngativao 1 
nlenio da Despeza que goverria O Estado, no sentido da Coroa, para com ellas dotar e enriquecer a seu 

deiicin, este cieploiavel artigo, que torna sofistntivel Um ,llonarcha generoso qiie deixa o descanço e as 
todo o Systerna Iteprescntativo, r a origem de todas delicias do Throno para correr aos combates, e qiie 
as nossas dvsgiac;as, a caiisa de todas as desordens sof'fte as privações do iiltirno dos s~ldadoj ,  nno para 
q ~ i e  se têem succedido ern Portugal desde 18'30. dilatar as prerogativas da siia Corda, mas para a r  

<<Veja a Camara que: eu tirio culpo 0s homens, restringir, é, no meu conceito, a maior gloria, o maior 
ciJlpo as Jnslituiçães: c t' por isso qiie recordo a ne- brazâo da especie iiiimana. Nenhum outio Fundador 
ressidade da siia ítclòrma, e que a iiiroco com toda da Liberdade, em nenhum paiz do terra se Ilie póde 
a forca da mais sincera conc icção comparar. E mais do qiie Lafayette e do que Was- 

,i Este objecto demanda mais desenl.olvimento (3) Iiington, porque nenhum destes doisgrandes homens 
.........e.......-........................... fez ao seu paiz tamanho sacrificio, nem mostioii ta- 
-. rnanha abnegnçio. D .  Pedro é iitn Washington r& 

(3) Veja-is ette deseevolvimento no citado rol. pag. 194 col. 1 .. roado. 



Há aqiii tanibem unia alliidio ao Sr. Itodrigo da 
h'oriseca blagal h:im que igualmente lerei ( Leu). 

(i O Sr. Rodrigo da Fonseca notou á Politica de 
Setembro ter ella dilatado demasiadamente o priii- 
cipio electivo, porqiie demasiada liberdade politica 
podia darniiar ás vezes a liberdade civil. Sou franco. 
A censura feita neste sentido i minha Politica, d bem 
fiindada, etn parte. . . V  

A vista disio parece-me que devo restringir Iioje 
cu ineus votos á approviis."io do :lcto Addiciorial, coiri 
nqiielles rnelhorarrientos que possani pnrtir da Inicia- 
tiva dos Srs. Deputados, por qiie sendo a inteIligen- 
cia e priideiicia desta Cani:ira reconhecida pelo Paiz, 
tide esperar que iienhutna llehrma seja proposla se- 
iiùo Iimiiada c adequada As nccessidadcs da Nasao. 

Eu intendo que esta Reforma rrinrca 11171a graride 
+oca de progresso e de civilisaçâo Nacional: inten- 
(10 que este artigo 5." é uin dos mais importantes do 
Acto Addicional. Se se contiriuasse com o systema 
riiitigo, de conceder aos Empregados amoviveis o di- 
reito de votar, direito que de facto n50 podem exer- 
cer, iiúscommettiarnos unia grande falta, eseguir-sc- 
hia o vicio aiitigo de virem Parlamentos, sem diivi- 
da inuito respeiiaveis pe!os Memhro; qiie os compu- 
riliam, rnas qiie iiiio tiriliain a opiniiio bastante do 
Paiz, para scrern considerados como sciis Ic, >v itiirios 
1:cpr~sentantes (Apoiudos I. 

Da  longa duraçGo do Parlamento, vem tambem 
ate certo ponto esta continua serie de desordens e 
criccessos porque temos passado. Eu desejo que a es- 
pada da giterra civil fique embainhadíi para sempre. 
E uma vez qiw o Paiz tenha a liberdade do seu vo- 
to, as rcvoluções hiio de acabar - 11s revolri~ões são 
o iriaior íi:igello e o maior crime, qiie pbde afligir os 
1)o~os (Apoiados,'. 

Assim eu n:o posso deixar de votar pelo Parecer 
da Commissão ; e i~lerido qiie n Camara nio póde 
tainbem deixar de concordar com ellc. 

Niio rrie atrevo a fazer I3roi)osta algiirna ; nias dc- 
sejava qiie os Parlaiiientos fosserri tricnnoes, porquc 
ninda entre nós ntio lioiive um Parlaniento quadrien- 
iial, que rino fosse dissolvido ern con~ectiiencia de 
iii i iri  revolta. . . ( O  Sr. 1Cliriistr.o do Ileino : - H lí 
iini). Quando os Partidos r150 estzo satisfeitos, ellcs 
terri este meio Constituciorinl de mais freqiientemen- 
te fazerem triunfar a sita Politica na Urna, e o  cidadão 
que neste caso não fosse a guerra, cobria-se deigno- 
iiiirlia e opprobrio. J,? digo, n;o proponho nada a 
este respeito, mas 6 simplesmente iioia Icmbranya. 

IIá uma Proposta do Sr. Deputado Mendes Leite 
imra a aboli<io da pena de rnorte em crinics politi- 
cos. Lariçnda tia Camara, volo por ello, e só deixo- 
ria de o fazer se o Governo 1130 concordasse. Mas 
nesse caso eii havia de fazer consignar na Acta - que 
ri Camara dos Der~utados e111 1852. nao votou a aboli- - I 

cão da peno de morte, pela mcsrna razão porqiie um 
Legislndor da aiitigiiidade não fez Lcis coritra o par- 
ricidio - O Partido Liberal ainda não levantoii ca- 
dafalsos ( _ ~ i ~ i t o s  ~ ~ ~ o i u d o s  J ainda riso fez derramar 
dngue  algiini por crimes politicos (Vivos opoitrdos) 
e isto é de certo uma grande gloria para a Na~ão .  

Eii espero que nós continiiarernos a honrar este po- 
bre Paiz, pequeno emertensiio, rnas immenso na sua 
gloria, pelos exemplos de grandeza que tem dado. 
Voto pelo artigo em disciissão. (Vozes : - Muito 

O Sr. nlinistro das Justiças (Anfonio Luis de 
Seabra): - Nestn ocasião toda a demora seria cen- 
sura! el : o Governo deve apressar-se a fazer tinia so- 
lemne declaraç50 no Parlamcrito. 

Sr. Presidente, desde que o Redemptor expiroii 
na Criiz, a pena de morte ficou proscripta, porque 
se mostroii que a lo~ica sciencia humana não só 4 
cnpaz de condemnar innocentes, mas ainda a pro- 
pria Diuindade. Estas palavras solemiics proferida, 
pelo inaior Orador da França, são a synthese mais 
brilhante de toda a argiimentaç80 qiie se pbdc pro- 
duzir iiesta materia. Mas, Sr. PreDiduntr, se nesta 
brilhante synthese ha alguiiia cousa qiie seja profun- 
dametite exacta, é na applicaçb aos crinies politi- 
cos (Muitos apoiados). hcís, Sr. Presidente, somo5 
como acaboti de dizer o illustre Dep~itndo, unia Na- 
c20 pequena, mas uma das nossas tnaiores felicida- 
des, urnas das nossas maiores glorias, é riio terinos 
manchado a-irida as nossas mloi no sangue da intom 
lerancia (n'luitos apoiodos). 

Kao hn iiin só exemplo em Portiipl de se ter der- 
ramado legalmente o saneue de utn homem, por 
opini0es contrarias, por criines politicos. Todos sa- 
bem que eii fallo no Svstemn Constitucional: eu não 
vo~i revols er actos passados : o passndo nao é nosso, 
e cii fallo ddqiiillo que é riosso (.Muitos apoiados). 
Niio ha um só exeinplo. 11: que significa isto? Signi- 
fica qiie esta Nasão nio quer outra cousa; estes são 
os seus sentimeiitos c 0; seus desejos, e o Gover- 
no niio poderia jámais deixar de reproduzir os senti- 
mentos c os desejos da Na<;Bo, t5o largamente, trio 
pomposamente inanifestados a este respeito (Muitos 
opoir~rlon ). 

Qiiando tive a honra de eiitrar para o Ministcriu, 
devo corifc-sal-o em attençio aos meusColleqas, este 
desejo, este ~)cnsarnento j3 existia nelle: O Governo 
tinha o desejo de propor urna Lei a este respeito. 
Lei qiie n:io era riiais do qiie o eco da opiniào do 
Pai?, c o eco desta C,lmara verdadeiramente pro- 
niiriciado pela voz do illustre 1)epiitado que acab'i 
de frillar (./Ipoiados). Poréin, Sr. Presidente, a Ca- 
rnnra deve advertir n a  rnzh  porqiie o Governo não 
pôde exprimir este voto, este seu desejo, dentro do 
Aclo Addicional. A pena de morte nas circumstari- 
cias em qiie nos achamos, de certo deve ser banida 
dos crimes politicos, rnas deveremos nós banil-a tam- 
bein dos crimes civis 1 uma qitestão muito grave. 
E se o é, bnsta esta simples consideração, para fazer 
vêr que se nós mettcssernos o princi~ío no A C ~ O  Addi- 
cionnl sem essa defiriiç80, nada teriamos feito : pof- 
qiie ! Porqiie o sofisma havia de encabeçar em Polt- 
tica aquillo qiie o na0 era, e aquillo que o era como 
$30 o sendo. 

Corri estas poucas palavras penso ter satisfeito aos 
desejos do illustre Deputado. O Goverrio solemne- 
niente se compromelte a reduzir a um acto legal 
este desejo do t'aiz, da Camara, e do illustre De- 
putado (Jpo iados ) .  

O Sr. P r e d e n t e  . - A  ordem do dia pa:a ámn- 
rihR é dividir-se a Carriara em Secções depois do ex- 
pediente. Esta levantada a Sessão. - Iiram yuatro 
noras e nleio da tarde. 

0' 1." I~EDACTOR, 

lwii~, iiuito beh). 
/ . '< / r  dizc-r<rso n9o foirevisto pelo Sr. Deputado). 

\'oL. 3 . 0  MARÇO - 1862. 



rr0.lect.o dos Actos de Uictadura. .: 
EstA suspensa a Sessão. 
(Era uma horo da tarde). JOSE DB CAâTXO -1 DEI 1MCICDO. 

Presidencia do Sr. Silva Sanches. Xavier da Silva, como Tliesoureiro da CornmissBo 
/Y A A-:-:.. .. 1 n . -- -. 





mei~te na Reputdica das Ldr~s, c o m  nee materias esta icl& cora as oil!ras que tem -.eenllido. 
que estão esclarecidas pela razho e expriencia, ha Casa. 
iriaior somnia de verdades do qtie erros. Dediiz-se O Sr. Derramado: - Tendo assig&o a Parecer 1 d q u i ,  que a presiimpçáo de acertar está dolado d o  da Commiuão sem declaração alguma, hei de votar , 
numero maior, e nãn do  menor; ded~ia se daqui a por elle; com tiido riao posso deixar de dizer qne n I 
theoria das riiaiorias contra as minorias. Mas se for- Emenda do meu Amiga o Sr. Barjona está em har- 
aios biiscar a quantidade para ocaso dr.qitt: se Lrac- monia com as opiniks que professo a este respeito; 
h, com i, rnrsina razão póde ser aiigirieritadn e di- e estií, iio meu intender, conforine oespirito da Car- 
milluida; lia sempre nisto iirn tal OU qlial arbitrio. ta- Digo que a Emenda esth em horrnonia com o~ 
Quando se dia qiie, para ser Eleitor, deve ter ocen- meus priiicipios, porqiie sendo dois os Systemas de 

de ceoi mil rei+ com O mesmo fiindamento se eleiçoes que possam exprimir a verdade i~aeional, 
podia dizer que fosse de cento e vint.c mil rGis oii um o da  eleiçiio indirecta com o siiffragio oniversal, 
cento e trinta. Porérn a Cornmijsjo acceitc~ii a qiiari- e o oiitro o da eleiçAo directa com o censo elevado, 
tidade de cem mil réis, que o Governo propoc no Q U  prefiro este segundo como o mais sincero. Com 
Act.0 -&ddicional, por que esta quantidade estava já tiido tendo eu assignado o Parecer da fimmisszo 

nn nossa Jiirisprudencia I'olitica, estava serii declaração alguma, hei depor consequencia vo. 
consignada na Constituiçao do Estado ; e a Com- tar por elle. 
niijsão ri50 achou que esta quantidade repugnasse O Sr. Leonel Tatrarce: - Uin dos principaes ar- 
aos ilossos usos e cojtiimej, e ao estado da nossa gumentos contra a 1l:nienda do Sr. Burjona, j á  foi 
riqueza scgiindo o conliecimenio das diversas locali- apresentado flclo Sr. Reletor da Commisslo. O censo 
dade5 que conipoein o raiz. qtie o nobre Depiitado propõe na siia Emenda, d ar- 

'rude quanto tlisse o illustre Deputado a respeito bitrario; a dizer a verdade a differença é muito pc- 
da dependencia do pobre, é verdade; r i m  oqiie res- quena; nern sobre esta materia póde Iiaver uma b n -  
ta 6 demonstrar que, aqiielle que tem cern inil réis, lança qiie apresente a ftnal um resultado fiel. Além 
é pobre, e o que tem ce:ito e cincoenta mil réis, é disso a experiencia tem mostrado que os mais ricos 
rjco. Realrncnte a dityercnça entre estas duas qiian- nem seinpre sâo os que mais se empenham nas elei- 
tias nao estabelece uma gradação tal que possa pôr çòes. Oxalá que se empenhassem ! Assim parece qtic 
a cobeilo a opiriiao do illustre Depiitado. EU soo drvia ser; inas a experiencia desgraçadamente mostra 
fraiico : tiirnbem tia Conimissão indiquei a nccessi- todos os dias o contrario : em todas as eleições se vCeiri 
dade de se fazer distincç50 entre Lisboa e Porto por homens com O censo de cem mil réis mostrarem mais 
um lado, e asoiitras terras do  Reino pelo outro; en- zelo, rnais <.mprnbo por uma boa eleiçbo (Uma voe : 
talito os meus Collegas ponderaram-me taes razões, - E rnais independencici) e inois independencia do 
que e,] cedi da minha opiniio; e não me envergo- qtil? iiiiiitos que iêerii rendas iniiitissimo maiores. Esta 
nlio ceder da niinha opiniiio, quando me provem que 4 <lu8* é a verdade ( Apoiados). 'rodos nós, aquelles 
e]I;i r150 é boa (Mui lo  berrr). Se quizessemos fazer que tèem and .~do  em elc~içõcs, temos tido muitas oc- 
differeiiça de terra para terra, nHo podiamos parar casiòes de o observar. E, Sr. Presidente, eii não quero 
sórnente eiitre Lisboa e Porto e as outras terras do voltar ao passado, mas pergunto - 0 s  bomens qtio 
Reino; deiiamos coritinuar na e seria- em 1845 foram viciimas das balas, e das bayoneias 
luos levados a fazer distiricçso entre Coimbra e Evo- erarii miiilo ricos, oii teriam talvez os ceni mil réis, 
ra c as oiiti.as terras; entre Cidades e Villas; enlre 011 pouco mais? Qiicnl foram sq~el les  aos qiines foi 
Villas c l]ldêas; n'uma palavra estabelecer urna preciso atirar para os desviar da Urna? Foram os ri- 
progressso que nos levaria ao infinito, e qiin cin 111- cos, 011 foram OS pobres I E esses homens qiie então 
tinjo resultado daria a irnpossil>ilidade. forain victimns, eram zclosos oii iião eram? Foram lá 

Em quarito á quantidade proposta pelo illustre levados por algiim quartilho de vinho, o11 o que os 
Depiitada lião coiicordo com ella, porqiie aqiielle levou ahi para exporem o seu peito ás balas, e as 
que tem cento e ciiicoenta iriil réis ~ ó d e  ber mais bayonetas? Este argumento, Sr. Presidente, parece- 
pobre do (liie o que tern cem mil réis : aqiielle qiie ine que tira todas as diividas. 
terri ceiito e citicoenta mil réis póde ter uma familia Agora n80 posso deixar de fazer uma observasio 
I>ara sustentar, póde ter necessidades facticias que qcie é dura, mas não lia remedio senão fale-la. Citar 
precise satisfazer, e o outro que tem cem mil réis aqui as conversas particulares que ha lá por fóra, é 
não ter oada disto ; ha lioiriens que com cem niil réis lima coiiso nbsolutainente anti-parlamentar, nia  póde, 
s30 mais ricos do  que outros com cento e ciricoenta nciii deve fazer-se (Com v&~zwu&); tem grandis- 

reis Em tudo isto nso se póde proceder iigoro- simos iriconveiiienles o trazer para aqui essas conuer- 
samente; procede-se de um niodo arbitrario e rason- snçõrs, põe-nos a nós todos eiii descorifian~a unq com 
vel atteridendo ás circumstancias do  Paiz. E For to- os otitros, n3o nos aireveremos jámais aconversar uns 
das estas circumsiancias parece-me que, tendo-se com outros. Eu não sei como hei de responder a iirn 
rnarclido a qiiantidade de ceni mil réis, rnarcoii-se Collega qite ine diga algi~ma cocrra eiii conversação 
iiina quantidade rasonvel ( Apoictdos ,'. ~>articiilar tendo de escolher entre 8 alternativa de 

Ora sendoo nobre Depiitado um d'aquelles que lhe responder com dilreta, ou dar-Lhe tima drstas res- 
pcrteiice no Partido de idéas mais avatiçadas, c i i s i~  I ) O S ~ ~ S  de ericollier os tiomtrrne edite;-lhe: u Pois sim, 
a coiiipretiender como propõe oaugincnto do censo; pois veremos, pds  causa....,, O que se costiima di7 
eu persuadia-me que houvesse de propor antes a di- zer, quando quereinos exitnir-nos a unla resposta. IBLQ 
nlinuiç5~ ; por que as opiniões daquelles que profes- acontece-iiie a mim todos os dia& ; todns os dias se 
sam esses mesmos principias do illiistrc Deputado, ine dizeli1 I)or abi cousas q w  não me agradam, e a 
não tendem hoje a augmentar o censo, tendem a di- que dou uma r a p s l e  de fugir; mas que póde infe- 
iriinuil-o, para chegarem aestabelecer o siiffagio iini- lizmente s e r  tomada c o m  uma opprovação, e depois 
versal. Ficar& ao nobre Deputado a tarefa de cazar l a i l s a r - m e  na cara qw eu lá f6ra disse isso. 



Voto contra a Emenda, e a farnr d o  Parecer da 
Com niissão. 

O Sr. Bn9ona:-Sr. Presidente, eu sei qiie estou 
em máo ierreno, mas oiitrns vezes tenho estado em 
ierreno peior que este, e apesar diJso nâo deixei de  
dizer o que intendia. 

O ill i istre Depii iado que primeiro combateii e mi-  
nha Emenda appellou para as maiorias, eii d i go  que 
tariibem defendo as maiorias, mas as mniorias dos Iio- 
mens qiie sobem corno hHo de votar, e que t&em li- 
!>i-rdade para votar como intendein: o horrieiri qiie 
n5o tem a liberdade e intelligencia necessaria, ni io 
dvve ter a faciildade de votar. Se qiieriarn a i i iaioria 
prot)riariieii~t? dicto, enião ficarnm mal ern estabele- 
cer o crnso de ceni m i l  réis, a maioria é dos que nào 
papa m nad'r. 

Arguriienta-se com a Carta, mas a Carta é expres- 
sis*iiria, os Eleitores de Eleitores devem ter ceni m i l  
rkis, os Eleitores de Depiitados devem ter duzentos 
m i l  réis. - Eni l lo  porqiie motivo qiiizeram din i i i i i i i r  
o censo? Por v ~ n i i i r a  iertí a cxperirncin provadn qnc 
n crnso dcwvia ser menor? Não, todos nó3 reconliece- 
rnos o contrario. Eii sou franco, Senhores; qiinndo 
hniivcb eleições qiiasi com o suffragio tiniversal, fri l lo 
a verdade, poiico nie honrei com n votação qiics tive, 
dei-llie potico valor ; agora, qtmndo fbr eleito pelo voto 
de Iioinens qiie sabem como Iiâo de votar, então lia 
d e  honrar-rrie mi l i to essa e l r i ç io ;  ba porém gente 
clue faz gosto de ser eleito seja conio fbr, para esses 
é melhor que não hnju censo. 

Argiiinenta-se contra II escala, contra a differença 
d o  censo nas differenles lo~ci l idades; diz-se qun, e fa- 
zer-te differença, deveria ella ter logar ainda n'outrar 
terras; respondo qiie Q verdade, mas que P ~ Q  l ia  dif- 
ferença tão sensivel conio a qiie existe entre 1-ibboa e 
Porto de urna parte, e as demais terras do Reino d a  
oiitra. 

Diz-se tamhein qiie n differença de cincoerita m i l  
reis n i o  e sensivel. Se o ill i istre Depii iado n5o hoii- 
uesse estado hn tantos annos em Lisboa, niío t inha 
d r s c i ~ l ~ ~ a  iieiihtiiiia em dizer isto ; mas rii desciilpo-a 
porqiie não aabe o que vai por  esse Reino ; cento 
e ciiicoenta m i l  réis o rwpeita de cem nas provincias 
fazern uma diffxreiisa imrnen3ii : peso o iestiniiinha 
dos Srs. Dcpuiados das p rov i~c ias  que sabem corno 
por lá  se vive. 

Diz-oe que nciri srmpre os mais ricos 550 05 moi, 
independentes. E verdade isto, é exacto; iiias eu pte- 
veni essa abjccsân, e peço sobre isto mui ta atterisão 
á Camara, parque a objecta é siimmairiente itnpor- 
tnntc. 05 homens ineJianaoiente r iros rntiitas vezes 
850 iniiis itidepen<leritee do qiie os qiie i&<.m grandes 
riqiirzos ; talvez foue possivel em regra (porque ha ex- 
cepçoes) demonstra-la filosoficamente, especialmente 
ii ' i i ina Nacão como a nossa tem sida nejtes ii lt iri ios 
teriipos; &as i iâo tracto de riquezas, o que sustento 
é qiie o Iionlem qiie niio terii para as primeirtis neces- 
sidades d;i vida, n8o ir i n ~ p o r i a  com a Politica. Erri  
uerd,~de aquelle qiie não tem para o 1150 qiiotidiano, 
I)arn se cobrir, pora dar a primeira nl imenteçlo e 
seus Filhos, não da importancia ao direito de votar, n 
sua Pol i t ica 6 a da pessoa que Itie dB subsistencia, 
qiie o ajuda a viver, qiie lhe vale nos seus trabalhos. 
Kii d i iv ido qiie haja quem beja capaz de negar islo 
qiie nós estaiiios a observar todos os dias. 

Aqo:a devo agradecer o canselbo que se me deu, 
de ii.?~o revelar o que se nic disse fára desta Sala ( G m  

eqfase) iiiu individo,) corniniinica uma CI~IIS~ 

ern segredo, niirtca ella deve ser d icta a pessoa algu- 
rna : yorém al>resentar nesta Casn o que WIIS Colle- 
gas lhe lêem comrnlinicado, sobre coiisas qiie não po. 
deni ser segredo; e apresc~nta-Ia para corroborar rirna 
opinião que repiita importante, n5o é cousa que se 
deva cerisiirar. Terminarei ponderando que ha ho- 
mens qiie nâo qiierem censo, o i i  o dewjarn dirniii i ito, 
por tini modo de perisar rxcentrico, e outros porqiie 
desejnin pescor eni aguas titrvas: dos ultimos nâo l ia 
denirn desta Casa, rnas ha os n'outrns partes (R&*) .  

O Sr. Casal Ribeiro: -Sr. Prtnsideiite, não pedi  
n ,ialavra para aiscutir esta qi ies~ão ; pedi-a apenas 
pare protesiar contra tima exprossio qiie o il lt isire 
Dt~piitado, que acaboti de seniar-se, proferiu cotn a 
nielhor boa f6, mas qiic rnc parece iiii?xacta. Todos 
os Iiomc*ns, disse o il lustre Depiitado, todos os 110- 
riiens qiie tem a peito os interesses do seti Paiz reco- 
iiiiecein hoje a necessidade da elrvayiio d o  censo. 

Sr. Presidente, onde se deram esses c larnore~ ? On,- 
de se ouviram 1 Onde se tem sentido? E na 1mpc.n- 
sa ou nas Praças ! l t u  declaro qiic aqti i l lo qiie tenho 
oi ivido a e*te re.pito é ii iteiraniente em sentidoeon. 
trario ao qiie diz .o i l lostre Deputado. 

O cen-o al io ! A elevoçâo d o  ceriso ! Mas  a eleva- 
ç i o  d o  cvnso é a negasão d o  direito, a ncgayão d o  
direito iritfica o atraso da civilisação, e a fnlta de co. 
nherimenios nccessarios para poder fazer i~so desse 
di re i to;  pois r n t b  a sociedade Porttigiieza caminha 
o11 retrogrida ? A instrucsLo vai em progresso o i ide-  
cadiancin 1 

Desgraçados de nós se hoje, depois de tantos uii. 
nos de Systerna Reprrsentirtivo, senão fielmente exe- 
ciitado, pelo nit:nos consignado i la Coi is t i tu iq io d o  
Estado, e cotn intervallos execiitado trii ibem, deugra- 
çados de'nós, se tivermos hoje de dizer que estamos 
inais atrasados, que o nosso I'ovo está mais atrasado 
e menos conhecedor dos seus verdadeiros interesses 
do qiie quando o Irnperador orithorgoii a Carta Cons- 
t i t i icional ; qiiein te1 disser, diz u m a  heresia (,&ia- 
dos). 

Sr. Presidente, eni França fez-se ho pouco tempo 
irma Revoliição notavel ; nessa Revoluçâo, o sentido 
em que marcharam as iddas, não é preciso dize-10, 
porque todos o sabein ; mas ahi  n8o se alterou o 
principio do 'siiffragio nniversal. Eni Inglaterra pe- 
d iu- je a Reforrna eleitoral, mas pediu-se a Reforma n o  
sentido de alargar mais o direito de votar e iião de 
o restringir; e é hoje, neste anno de 1858 que se 
apresenta no Parlamerito Portiiguez, Parlamento li- 
vremente eleito, qiie se preza da liberdade coni qiie 
o foi, e da independencin corn que preenche a siia 
rnisjiío, é neste Parlamento qiie se pede hoje a e le-  
vação d o  crn'o 1 . .  . Levantei-me só para protesiar 
contra esta idéa, e nzo para LI discutir. Voto contra 
a Emenda (Apoiados). 

O Sr. Fernanciec Thomas : - Sr. Prcsiden te, et, 
não t inha tenção de fallar nesta qiiestão do Ac tn  
Addiciorial ; entretanto o Sr. Bar jona apreeentnii i ima 
idéa, qi ie eu reputo tão nccrssaria Ós liberdades p* 
blicas, qiie não posso deixar de patentear o meu voto 
a favor della. 

Sr. Presidente, a n ~ i m  nào me cegam as palavras 
pomposas das theorias de liberdade, nem o qiie vai  
pelos outros paizes ; os mesmns principias Po l i  ticoa 
applicadas a um dado paiz pndeln produzir grandes 
resultados para a liberdade desse paiz, e apj)licad<r, 



R oiitro qilc não csteja nas mesmas circiimstancies, 
podem dar resiiltados muito contrarios hqiiillo qiie se 
deseja. A politica é uma sciencia toda d e  applica- 
çii;, e nada iiiais. 

br. Presideiite, o nosso r a i z  estar6 por ventiira em 
circiimsiancias de  se lhe applicarem novas idCas d e  
initaiina liberdade, ou de  irinos a lioiico e pouco iii- 
trodusiiido rio systeiiia actiial os melhorameritos qiie 
a expcriericia fôr niostrando qiie são necessarios? 
Digo qiie est& no segiindo caso, e qiie segiiiiido-o te- 
remos em resultado a ordern piiblicn, e toda a liber- 
dade qiie desejarnos, ao pajsn que nos decidirmos 
pelo primeiro caminho, elle podera conduzir-nos á 
perda dessa mesrna liberdade. 

Eii intendo qiie o censo deve ser alto, tanto mais 
qiianto as eIeiç6es são directas e não indirectas. I'er- 
gunio eii, os iliiistrcs Depiitodos qiierem ser eleitos 
pela riiaioriii d o  niimero qiie não pensa, oii pelo siif- 
friigio Filho d o  rnzio ? Todos iiós qiie terrios estado 
nas provinciiis, e qiie saberiios o niodo porlliir as e1i.i- 
çòes alli se ftrzein qiiasi sempre, e em qiiiisi toda a 
parle, sabemos qiie ás vezes diizentas pessoas n5o sâo 
diizeiitos votos, é iim s ó ;  é iirri boiiierii infliiente qiie 
leva esses individuos corno arregirnentadoe a votar 
corno elle deseja. 

O r a  pergunto, serh isto miiito liberal? Serlí niiiito 
boni para o Pniz, para a liberdade, qiie uin só indi- 
viduo leve comeigo diizentas pessoas u votarem a'iirria 
lista que elle qiieira ? Aonde estarti aqui a apregoa- 
d a  liberdade d o  voto? Qiial e o principio da  liber- 
dade da  eleição? É qiic cada um saiba o qiie faz, e 
vote segiindo a sua consciencia e livremente. Qiinl C 
a razào porqiie se diz aqui qiie podem votar os Ba-  
cliareis, c os Iiabilitados por Titulos Litterario,? por 
qiie se su1)pÔe qiie os individuos qiie estâo nrsias cir- 
ciimstancias sabein o qiie fuzeiii, e eis-aqiii porque 
se não qiiiz que votassern os cticfes de  faniilia seiii 
tereni o censo, o qual presiippõe mais conlieciinento - ~ 

e independencia. 
Mas dizem os illustres Depiiiadc>s, se cem mil réis 

não fazeiii o homem livre e indeperidentc, cento c 
cincoenta riiil tambeiii o n8o fazem; não é assim; a 
questão nao é d e  rico, oii pobre; 6 de ter oii não ter 
independencia de vid-, e cincoerita mil réis podem 
(li-10.; aléiri de  qiie, assiin em vez de  votarein d-ois 
mil votaiii s 6  inil, t: esses i i i i l  assirii csrolliidos, snl>eni 
inellior o que váo fuzer do que OS dois rr~il ;  a diffe- 
reiiso pois esiJ, ein qiie seiido menor o niiriiero dos 
votarites, a eleiyào ha de  ser irinis verdadt~ira. 

Portanto não posso deixar d e  adoptar a Eriienda 
d o  illustre Depiiiado. Eii até quereria qiie esta prova 
do  ceiiso fdsse tirada da  Coiistituição, e posta iia I,ci 
Eleitoral, irias ri30 riie aitrevo a propo-Ia, porqiie 
vejo rin todas as nossas Constituições consigriado 
este ponto. Comtiido se assim fdsse, accorninodeva-se 
rnellicrr a ~nodif ica~ãn deste principio, ao  passo qiie 
foise augmcntando a ciuilisnção no Paiz, porqiie se 
podia ir diiriiriiiindo o censo ; e sendo iiitrodiizido na 
Carta como artigo Coristitiirional, não póde ser alie- 
rado n'iirna SessBo Ordinciria, aiites pelo contrcirio, 
tern de  o ser por tramites miiito deinorados. 

Disse-se qiie o Sr. Berjniia prol~õe urn ceriso rnnior 
d o  qiie aqiielle qiie a Carta estitk~lecie ; não é as- 
sim ; a Carta estabelecia iiin ccinso menor, rnas (Ira 
para i i i i i  syatcnia de eleisões indirectas; o Carfa di-  
aia: Vote qiieiri tiver cem i i i i l  reis, rnas vote em 
quem 1 Vote nos Eleitores, iuiis não ern Depii tado~; 

portanto intendo qiie ainda o Sr. Barjona na siia 
Einenda foi iim poiico riiais aniplo do qiie tinlia sido 
a Carta, porque esta exige duzentos mil ciii todo (i 
Rririo para os rleiiores de  Depiitados ; e o Sr. B.irjo- 
na propondo diizenios mil para os habitantes dt. Lis- 
boa e Porto, ecriito e cincoenta mil para os do resto 
d o  Reino, iiâo só estn deaccdrdo corn a doiitrina da 
Carta Constitiicional, rnns está de  acrdrdo igiial- 
mente corn on qiie d é s ~ j a m  rnarcliar na estrada do 
Progresso : porqiie efft.riivamerite diriiiniie a cliiota 
c e n ~ i t i c ~ i  ern iodo o Reino, com excepç:io das diiai 
Capitaes dxlle. Voto portanto pela Eirienda ern (li$- 
Ç U Y ~ ~ O .  

O Sr. Alves FSCenle : - Sr. Presidente, 6 iim prin- 
cipio d e  lia muitos tempos sabido, e sempre cons- 
tantemerite repetido que o povo é quem rneiiior sabe 
conhecer aqiielles que o devem goverriar. O povo, 
Sr. Presidente, riio terá bastante prudencia, bastan- 
te discerniinento, tacto e saber para entrar nas in- 
trincadas qiiesi9es da  I'olitica, mas o povo tem por 
si sb bastante insiincto para saber aonde está a honra, 
a probidade, e a inteireza d o  homem, que o dcvt2 
governar, porqne O povo conhece aquelles, que d(: 
mais perto tractarri coin e i l ~ ,  aqiielles qcie por e l l ~ ,  
só para elle, e a respeito delle tractam d e  d c - e m p -  
nhar os preceitos d a  hiirnanidade,. que estào scmpre 
promptos para pugnar pclos principios da  jostiço, e 
moralidade, e prestes a concorrer para que siias nc. 
cessidades sqjarn remediadas; é este iim principio 
firmado, recoriliecido, qiie cumpre siistentar. ü a d o  
o exposio niio 1)óde dizer-se coriio se disse aqui, ~ I I , .  

os povos ern certa escala, ori q á o  de fortiinn ris? 
corilicceni, ou não estio bern no caso dc co~i11ccerc:ni 
aqiiclles, que 0 5  dcvern governar, ou represeiitiir, 
porqcie todo o hornerri d o  povo tein esse coriticci- 
irie!ito, e O ceiiso nào prova sciencia. 

E neccssario aticndcr tern, qiie o; lioinens cliie fi- 
catri serri o direito de  votarerri é eru relaçlio :i socii*- 
dade, acredita-se que nem todos os cidadão; prcstnrii 
garantias do seli voto 6 sociedade, por isso iiYio ,,o- 
dernos estabelecer O suffragio iiniversal; e deixaiido 
os direitos do liomern os esquecemos em favor da so- 
ciedade. Deixado o systcma d o  siiffingio iiniversal, 
recorremos a o  systerna do censo nlio como priricioio 
de  saber, mas como presumpç%o d e  independen4in, 
pois nào se póde dizer, que o pobre nao tem saller, 
e não sabe em querii devc votar, o pobre sabe taiilo 
corno o rico em qiieni deve votar ; avalia lwrfeita- 
menle as pessoas que merecem o seu voto, o que 
rião tem O pobre a seii favor é a presi~mpç>6 d e  'in- 
depcndencia qiie nasce da  fortiina, e se avalia peln 
censo. 

O ponto poréni a qiie n fortuna d o  cidndiio ticve 
chegar para se presumir a independencia é incerto, 
e nUo havendo uma medida pela qiinl se podesse betn 
âtrerir, essa graride fortiinn, que comtudo era neccs- 
snrio cleterrninar, se tornoii iir i i  nrlriirio, e por este 
arhitrio se esr:olheii O reiidiriiciit.o d e  cein mil réis 
que a Cnrth niarca para os Iileitorcs Prirriari«s, por- 
qiie se intendc ii que o hornern, q i ~ c  tem irickios tle 
çiil~sistencia, tein a seu favor a presiirnpc5o de  iiitle- 
pendencia, porquc se calciiloti, qiie o tiomern tc.nclo 
6 reiidirnento antiual de cetii mil réis tem nicio 1inr;i 
sati3hzer a s  priiiieiras necessitl;r(les da  vida. 

Dados estes principio5 é corisecluer~cia irifallivcl (liir 
ria eleiçdo directa nho deve elcvtir-se o reiidiiiiento, 
e at6 porqiic C necessario salvar quanto sc?j:a possi- 



vcl os direitos do  homem salvo o principio do bem 
da sociedade, que salvo fica consignado aquelle ren- 
dimento, sendo certo, Sr. Presidente, qiie elevando- 
se o censo na fórma da Proposta pelo menos na quinta 
pnrte dos Eleitores, que  votarn pelo rendimento de 
cem mil réis, ellesdeixariam de votar, e dcste modo 
offvndidos seriam os direitos docidadão sern proveito 
tla sociedade (Apoiados) porque geralmente em Por- 
tygal a pobreza é grande, em regra, os Portilgiiezes 
sao pobres. 

Agora, Sr. Presidente, direi, qiie o argumento aqui 
apresentado, de qiie na eleição directa se deve elevar 
o rendimento do cidad5o para votar a diizentos rnil 
mil réis a exemplo do rendimento, que a Carta marca 
])ara os Eleitores de Deputados, não é í~dmissivcl, 
porqiie a Carta elevou esse rendimento corno prova 
de maior independencia para 03 poucos, qiie eram 
cbamados a eleger os Depiitados,.porque seiido poii- 
cos era niais filcil serem corrompidos, nias esta cir- 
ciimstancia riio póde dar-se no systema da eleição 
directa aonde sTio iriiiitos os que votarri, e não é facil 
corromper esses riiriitos Eleitores. Ein conclusão di- 
rei que não posio par modo alguni approvar a I3men- 
da, porque o systema do censo nLo cliama 56 o lio- 
rriem rico, chania o liornem que tem meios de siibsis- 
tencia, porqiie neste se presume a indeperideiicia, e 
meios de subsistencia se calcula ter aquclle qiie tem 
o rendimento annual de cein mil réis. 

O Sr. Monis . - Si. Presideiite, quando eu oiitro 
dia propiiz que se supprimisse a palavra i~iurnovivel 
tive em vista qiie só a rnaior generalidade neste pon- 
io fosse no Acto Addicioiial como parte da Lei 
Piindamental ; c que as particularidades a respeito 
tlelle e a respeito do quontuirr do censo ou antes do 
seu rendimeiito para-votar, como cousas sujeitas a 
variar com os tempos e logares, ficassem para serem 
regiiladas na Lei Eleitoral pela razao, que ha poiico 
se notou, desta Lei poder ser mais facilmente alte- 
rada qiie a Lei Fundamental do Estado, e mesmo 
tambeb para iim e oiitro ponto poderem ser ainplia- 
dos ou restringidos, em lima palavra, por qualquer 
modo modificados ou alterados em harmonia com a 
grande civilisaçâo qiie se fosse ganhando; oii segun- 
do as necessidades das differentes épocas. Qiianto ao 
primeiro ponto está esse negocio resolvido ; agora 
quanto ao segiiiido, o qiie diz respeito ao quantunr 
do rendirricrito oii do censo, ou quota de contribui- 
çiies directas porque elle se póde avaliar, milito bem 
notoii o Sr. Deputado por Coimbra (O Sr. Fernan- 
des 'Yliomaz) qiianto seria mais conveniente que cste 
negocio fica& para a Lei Eleitoral, afim de nella 
melhor se acconimodar Bs circiimstancias de logar e 
de tempo, mesrno a rriais algiiinas oiitras que nestas 
disposições possam com razgo influir. Eii já ria pri- 
meira occasi2o qiie fallei nesta materia ciijos dois 
pontos, o de que então se tractoii e o d r  qiic agora 
se tracta, tão ligados andam, expririii á Camara o 
quanto pesavam sobre a minha oeinião a e-tc. res- 
peito as grandes differenças que havia entre os va- 
lores relativos do numerario em diversos ternpos e 
rrn diversas localidades. 

Segundo urna aiictoridade niiii respcitavel, classica 
na verdade ern taes assumptoi, a qilrintia de quan- 
renta shelings no Reinado de Hcnriqiie 7." de 111- 

glaterra correspondia á de dez libras esterlinas no 
priricipio do Reinado da  Rainha Anna ; isto é o di-  
nheiro na primeira época valia oii representava seis 
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vezes mais ; e aqui110 que corresporidia A quantia de 
doze libras nesta segunda época, calcula oiitra au- 
ctoridadc de riao menos respeito ser igual ;i somma 
de vinte libras esterlinas no seu tempo, isto é ern 
pouco mais do meio do seculo passado; e todos sa- 
bem que as rnesirias quantidades de meio circularitc 
em inetaes preciosos ainda valem hoje meiios iia- 
qiielle p:tiz; e na maior parte, ou mesnio cin toda 
a Europa; e em o ~ t r a s  partes do Murido. NSs le- 
mos factos em n nossa kli>toiici, que a cada passo nos 
detrionstrani estas variacoes. 

Quetito ás terras, recorrendo a iiiesma Histori- 
Parlamentar d o  Cioverrio Britanico, acho qiie a qiian- 
tia de dez libras c~terlinas de renda de casa que hi 
julgada suficiente como base para o direito de cle- 
ger em toda a Inglaterra, iião o foi, por exeniplo, 
para a nova Constitiiição para a Colonia do Cabo 
dc Boa Esperança ern 1851, pois que nella foi ele- 
vada & quantia de vinte e cinco libras esterlinas ; r 
o modo de regular a quota censitica para a Irlanda 
rinquella mesma época de 1836 foi rnui diffcrentt? do 
que se adoptoii pain a Inglaterra propriamerit~ dita. 

N5o só ha differença consideravel entre as quan- 
tias iiecess:~rias para assegurar uma hones~a e inde- 
pendente subsistencia entre Lisboa, Porto e oiitras 
Cidides do Reino; mas eiitre as Capitaes das Ilhas 
Adjacentes e essas Cidades; c não d ella menor en- 
tre as Capitaes das Provincias Ultramarinas ; como 
entre Goa e MacRo; entre a Capital das Illias de 
Cabo Verde e a da Proviucia de Moçambique oii 
a de Loanda. Ora eii não digo que seja excquiv el, 
nem mesmo que seja necessario construir iiina ta- 
bcll;~ ciii qiie vd marcado um rendimento differeiite 
para cada terra: mias tenho para mim que é con- 
veniente qiie se designem differenças, .pelo menos 
para aqiiellas principacs, onde se não se tiver em vi3t.a 
essas dif'fererisas, iremos parar a grandes absurdos ; 
esta obra executa-se muito mellior na Lei Eleitoral. 

E se eu no sentido de procurar um rendimento, 
qiie se chegue rnais para representar as duas qiiali- 
dades, de indcpetidencia e de in!elligencia, me in- 
cliiio niais para a Einenda que foi proposta, do que 
para a idéa que está no Acto Addicional ; C porque 
ct~cctivarrierite por este meio nie parece qiic cami- 
iiliarnos rnais em Iiarmonia com os gr;ios de civili- 
saçio qiie vamos tendo, e que espero, que coritirius- 
reinos a ter. E todavia eu não insisto em que sejam 
absoliita e precisamente as quantias inarcndas na 
Hmenda : diizentos niil reis em Lisboa c l'orto; cen- 
to e cincoenta mil réis em outras terras menos caras, 
são, a meu vêr, as menores quantias com qiie se 
póde ter nestas localidades a presiirnpqão provave? 
de lima subsistericia que assegiire ao mesmo tempo 
a iritelligencia e a independericia iridisperisaveis para 
bern eleger na eleição directa; será talvez coiiveiiieritr, 
como deixo dicto, assignar aiiidn para outrí~s terra*, 
tanto no Continente do Reino coriio nas IiIias e nai; 
f'rovinciaa Ultrarnaririas, outras qiiantias intcrrnedias : 
tudo mellior se fará na Lei Eleitoral. 

tjlgiins dos Srs. Deputados pareceram preferir a 
idda de que o quatitativo da renda fosse regiilado 
pelo principio geral de con~ribiiiç0es directas que 
cada ri rii pa gasse. Este principio k absolutamente 
iriadm issivel conio regra universal, porqiie nós não 
temos um systema de contribuisões, ger:tl e unifor- 
me : pelo contrario ha grandes diversidades logo en- 
tre OS riossos visinhos das Ilhas Adjacentes e o Con- 
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tinente de Portugal. As cootribuisòes alli s5o di- 
versas da5 do  Reino; e s&o diversas euye yrnas e ou- 
tras Ilhas (Apoiadas). E m  todas ellas se pagarn di- 
zimoj que se "50 pagam em Portugal. Ern limas ha 
decimas prediaej mas n5o indu,tri;ws : em uma 
dellas paga-se iini imposto de repartiçiio; cm ori- 
tras outros ; c rio Ultramar ainda as differençes são 
rnaioies. 

Concluo poij dizendo, qiie eni qiiniito h niintia 
npiniso incliiio-me antes a Kmerida pioliosta, e niais 
airid;i ao espirito dell~i, que +s quan~ idades precisas 
qiic ella propoe : o meii fito priricipal é qiie as qusn- 
tias sejam. o quanto seja possivel, pin1)orcioriars ás 
terras, de modo qiic iridiqiieiii aprcxirnadarnente as 
yiialidndes que se tfescja no i?,l2itor, para bem yotar 
rieste systeina directo de rleic;&o. &ao direi mais coiea 
q l g u ~ a ,  porqiie me parece quc a rnatcria já está bas- 
tantemente esclarecida f Apo,i&os). 

Só ad\ertjrei, nrites de inc sentar, qiic, qiiando .ria 
primeira disciissao atancei, qiie rio Acto do Parla- 
mento da 1tefor)na +;leitora1 de 1832, c nos Esta~ii- 
tos qiie cllc deixdii erri vigor, oWo via expressa cx- 
clusão geralrnerite de Empregqdos, arrioviveis ou iria- 
moviveis, mas só a reqra geral de ser rieces-aiio para 
ger Eleitor occiipur uriia casa de ciez libras rsrerliiias 
de renda, ou como senpario, ou coino iiic~iiiliiio, riso 
qiiiz dizer que nçnbum E;mpregado fosse excluido, 
porqiic pela LegislaçCto aapterior já Iiavia iriuitos qiie 
o eram, e que o continniaram a Ser em vil ttide da Legis- 
lação, niio revogada porq,qi~lle Acto, como por exern- 
plo os cobradores dc sizas, de direitos de sellos e de 
iniiitos outros ippos(os, classe de gente que forniiga 
naqiielle Paiz, c que, corn razio ou scrn clla, é alta- 
mente odiosa ; inas qiiiz dizer que, se seguiid~ o meu 
principio de absoliita neccssidade de garantia a favor 
do beio geral se achasse qiic alguns Empregados es- 
tavain no caso de serern excluidos, ria mesma Lei 
Elcitorai, a titulo de iiicoqpatibilidade, ou de algiim 
outro fundauiento igualmente valioso, se poderinin 
estabelecer as excepç&s ; e era esta uma daicircurns- 
tancias a que eu alliidi, qiiando na pi iiiieira occasião 
disse, que antes proporia 'o djlficil trabalho de cspc- 
cificar maior numero de cxcliisõe~ na 1.4, do que 
estabelecer riella iima exclusao geral, e em rnofa de 
urna classe inteirq de Cidadiios, do mais precioso de 
todos os direitos. 

O Sr. Ferrer : - Sr. F'resi(jent9, se O Govcri)o, no 
.4cto Addicional que trouxe a ests Casa, ern l o p r  
da reridq ou censo que propbz, .propozesse cento e 
(:incoenta ou duzentos rnil réis, 1330 iritendia eu, e 
n2o tinl!a duvida em o deixar corisigria~ 110 iiiesmo 
Acto Addicional; mas nfio o terido proposto, ser 
mais Ministerial que o p iv r io  *@liiii>terio riao in- 
tendo: eii como Itepreseriiaiite da Naqgo, corpo Ile- 
putado do  Povo parece-me, que i150 devo q1iert.r ser 
mais zeloso do interesse da Adrnjnistraçio (jue os 
proprios Ministros. 

O Sr. Monin;:- Peço a palavra. Que tem isto 
com a Administraçao o u  Forn o Governo" 

O Orador. -Sr. Presidente, qiie tem isto com a 
Administraçao oii com o Governo 1 'í'erri tiido : até 
os Publicistas, que tractarri desta niatcria recorilie- 
cem qiie o intaressc dos Goverrios esttí em dirriiriilir 
o numero dos Eleitores, e que o inte~esse optio3to 
está em o augmentar (Apoiados). Ibto é tiio obvio 
e tão claro, qiie nko é nticc~sario cxplical-o. 

Sr. Presidepte, allutliii-se aos Rachareis, por se 

dizer iio Acto Addicional que os habilitados por 'ri 
tqlos Litterariss são havidos corno mai~rpe, e nlo 
çomo desobrigados da renda; e eii nao sei, porqiie 
s,e qiier fawr differença entre rendg e censo porcllic 
renda é o censo, e censo é renda (Yozes: - F, i)ioi,i). 
A prova e outra qousa ; mas renda e ceiiso, 11'1 rriat 
teria sujeita, 6 uma e ;i mesma cousa. 

O Bacliarel Formado que não tegri meios de for- 
tuna, tem uma grande propriedade, yire ,d 8 I)rol)l i(,- 
dade rnoral e intellectiial. Alr'in de qiic o C q i a n  1150 
<; só prova da isdepcJndencia corno relida, é ta11 bcin 
wova da capacidade, e do inte~esse quc o CitlaJ;io 
tem em sustentar os Direitos Politicos da sim Na- 
ção; e ein sentido nenhum póde ,o Bacharel dibixar 
de ser considerado ,como un grande proprietaiio. 
como tendo muitos e grandes prgveritos (Apoiados). 
Ora rejeitar-se um+ cjuantidade exigida pelo (;o- 
vcriio, e pela Coniniissão, só porque niio é urna qiiari- 
tidade dcfiiiida, e votar pela Emcrida do Sr. Barjoii:~, 
porqiie estabelece essa qiiautidade, .yiio adopto. 

Disse-se, qiie não ha grande diítcreiiça entie ceiii 
e cento e pincoenta mil réis: C vcrctade; mas casa 
difyerença que se pretende notar eiri qiianto á ierid? 
corno garantia, nota-se tariibcrn para os seiis cfreitos 
practicos, relativamente ao direito de votar. Sr. Pm- 
sidente, eu peço a Camara attciida iie se oi igmra~ ,. 1 tar o censo de cem para cento e ciricoerita mil réis, 
vai tirar, nas provincias, o voto a rriaij de di~as ter- 
ças partes (Apoicldos). A riyiieza nas proviricias C 
conio urna pyrarpide, em cuja base esta a pohieza, 
e que vai sempre subindo n'uina grande escala até 
ao seu apice. Por tanto, se se elevar o censo, muito 
poucos Cidadaos h50 de ficar no caso de votar: urn 
dos meios qiie se ernprcgou em França, e deu occa- 
siio, ou co"correu movimeiito que alli teve 
jogar, foj a altura do censo. Até aquelles que o qiii- 
zeram esplicar, e achar para elle utn fundaineiito 
solido recorreram a este rneio. 

Sr. f'resid,ente, se nús quizermos aiigincntar o censo, 
é necessarto intqander, que,-nesse caso, o censo r~ão é 
urna garantia do Direito hleitoral, é uin rnoiiopolio, 
e e 9  logar de considerar-se a faculdade dr: \oi,ir 
como direito, deve considerar-se corno pri\ ilegio, 
~oncedido só a certas e determinadas pessoas. 

Na verdade esperava eu que se viesserri aqiii fíizey 
Emendas e Substituições a muitos dos artigos do Acto 
Addicional; mas nesta parte confesso, quc niiiica rnq 
passou pela merite que ellas se fariani (Yoses: -Vo- 
tos, votos). 

O Sr. Presiderite: - O Sr. Pias e Sousa propoz 
conio Emenda p este numero, a correspondciite d+ 
I'rop9sta original do Goveriio qiie vai ler-se (Leu-se, 
e veja-se a $esça'o de aute-honrem). 

.E ponde-se logo a votaça'o a 
E ~ e n d a  do Sr. Barjona -foi rejeitada. 
Emenda do Sr. Dias e Sorisa - rejeiteda. 
O n." 1 ." do artigo 5.'-foi q p r o o d o .  
O n.ae .e ,  * i." e seus i: e, 3, r, e 5 e:- 

f o r a ~ q  spccessivamente approvados. 
Passou-se ao aeguiute 
Artigo 6." São excluidos de votar : 
1." Os Criados de servir, nQs qtiaes se não com- 

prehendem 0 5  Ciiiarda-Livros e Caixeiros das Casas 
de Commercio, os Criados da Casa Real qire qdq 
forem de ~ a l i i o  branco. e os Administradore; de Fs- " 
sendas riiraes e Fabricas ; 

52." Os que estiverem interdictos tia ndniinistraçij~ 



de seus beiio, c os accusado. poi iiffeito de 1)ronhiiciq , 
3." Os libertos. 
O Sr. t'carsos (Manod ):-Eu pedia ao illustre 

Relator da Commissão que rne declarasse - se o sini- 
ples despacho individual do J u i z  de Direito, iiitiabi- 
lita o Citladio a ser privado de votar? 

O Sr. Fekrer : - Sr. Presidente, discutiu-se muito 
na Commiss5o a que assistiu o illiistre Deputado que 
fez a pergunta - cni qiic estado do procrsso de wo- 
tiuncià, ou do processo acciisatorio sc devia m i c a r  
a época de ficar o réo inliabilitado do Direito Elei- 
toral? Differentes opiniòes vogararii a cste respeito, 
como o illustre Deputado sabe trii~ito Irem : e direi 
algi~rna cousa do que se passoii na Corriniss~o. E u  
suscitei a quest50 se se devia tirar o direito de votar 
- Wqiielles que estavam sirnplcsmente proniinciados, 
isto (i, sobre os quaes tivesse recahido o despacho de 
pronuncia - se Sqitelles que tinham j;i a ratificação 
de pronuncia pelos Jiirados - ou se aquelles que ti- 
phain en trado-em processo accusatoriô- e ne%ies - 
se iiquellrs que iião estavam sentenciados pelo Jiiiz 
- ou f~iialrnciitc, daiido-sc uni passo maii  adiante, 
5c .:lqiicllcs cujas oentenças não tivessem ainda. pas- 
sado na Relagno, oii ultima Tnstancia. Todas estas 
Iiypotlieses, Sr. Prcsidente, podiam ser consideradas 
com algiima plausibilidade. A Co~uiissáo meditou 
e cxam-inoli todas as consideraçôes que pôde desco- 
brir para mircar e adopiar qualqtier destas épocas 
-a da proriiiiicia, da ratifica60 da proniincia, a 
posterior do offerccirnerlto do libello, a posterior da 
senterip dc Pririieira lnstaricia, a da Itclaç$o, a a 
do Siiprerno Triburiai de Justiça. - Mas a final ap- 
pareceu uma consideração-a da nioraliclade pu- 
blica-que fez bastante p h ,  porque na época em 
que se pretendia dar lições de n~oralidade publica e 
de justiça de qiie tanto carece O nosso Paiz, deixar 
de aproveitar todas ns occasi6cs de daf  essas lições 
de  justiça e de moralidade, era iitn contra-senso. E 
não póde em verdade deixar de se confessar qiie era 
uma irnmoralidade permittir o exercicio do Direito 
Eleitoral, oii qiie seja eleito Depiitado, ao Cidadão 
que vérga debaixo da censura de ter sido auctor de 
um crime, censura que provém da pronuncia do Juiz, 
e da ratificação da pronuncia pelo Jury, ou do Tri- 
bunal boje conipetente para a ratilicaçb das proniin- 
cias, depois de Lcr eritiado jli no procesqo yc~sa tor io .  
Esta corisideração fez grande pêso ; e e4 que queria 
iimn c ' l~oa  mais adiantada porque sou da opinião dos 
nobres Dej~i~tados daquelle lado, de dever-se ampliar 
e não restringir o Direito Eleitoral, não pude deixar 
de me subrnetter; porque o Iion~em que cliega a este 
ponto, oii estií prêso, ou tem Tiaiiça : se está preso 
1120 póde ir votar, nem marirlar Prorripdor, porqiie 
iiestcs casos 11ão se adrnittc prociiração; e sc e ~ t á  
corn Tiaiica, mesmo a respeito destc militam as razoe$ 
de tnoralidade publica. Na verdade um Iionicm que 
iciii coiitra si o processo da rulpa formada, em que 
npparecc a querella, o exame c auto do corpo de 
delictn, o siiriiniario das provas, o despacho de um 
J u i z ,  a ralificng50 da proniiiicia pelos Juradas ainda 
que o Jurado para a ratificaqiio de proniincia est4 
tinje siispetiso, mas não se segue que árnonhii não 
posa, oii i150 deva acabar essa siispensão ; o que eu 
qiiero dizri 6 qiie um homerri que tem contra si a 
crilpn forni,ida, que póde ter contra si a ratificação 
da  pioriiincjgi, que esfH mettido n'pq Rrocesso accu- 
satorio, e qye estd prbo ou dwnçado, ma9 que 

vérga debaixo de t io fortes suspeitas, como é que 
deve exercer o Direito Eleitoral sem offenso da mo- 
ralidadc publica ? 

Sr. Presidente, alarguerrios o Direito Eleitoral, 
tanto quanto fôr possivel, e nao poderiamos jiistifi- 
car sirnilhante prescripção. Eu sei muito bem que 
se ha de querer argumentar com alguns exenipios 
palpitantes, de  que eu mesmo tenho conliecimento es- 
pecial ; rnas n50 estamos neste caso; hoje o processo 
de culpa formada dd muita garantia; não estiirnos 
no tempo dos Juizes de Fóra, que pronunciavam sem 
culpa formada. 

'J'enho explicado ao Sr. Deputado Passos (Ma- 
noel) o que se passou na Commissiio. A razgo priri- 
cipal porque se adoptou a redacçao que esta. neste 
numero, E porque se quiz salvar a circumstancia d a  
ratificasao da pronuncia, pelo. Jury, que se hoje n5o 
.existe, não se segue que não exista daqui a tempo. 
E então para se salvar o estado actual, a respeito da  
ratificaçuo de pronuncia, e a circumstancia de que 
elle ainda póde ter logar pelo Jury, adoptou-se esta 
redacção quc é a seguirite (leu). 

J á  vê a Camara que aqui se tracta do accusado 
por effeito de pronuncia, quer dizer, aqiielle a res- 
peito do qual jh se tem dado a circumst.ancia da ra- 
tificag.ão de proniincia, e que está Ilo~e em processo 
accusatorio. 

O Sr. Passos (Manoel) : - O  nobre Deputado 
explicoii-se por parte da Commissão. Eu peco á C a -  
mara desculpa, porqiie estou realmente doente ecan- 
çado. O nobre Deputado não fez uma declaraçLo tko 
explicita como eu desejava que fizesse. A Carta diz 
qiie n%o póde votar, e por conseqnencia nem ser vo- 
tado, o hornein que estiver pronunciado. 

Em 1834 ou 1835 debateu-se nesta Casa utna 
quest80 de todos conliecida, relativa ao illustre fina- 
do, Kodrigo Pinto Pisarro, depois Bar50 da Ribeira 
de Sabrosa, um dos homens mais illustres e distin- 
ctos deste Paiz, o qiial, pelo mais numeroso e inde- 
pendente Collegio Eleitoral do Reino, foi eleito De- 
putado estando na priziio, porqiie aquelie illiistre e 
grande Cidadgo contava & sua Patria relevantes ser- 
viços (Apoiados). Mas porque tinha sido prezo, e 
arbitrarinmente proiiunciado sein as regras da justi~a, 
debateu se, digo, se elle podia ou não ser eleito De- 
putado. Eu intendo que mesmo para garantia do 
Systema Reprcseritativo, nós devemos cortar rentes as 
arvores da tyrannia, e nso lhe darmos o atrevimento 
para similhatite arrojo; e assim o intendeu tambern 
a provincia do Paiz que tem por capital essa Cidade 
que mais scrviços havia prestado á Causa da Liber- 
dade, assentando que devia votar nesse homem, ain- 
da que mettido n'uma eiixovia. 

A riiaioria dessa Camara decidiu que este Cidadio 
que entao tintia sido eleito Deputado, não podia para 
tal ser votado, e por tanto, admittido na Camara, e 
isto em presença da palavra pronuncia que estava 
na Carta. Em consequencia desta resolilção eu fiii 
obrigado a prop0r a interpretaçso da Carta no ar- 
tigo respectivo, interpretaçzo que passou na mesma 
Assemùléa, e em resultado della, é que se publicou 
a Lei de 30 de Abril de 1835 qiie diz (Leu). 

Ora, Sr. Presidente, eii tive uma opinião na Com- 
missgo, e agora repito-a. Niio desejo que se façam 
alterações profiindas na Carta (Apoiado#), não de- 
sejo que se toque ein nenhuma das prerogativas da 
(.'orôa, nias tarnbeiii 1150 desejo que o Acto Add t  



cioiial em vez de melhorar em cada um dou pontos 
a que se refere, os torne niaiâ restrictos do que se 
acliain na Carta. Se eii quizesse fazer tinia Keforoia 
mais ampla, a primeira qtie proporia era a respeito 
da influencia da Coròa no Poder Judicial (Apoio- 
dos). Mas não qiierendo nós tocar em nenhuma das 
prerogativas da Coròa auctorisadas na Carta, e as 
quaes todas ellac;, com esta peqiiena excepção, eii 
julgo necessarias e essenciaes para a conservação e 
consolidaç50 do Systema Monarchico Representativo, 
e assim o tenho julgado, assim o tem j5lgado OS meus 
Amigos, e assim se consignou ria Constituição de 
1838; não tocando, digo, em nenhuma destas prero- 
gativas, nem em nenhum dos elementos da nossa 
Constituição : intendia, que se deviam dar qiiantas 
garantias fosse possivel ao elemenio detnocratico, qiie 
entra tambem n'uma Constituição, com os dois ele- 
mentos, Monarcliico, e Aristocratico ; nem se julgue 
que se nós reforrnassenios a Carta, alargando para 
esta parte, não fariamos unia Reforma Liberal, e 

Socratez iiern de Platões, comp0e-se, n'uma grande 
parte, de Iiomens irrimoraes, injustos e seiri conside- 
ração pela razao da conscieiicia, nern pelo dever do 
jiisto. Um unico caso de barbaridade c de injiistiça 
que não ficasse prevenido pela Lei, esse caso sG p o ~  
si era tima accusação contra a sociedade, porque a 
Lei deve dar remedio para todos os infortunins. 

E cotn qriarito a doutrina da CoinmisGo possa 
ate certo ponto c.er applicavel ao voto activo, ido c:, 
quanto ao Eleitor, é com tiidc conveniente ser rnais 
amplo qiianto á elegibilidade. Aqiii o que se (leve é 
salvar a elegibilidade, para qiie o Governo qiitirido 
queira impedir que veriha aoParlamento um lioinerri 
cujas virtude3, e cujos talentos elle receia, 1150 r) 
possa fazer. E é facil ao Governo encontrar, em toda 
a escala da Magistratura, um J u i z  corrupto, esse Juiz 
dá um despacho injusto; e o Paiz fica privado do 
direito que tern de escolher esse Cidadiio para seir 
Representante. 

Portanto, intendia que se poderia salvar este caso 
qiie pelo &ntrnrio, ella era retrograda. 

Mas sendo certo que pela interpretaçòo dada na Lei 
de Abril á Carta, a pronuncia nâo está completa se 
não depois de ratificada pelo Jiiry, cii tcnho direito 
de exigir qee este principio seaja conipletamcnte con- 
signado no A cto Addicional. Nein a opiti i50 da (.'orri- 
missão póde ser outra. A dificuldade toda está lia 
redacção que mais convem adoptar para clararriente 
significar que a proniiricia de que falla o nritriero 2 
do artigo 6.", é a ratificada pelo Jiiry, ratificay5.0 que 
hoje nto se verifica pelos Jurados em consequencia 
do infortunio deste Paiz, pelo defeito da sua pouca 
:~l)plicaqb, e por falta de civilisa<;20, illustração e 
rrioralidade ; vendo-sc por isso os Parlamentos obri- 
gados algiimas vezes a siisponder esta grande garan- 
tia do Jury e a deixar a ratificação da pronuncia 
entrogiie aos 'I'ril~iiriaea J iidiciaes ; o qiie ainda as- 
sim 6 uma garantia, sobre tiido pela respeitabilidade 
(Ia nossa Magistratura, que no meio da corriipçiio 
geral, é ainda o fiador do Paiz como m~stroii iim 
outro tempo, e como mostra de todas as 8rises e em 
todos os inomentoj de dificuldade. 

Nós desejamos qiie o Jury seja conservado, r n:io 
queremos corisignar a excepção porque ella modifica 
o principio constitricional; mas nós por oiitro lado 
n5o podcrrios deixar o Direito Eleitoral entregue á ar- 
bitraricdade tle iirn iiriico Jiiiz que póde abusar do 
seli l o p r .  

Sr. Presidente, não é possivel admittir que pelo 
simplcs despacho de proniincia dada Dor i i rn  iinico 
Jiiiz, O Cidadiio fiqiie nBo só inliihido do direito de 

' votar, mas tarnbem de ser votado; e tanto mais deve 
a rslc respeito haver toda a cautela, quanto é certa 
a facilidade com qiie se póde obter que qualqiier Ci- 
dadBo seja pronunciado. 

Disse o nobre Deputado que o despacho do Juiz 
dá garantia bastante: e eii digo qiie rito dá nerihu- 
ma. E m  18a5, por exeiriplo, qiie se agitoii umagran- 
rle lucta eleitoral, durante essa agitaçb, eu fui pro- 
nunciado corrio amotiriador d'uma terra onde nem 
ao menos tinha ido. Por conseqiiencia, é evidente que 
se póde abusar. Mas diz-se - s5o casos excepcionaes, 
e nós não podemos legislar para esses casos, para 
estas miserias - Sr. ['residente, é exactamente para 
esses casos qiie se fazem as Leis. Se  a sociedade fosse 

ao se composta unicamente de Socrates e de f'latõe~, n' 
precisava de Leis. R'Ia? a sociedade iião se comp0e de 

quanto ao direito eleitoral, aicrescenlando ao niirnrro 
2.'-as palavras -depois de pronurtcia - rutificaria 
pelo Jury-; porque de contrario, seria privado de 
ser eleito Depiitado, aquelle Cidad5o a respeito do 
qual ainda não houvesse declaração a h n a t i v a  de  
culpabilidade do Jury de Sentença. 

E u  já disse uin dos dias passados, quc riBo faria 

I 
Emendas ao Acto Addicional; rrias d'sejo que fi- 
qiiem bem consignadas as minhas opirii0ea, porque 

1 
quero carregar corn' toda a responsabilidade tlellas. 
Desejo que nenhum CidadBo possa ser privado do 
direito de ser eleito sómente cm virtiide de proniin- 
cia, mas sim e unicamente, em virtude de pionuti- 
cia, e de sentença do  Jiiry respectivo: siiriplcs pro- 
nuncia não é rnais do que a indiciaçto da cull>al)ili- 
dade, mas nllo é de certo uma prova de culpabi1i- 
dade afirmativa. 

As objecçoes propostas pelo nobre Deputado eram 
-Quc seria irnrnoral, pouco decorouo, que nti: se 
tirava rnuita força e auctoridade ao Poder Jiidicial, 
quando se permittia que fosse eleito uin Cidndiio, 
que o Poder Jiidicial tinha declarado siispeito de 
criirie e obrigado á defeza. - Mas, Sr. Presicl~xnte, 
todas as theorias que eu tenho a respeito da L1.i Cri- 
minal e do processo são, que o Cidadiio que e;t& in- 
diciado, niio écriminoso (Apoiados), porque o facto 
da indiciaçâo nao iitiprime nenhum caracter de dea- 
honra na frorite do individuo que vai sentar-se no 
barico dos acciisados; porqiie a infaniia provém não 
da pena, mas de haver commettido o dclicto, e essa 
infaniia nto póde gravar-se na froiitc do Cidadso 
que teve adesfortuna de faltar ús Leis do scii I'aiz, 
senão quando os seus Pares o tc~iliam jiilgado vinla- 
dor dellas. Qual seria o inconvenieiitc de ser (.leito 
um Cidadão proniinciado por iirn Juiz, com a pro- 
nuncia ractificada tambetn pelo Jiiry, mas que com- 
tudo ás presumpções de culpabilidade não tinha op- 
posto os seus meios de defeza, e que se esperasse pela 
deciszo do Jury de Sentença para se confrontar e jul- 
gar as provas de accusaçZo e as provas de defeza? 8 

Por ventura iini Collegio Eleitoral, compodo de Elei- 
tores com intelligcncia e independencia, havia de ian- 
çar seus votos n'um Diogo Alvej, ri'iim facinoroso 
cotninurn e vulgar para o fazer entrar as portas do 
IJarlamento? Eu crcio is!o um impmsivel moral. 
Quando se poderia dar o caso de que iim Collepio 
Eicitoral fosse a o  fiindo de iirn enxovia biisrar iiirr  



Citiadiio para Ó representar rio F'arlanieii~o, coiiio o 
Povo Inglci., modelo de todos os Povos livres, foi 
taiitas vezes buscar á eiixovia a Wilkes, corno iiós 
nos gloriamos de ter ido buscar Rodrigo Pinto Pe- 
reira, Bario da Ribeira de Sahoroua, qiie depois foi 
elevado,ao primeiro logar da  Monarchia Coiistitiicio- 
rial, apoz o de Cliefe do Estado ? Quando uiri Collegio 
Eleitoral elegesse um Cidaciao que estivesse ii'urua 
posição tão infeliz, é porque esse ('idadão tinha um 
graride merecimento ( rlpoiodos), é porqiie o pro- 
cesso que lhe tinliani formado é que era iirn criine, 
é porque os Tribunaes que liaviam de ser o iiistru- 
mento da puniçào do crime, tiriharn procurado a vir- 
tude para a humilhar, levando-a ao banco dos accu 
sados (Apoiudus) !... O que aconteceria então 1 Acoii- 
teceria qiie o Cidadão entrando por esta Carnara den- 
tro havia de seniar-se peiante um grande Jury, o 
Jiiry da Cainara dos Deputados, da Carnara dos seus 
pares, e sc depois do  mais pleno exame 116s intendes- 
serrios que o Eleito era realmente culpado, dir-lhe ía- 
mos - 6' És culpado, vai tomar nos 'l'riburiaes o lo- 
gar que te pertence no banco dos réos : - és inrio- 
cerite, tens um grande triuiifo. 3, - E a iritelligencia 
e moralidade do Paiz tarnbem tinham aproveitado 
~ o r  esta appellayão para um Jury mais alto, mais 
nobre e mais generoso, porque rieste caso, 1150 é o 
Cidadão que offerece a sua candidatura para ter o 
direito de-entrar por estas portas dentro, e iima por- 
çno do Povo Soberano, urria porçào deste Povo in- 
telligeiite, b m  e rrioral, que ri50 havia de qiierer 
deslionrarae, iioinearido para o Pariamerito urn ho- 
mem accusado pelos Triburiaes, quando riso tivesse 
a consciencia de que o lioniem era inrioccnte. E póde 
dar-se uin caso destes? Sem duvida, porque o Coro- 
nel Pizarro, qiie morreu coberto de gloria, t ~ v c  urri 
tempo em que bebeu o calix da amargura da mais 
irnrnerecida iinpopiilaridade; elle combatia por urn 
principio ; não pugnava contra o Principe Libertador, 
inas contra tima posi<;ão social, que julgava dever 
negar-lhe, 1i%n por falta de nicrecimento, rrias por- 
qiie iiitendia que a Lei que elle era obrigado a cum- 
prir e executar, iiâo permitiia que a tomasse; e qual 
foi o resultado? Foi que por esta simples opiniiio o 
poder arbitrario pesoii duramente sobre elle. Mas foi 
só o Poder Execiitivo ? Foi o Poder Judicial iride- 
pendente. E se tivesse ido ao Jury seria absolvido? 
Duvido; e porqiie? Porque a ques~ão do Coronel 
Pizarro era tima questiio summamente delicada ; de 
um lado a impopularidade da sua doutrina, de outro 
lado a impopularidade de luctar contra uni lioniem 
por quem o Paiz tirilia a maior veneração e a rriaior 
idolatria, vetieração e idolatria jiistificadas então, e 
justificadas ainda hoje, e qiie serão jiis~ificadas ainda 
nas gerasoes futuras {Apoiados):  neite easi) o Jury, 
longe de ser uma garantia, podia-ainda vir a ser um 
instrurnento destas opiniões erradas que fascinain o 
Povo e o levam por eiitIiusiasmo de ~ i c i i  grande priri- 
cipio a cair nas violaçòes da Lei. XJs teinos visto 
excmplos disso iia Prança. S&o tcni aqiiclie Povo 
eiitliusiasta da siia iritelligencia, da sua graiideza, das 
siias glorias sacrificado ceni vezes :r li1)erdacle :i glo- 
ria ? N b  podia acontecer que urn Povo sa(:rili(:assa 
a liberdade de Cidadão á gloria de uni Iioiiiern qiio 
o governasse? fi exactamente para e.te caso qiic 116s 
devemos estar ~revenidos. 

Deixo consignada a minha opiniao de que a ele- 
gibilidade passiva não póde ser tirada sem a dccis8o 
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de culpabilidacte do Jury de seritença. Nio mantlo 
para a hle3a uiria Erileiida, rnas rejeitarei o artigo 
se nUo npp:irecer uina Emcnda, que por este modo 
coiisagre o principio que nós tinliamos conquistado 
pela Lei, interpretativa da Carta, de 30 de Abril de 
1835. Nio  exijo que nós marchemos rnuito para a 
freiite, mas para a retaguarda no principio democra. 
tico não consentirei que nós rnarchernos. Se a Cons- 
tituiçao tivesse só O principio inonarchico e o princi- 
pio aristocratico, então iiós n&o teriamos talvez o di. 
reito de conquistar para o elemento dcmocratico mais 
urri favor ; crias a nossa Cotistituiç>o modelada pela 
Constituição Ingleza é coinposta dos tres elementos, 
e eu, e esta Carnara, seus natiiraes defensores n>o 
corisentiremos qiie um delles seja humilhado. 

O Sr. Ministro du Justiça: -Sr. Presidente, e11 

devo dar uma explicação por parte do Governo so- 
bre a intelligencia deste artigo. A Carta no artigo 
67." $ 3." diz assim tr Os criminosos pronunciados eiii 
querella ou devassa. ,r Esta expressiio de criminns~s 
pronunciudos tinha já dado logar a grandes debates, 
e era impossivel esquecer a celebre discussao que 
houve a respeito do Coronel Pizarro depois Barão da 
Ribeira de Sabrosa, de quem acaba de fallar o rneu 
nobrc amigo o Sr. Manoel Passos fazendo as honras 
devidas á sua veneranda merrioria. As duvidas rec*. 
liiam sobre o rnodo porque se devia interider a pala. 
vra pronuncia - vistoque na Lei que'regula esh  inate- 
ria, se fazia differença entre indiciaçzo e proiiuncia, oii 
entre proniincia ratificada e n?to ratificada, foi por taiito 
para remover similhantes equivocas e questks que se  
propoz o artigo que aqui vem nestes tertiios (Leu) .  

A idéa que teve a Comrnissão e que teve o Go- 
verno é a rnesma que apresenta d Sr. Passos (Ma- 
iioel), nein podia ser outra (Apoiados). Qcarido se 
diz aqui - occusados por efeito de pronu~zcia suppoe 
qiie a proniincia está cornpleta em todas as suas par- 
tes ... (O Sr. Holtrenjan: - h'3o k claro). Mas o 
Sr. Deputado que diz qiie 1120 é claro, e que sabe 
perfeitamente a Jiirisprudenciu do Paiz e o que res- 
peita ti ordem do Processo, iiio póde ignorar, que 
ri&o ha criminosos eiri estado de accusaçâo, scni qiit! 
a pronuncia tenha produzido os seus effeitos, sern que- 
tenha passado ein julgado ; e que uina vez que aqui 
se diz - os accusrrdos - e se accrescciita - por efeito 
de profiuncia - é evidente que ngo póde iiurica refe- 
rir-se esta disposiç80 a uma pronuncia incompleta, 
e não consummada em todas as suas partes, porque a. 
accusaçjo não póde ter logar antes disso, erir quanto 
a pronuncia estiver dependente de iim recurso. Qiie 
se pretendeti aqui ? Foi comprebender com urna ex- 
pressa~ gerierica csas  diversas inodificações Jiidiciaes 
iio que toca a materia de pron.iiicia. Hoje por exein- 
IJIO está suspensa a ratificaçuo de pro!riincia pelo 
J"ry - ariiaiihL pbde deixar de o estar. - Oride pc~- 
rem se poderia fazer rilguni repuo é Ilcerca da pala- 
vra accuscidor por isso - que parctce iiidicc~r 11 nl facto 
real e jii exi=terite - e  C certo (]:te eiitrc o comple- 
meiitoda proriiiricia e a accusaçio propi iaiiiente dita- 
que coiiclur coiri a proposiç:io do libc-llo - lia ciin 
espayo intcririedio que escal~tirin H provisao da Lei 
-que por certo terii em vilta, para ponto de par- 
tida o coniplcriietito da proiiiiiicia, e iiZo o facto da 
proposiç50 do libello - nias esle incoi)veiiierite pódc: 
remover-se dizendo -em eslodo de uccusuç(i» - eiii 
vez de occubados. 

Sr. Presideicte, eu direi só duas palavras aobi.: u 
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conveiiiencia desta tlispoiiç:io. E m  to Ia csta rilateria 
de Direito Politico peideiiloa muita vez de vista o 
principio dominanteq,ie a rege, 0 ponto de partida, 
a base que deve ;ervir de regra a todas as nossas de- 
cisoes. Estamos aqui constarit.ernente confundiiido o 
priricipio que rege a Legislação Civil corn O princi- 
principio que rege a organisaç50 social. O principio 
qiie rege a Legislação (livil é o iriteresse, o direito in- 
dividual ; nias o principio qiie rege o Direito P.ublico, 
a organisasb social, é o interesse collectivo e a con- 
veniericia piiblica. fi necessario não confiindirmos estas 
coii-as cssencialirierite diversas, porqiie se qiiizermos 
reger o Direito Social pelas regras clo Ilireito Civil, 
pc.1:~ regras do Direito Privado, havenios de acbar- 
nos totins o; dias em embaraços e erri diividas iriso- 
1 iircbis. &uanclo sc t racta do iiiteresse collectivo, do 
interesse geral do urna sociedade n&o é possivel se- 
griir á risca as icgras do Direito Particular, (: iiidis- 
Ijeiil;avcl qiuitai vctzcs sjcriiicar o intilrcsse individiial 
ao iritcresse sociiil, c i ics t i~  rrialeria eslarrios riessc caso. 
. ~p~~ l i c~ue~r io s  cite priricij)io ao caso (lado. Qiinl C 
inais converiiciitc L bociedade, 6 dignidade e boa re- 
i,utação clesta Ciirriara, que se sacrifiqiie o interesse 
particiilar c-lc i1111 individiio oii outro sobre qiieni re- 
cahe siispeita de crime, ou que se diga que rio seio 
da  Representação iV:ic:ion:iI existem homeris criinino- 
sos? Sr. Presidente, Ceiar dizia, qtie a siin espo.,o de- 
via S C ~  purn de toda a rnanclia, e eu digo que o ite- 
prcscritanie d6 Povo deverii estar ucirna de toda a 
siispeita; aléiri de qiie esta mesriia iiiterdicçHo brm 
poderia tornar-se urn poderoso incentivo de morali- 
dade cliiando se der fruicçjo rlos Direitos Politi- 
cos a consideraçgo qiie ellcs rrierer<tin. h isto accresce 
qiie csta doiitriria se acha consigtiadn cni todas as 
Cori~titrii~òes, e qiiando tippurcce iim siiriiltiarite ron- 
sc:iiso- inteirdn que n5o dcke abandonar-se sern pon- 
derosos motivcs qiie n8o teiilio visto allegar. 

0 Sr. Barjana : - Eu fui prevenido p ~ l o  Sr. Pas- 
sos (Manoel), é preciso qiic liaja todo o ciiidado a 
estr rc.speito ; póde rnuitns \cbzrs I I I I I  Jiiiz, territoi ia1 
19'. urna sirnplei rivaiidaile, ou por oiitro clualqiier 
rnotivo proriuiiciar um Cidadao indevidarneritc, e de 
l>i.oposiio para ri40 poder ser eleito; por isso é neccs- 
s:irio qiio esta doiitrinn seja Leiri explicita ria Carta. 
A erand,. difficiildade nasce de rino se acliarern csta- 
bciccidos os .Iiirados ( m todas as causas. Parece-me 
~ ~ I I V  a iedorq8o iiltirnainente proposta pelo Sr .  Mi- 
nistro d,i Justiça prevenirá de ;llgiii~i irrodo ede in- 
convcnieritc; Dias ouvi-a agora pela primeira vez, e 
o negocio n8o é t5o facil como parece para se deci- 
dir de repente, e por ias? fase a seguilite Proposta 
( L e u  . 

r20 nieiios qiie se evitr O que se puder evitar. 
O Sr. .llello Sonrcs -Sr. Picsideiite, a qiirstio 

teiri sido tractada por iirn e por oiitio lado na siia 
arriplitu('e rnaior ; inas eu restringindo-me aos pro- 
priÔs termos do artigo em qiie ha dúsida,.p+arece-me 
que ella desaparece para mirn, e que decididamente 
a o50 ha ; porqiie quando se diz que riao podem ser 
!:leitores aquelles qicr são acciisndos por effcito d~ 
I~c~n~ir icin,  iritende-se que o estado de  lima acciisa- 

presiippKe iião s6 a proniincia, mas a. proniincia 
scin a faciildade de reciirso, porqiie jú o riao Iia. 
Mas para tirar tolas as dúvidas parece-rrie que se 
Cocirriarii acrrescentar duas palavras no artigo, e vi-  
iiliarn a ser ( L e u )  ; porqiie isto acautella amhos os 
caso, : o caso de haver o Jirry onde e1l:i S e  ratifique, 

ou, qiiando riiio haja o Jury, o caso de estar jn p a e  
sadn em julgado esta proriuncia. 

Eu offereço esta Emenda ao artigo para vêr se as- 
sim elle passa c satisfaz a ambas as opini6es. 

EMEP~DA. - ' 6  Proiiiincia ratificada ~ e i o  Jurv. oir 
I , I 

liaverido passado ern jiilgarlo a dicta pronuncia. 7 9  - 
Mello Soores. 

Poi admi&iiriii. 
O Sr. Leonel Ttruares - Sr. Presiderite, ria Coni- 

inissiio se bem me lemtvo, parece-me que hoiive iiiia- 
nimidade ácerca dv urn ponto - que o simples des- 
pacho do Juiz de I'iirneira Instancia não era bas. 
tante paiz produzir o efftbito a qiie se refcrc? o artigo 
(O Sr. &Ltrislro da Justiçcl : - Apoiado, é verdade) 
a este rrspeito nio liouve dúvida ; rnas o qiie 4 prv- 
ciso, o que se deve considerar preciso alr'oi de sirri- 
pies despacho dcl Jiiiz de Primeira Iiistancia ? - Nisto 
é que tia a dúvida. 

Pelos principias gcracs parece-rne que se devia di- ? 
zer - n proniincia iatific'ida pelo Jury - porque isto 
é niesrno coriforrne corri as disposiç<Ses existent,es no 
nosso Direito actiial : pelo nosso Direito CrimiriaJ 
actual a proniiricia deve ser ratificada pelo Jury. E 
verdade que u esta tiispo-ição da Reforiria Jiidiciaria 
seaccresceritoii unia Lei, q;re suspendeu inteiramcritc 
a ratificaçh duproniiricia pelo Jtiry, a desta siispeii- 
siio é que rem agora a diIfic.iildade. 

Mas, Sr. 'I'r(.siderite, qual é o motivo que ho::vc 
riaquelle tempo parti s i~s~cnder  a ratificação da pro- 
nuncia pelo Jiiry ? Deve.nos dizer claramente - ne- 
nhii:n. Qiie niotivo existe actualniente para conser- 
var a suspensão da ratiticaçio da  proniincia pelo Jury? 
Dzvcinos dizer claramente - nerihiirn. Ern coriseqiien- 
cia o qiie é que d c v ~  fazer-se? Deve acabar-se coin 
csja .i!ispeiisUo, porque o50 ha inotivo nerihrini para 
que ella exista. Mas nós no Acto Addicional não de- 
vemos acabar corri a suspensTio da ratificaçiio da pro- 
niinciii pelo Jury, n&o 6.0 Acto Addicional o logar 
coinpetente ; então oqiie dcvcmos nbs fazer para evi- 
tar que o si~iiples despacho do Jiiiz de f'rimeira 111s- 
tancia possa servir para privar um CidadRo do seu 
direito de Eleitor 1 Recorrer ás disposiç6es que cxis- 
tem ria Lei actual ein quanto durar a suipens50 da 
ratificação da pronuncia pelo Jury ue vern a ser- ,, q o simples despacho (isto rnesmo e conforme o qiie 
está disposto na Reforma Judicial actual) da proriun- 
cia pelo Juiz nio prodiiz effeito neriliiim ; o e e i t o  é 
prodiizido pelos Accordiios dos Tribcinaes Superiores 
que no caso de recurso não derem proviniento; se o 
proiiuiicicrdo n5o aggravar do despacho de proniin- 
cia, aí-cusa-se; seo pronunciado aggravou do despa- 
cho de proriiincia eiri quaiito se n& apresenta a-re- 
5oliiq:to clos Tribiiriaes Superiores, o despaclio de pro- 
riuncin tiao produz effeito. Isto é conforirie o que está 
na Reforma Jiidicial actual. 

Quaej haviam de ser 3s paluvras com que sc ha- 
via de consignar esta idé,r no t\cto Addicional ? O 
Governo disse - Os gire estiverena em estado de ac- 
cusoçio por efeito de ~~tonzcncin;-a  Cornmissgo 
diz - 0 s  crccusados por rfei to de pronuricia. - A 
differeiiça das diias rcdacções teve só um inotivo, 
n%o se julgou, corno com effeito nao é lingiiagein 
verdadeiramente Portitgueza este - Estiverem em es- 
todo de nccttsaçáo; - intenda-se que dizendo-se -Os 
acczuados por eiféito de protduncia - se dizia -os 
accusados em conseqiiencia da ratificasão da proriun- 
cia pelo Jiiry quando o houver ;-ou -em quanto 
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tra-seko que i ã o  deve admitiir-se; que n8o é prova- 
veI se dê em Inglaterra, no paie classico da  libeida- 



ORDEM DO DIA. 

Continua~do da discusscio do Acto Addicionol, 
na especialidade. 

O Sr. Presidcnle: - IIa na. Mesa uma Emenda 
do Sr. Mello Soares qiie diz assim (Leu - V. Sesscío 
passada). 

Oiitra do Sr. Holtreman que diz assim : 
EMENDA. - Pronuncia completa ratificada pelo 

Jury, exclue de votar. 
Condenina~iio por sentença depois do ueredicturn 

do J u i y  exclue de ser votado. - Holtrema~z. 
E urna Proposta do Sr. Barjona para que o pa- 

ragrafo e Emendas v50 tí CommissBo para tomar 
tudo cni corisideraqão. 



O Sr. Mello S0arc.s:-Parece-me que todas as 
tres Emendas s jo relativas ao niodo dc redacção, e 
que a Camara tem formado o seu juizo sobre a ma- 
teria, por isso sobre a ordem pedia que fosse tudo 
á Commissiio, para nos n%o demorarmos mais sobre 
isto, visto que as idéas são todas as mesmas. 

Consultada a Cantara sobre se approvo que ns 
Entendas vão 6 Cornmisscio, corno prop6e o Sr.  f a r -  
jona, verijicou-se núo haver numero. 

O Sr. Nogueira Soares : - Sr. Presidente, as 
I<incndas iiào são tal a riiesma cousa, ha lima diffe- 
reiisa irnrnensa, nzo são 1:mendas de redacção, s h  
Erncndas de doutrina, e eu inteodo quesobre a doii- 
trina nada se póde fazer rncllior do que aquillo que 
prop6e a Cornmissâo. A ComrnissBo estudou muito 
[)em csta inateria, e não tem nada a accrescentar 
iiciii a modificar; todas essas Emendas já foram por 
ella coiisideradas, e appello para a Coinmiss50, para 
que diga se todas estas Eniendas nso forarri já por 
eI Ia consideradas e rejeitadas : por consequeiicia para 
que lia de isto lá voltar? escusado. Parece-me 

. pois que deve continuar agora a discussão, para nzo 
tcrrnos denois de fazer urn novo estudo. e Iiaver uma 
iiova discissio sem proveito algiim. 

O Sr. li'errer . - Coin grande ciisto vou fazer iim 
lie~~ucrimento, sei mesmo que ellc acarreta sobre 
iniin algiim odioso, nias não lia remedio se não sup- 
portal-o. N5o é possirel continuar este estado, é hora 
t: iiieia e ainda nao ha nuuiero para se abrir a Ses- 
são, e cinco riiiniitos depois de aberta já se n5o póde 
votar por falta de numero ! Isto assim riko pbde con- 
tinuar. E u  peço a V.  Ex.' que marque lima liora 
para se fazer a chamada, e n5o liavendo niinicro 
iicssa occasião não haja Sessão, porqiie é melhor que 
nso liaja Sessiio d? que estarmos todos os dias a dar 
eate espectaculo. E necessario este exerii plo de scve- 
i idade da partc da Mesa,, para vt:r se se evita e3te 
abuso, além de que [ião e natiira1 que o maior nu- 
mero esteja soffrendo uni castigo por causa de tres 
o11 qiiatro que veni quando querem. 

O Sr. Presidente: - Loro oue se abriu a Sesszo " L 

eu declarei, que daqui em dianie em sendo meio 
dia, que nLo liaja riumero, nao lia Sessio (Apoia- 
dos). 

O Si. Lconel Tucares - Rii sei qiie alguns dos 
rio~sos Collegas estSo tial~alliaiido iias CornmiJsGes, 
riia- o que é ricccssario c: declcirar que qiiaiido f<lr 
dia de Sessão, nâo pódc Iiaver tiaballio nas Cornniis- 

(Apoiados). 
O Sr. Bnrjona: -E preciso que os Srs. Dc~piita- 

dos vrto para os logares onde costumam estar, para 
se poder fazer a iotaçso. Em quanto ás corisidera- 
çOcs qiic fez o Sr. Deputado o Sr. Xogueira Soares, 
~u digo que a verdadeira ordem é approvar-se a mi- 
ii tia l'roposta. Esta inateria esti  discirtidissima, a 
Tiiiprensa tem-na disciitido lia riiiiito tempo, nesta 
Casa disse-se liontem quanto se podia d i ~ e r ;  por 
coiisequcncia vá 6 Coiiiniiss%o, e a Commissão so- 
bre o que aqui oiiviu, p6de elaborar o seu l'arecer. 
O que é de redacção nunca se fez nrsta Casa, eu 
tenho experiencia longa, niio só desta Casa, mas de 
militas Assembldas dcliberaiites ; s3 urna Conirnis- 
s%o pausadamerite, e atd as mais das k r z b  iiin iiidi- 
viduo só e qiie pódc redigir riiclhor. 

O Sr. Presidente - O  Sr. Mello Soare3 fez uma 
Proposta qiic eu riko posso deixar de piopúr li vota- 
ç'io, corno iiLo havia niimcro fui daiido a palavra 

nos Senhores que a tinham pedido sobre a ordem, 
mas agora que h s  numero, vou novamente propâr 6 
votação a Proposta do Sr. Barjona. 

Resolvezt-se que o N." 8." voltasse a Conzrnissa'o 
com as Emendas que se lke ofereceram, a jim de 
lhe dar noua redacçGo. 

Seguiu-se em discusscio o JV.' 3."- 0 s  Libertos. 
O Sr. Leonel Tavares:-Sr. Presidente, o Go- 

verno na sua Proposta tinha consignado a idéa de 
excliiir do direito eleitoral os Libertos. Isto é claro 
qiie não E para o Continente de Portiigal, porque 
cá niio lia Escravos, e por consequencia nâo deve lia- 
ver Libertos; se houver algum é estrangeiro; pbde 
vir algum das Nações Estrangeiras, irias Portiiguee 
riso póde liaver nenhuni no Continente do Reirio. 
Esta materia do exercicio ou 1150 exercicio do di- 
reito eleitoral pelos Libertos presta-se a muita filo- 
sofia de idéas, a milita cousa que todos nós pode- 
mos dizer se quizerrnos; mas não é para dizer nada 
a esse rcspeito que eu me levantei; pedi a palavra 
simplesmente para dizer que na Commissão houve 
quem propiizesse que se perguntasse ao Governo, se 
elle interidia qiie nas Provincias Africanas (eu peço 
aos Membros do Miiiisterio que estão presentes que 
tenham a bondade de ouvir o que digo, ~p~sicliic 6 
com elles) que é onde ha mais Escravos e Libertos, o 
serviço piiblico podia ser prejudicado, concedendo-se 
os direitos eleitoraes aos Libertos ; porque se o Go- 
verno dissesse qiie o serviço piiblico e os iriteresses 
nacioiiaes podiani ser prejiidicados, qiiern prol)Az 
isto na Cornrnissão intendia que não Iiavia remedio, 
sen50 coriformar a este recpeito com a opiniUo do 
Governo, ])ara qiie depois não se podesse imputar 
nem :i Commissão nern a esta Camara algum facto 
que lá succedesse. 

Quem fez esta Propo;ta na Cornmissão fui cii ; o 
Goverrio foi perguntado a este respeito por mim, e 
respondeu : que intendi:~ que o serviço publico c os 
interesses nacionaes nas Provincias Africanas, podiam 
ser prejiidicados uma vez que se concedessem os di- 
reitos elcitoraes aos Libertos. Dicto isto pelo Go- 
verno eu intendi que deviamos conservar no Acto 
Addicional a exclusiio dos Libertos, como o Governo 
tiiiha proposto. 
. Agora se alguern tiver alguma duvida a este res- 
peito, o Governo que responda, porqiie eu como 
Menibro da Commissao, c iritendo niesnio que coii- 
foriiie coni a ouinião dos outros Mernbros da Coni- 
missao, que vo'taram pela coiisc?rva<;~o da exclusib 
dos Libertos, fizemos o nosso dever. A Carnara jul- 
ga& a este respeito o que iiitender, riias eu n8o digo 
mais palavra. 

. O Sr. Rodrigues Cordeiro: - Sr. Presidentt., eu 
pedi a palavra para fallar contra a iiiserção da pa- 
lavra Libertos no Acto Addiciorial. Nko deixava de 
desejar qiie algiim dos Srs. Ministros rne dissesse pri- 
meiro, ern que prejudicava oserviço publico, que con- 
trariedade liaveria, qiie inconveniente se daria, se se 
deixasse de inserir esta disposição no Acio Addicio. 
nal? Desejava pois qtie algiim dos Srs. Ministros [iie 
explicasse isto; se algiini dos Srs. Ministros der al- 
giiriia explicnção a este rvspeito, depois pedirei a pa-  
I ~ v r n .  

O Sr. Ministro da Jforinho (Ponles Pereira de 
Meldo) : -Sr. t'residerite, O Goverrio (~iiando insc- 
rili no Acto Addicioiial a claiisula de que seriam ex- 
cliiidos de votar os Libertos, niío ccdeu unicamentct a 



uma considerriçiu de prdciica, OU de liso coiisut~tudi- 
ritirio estcibeli.cido já como Lei na Caria Conititucio- 
i i  i1 da Monarchia; inas consignoli um principio que 
' püreceu qiie era de  utilidade, principalinente [)ara 

nossas Colonias de  Africa. 
É certo que os Libertos que têem sido escravos, qiie 

têism adquirido o habito d e  obedecer cegamente ao  
seii Seiilior não podeiii ter os instinclos, e os sentirnen- 
tos de  liberdade que devem ter aquelles que t6em 
de escolher os Representantes do Povo ( Yoaen : - k 
exacto). fi alétri disso certo qiie no Ulirainiir lia u111a 
clesconbideração t i o  grande, ha iim desprezo tão pro- 
fiiiido pilo honiein qiie tem sido escravo, qiie a dizer 
u bcrddde seria de urn pessin~o effeito para aquellas 
j)rciviiicia~, se acaso lá visseni entrar, e Cliegnr h urna 
eleitoral jiintairierite com o Cidadiio livre nquelle que 
aiiida lia pouco era açoutado quasi piiblicamenie como 
escravo. 

O Governo não considerou esta questzo csiricia- 
iiiente diante dos principias absolutaiii~nte faltando 
só por si ; consideroii-a diante daagrandes convenien- 
cias sociacs, diante das grandes conveniencias de  iima 
 arte irnl)orttinte da Moiiarclii~, como sào as Colonias 
da:\frica principalinente. Foram estas consideruçôes, 
considerações que podem ser avaliadas por todos os 
illiisirtts Depiitiidos q iie oii têein estado naq~iellos Pos- 
sessòes, oii têeiii d e  cei to pela sua grande Illiietrayão 
lido e ouvido o que por alli se passa, foi iiiesrno con- 
siiltniido o qiie se pratica n'iirna das Nações mais il- 
I~istradas do Miindo, n'uriiri das Sriqões iriais livres 
do Uriiverso, os Es~ados-Unidos do Nortc da  Aiiierica 
(Apoiados), oiidc seiião consente aos Libertos o liso 
do direito de votar, onde se traciam corn urna des- 
coiisideração, e uiii tiespreso superior a tudo qiianto 
se pódo iinaginar. Foi delmixo destas iriipressões qiie 
O Governo iiiter~deii qiie devia consignar rio Acto Ad- 
dicional cista disposição em relaçio aos Libertos, por- 
i ~ t i t ?  jiilgou qiie corn isso evitava iiiii grande dissabor 
lias provincins Ultraiiiarinas, e a o  iiiesrno teriipo longe 
de  estat)clrcer iiin priricii;io contra e Iiberdade, é iima 
vcrd.ideira garantia d e  liberdadtb? que votem, oii que 
ilxerçain o priiiieiro direito da  liberdade os homeris, 
qiie scrnpre iêern sido livres, e nEo aqtielles que têem 
íirrnsiado os  gi illioes de escruvos. 

O Sr. Rudrigues Cordeiro : - Sr. Presidente, aca- 
bri de ouvir o Sr. Ministro da  Fazenda, e confesso 
que as razões que S. Ex.' nie apresentoii, não me 
corivencern, pnra qiie eii desista da  rninha opiniào 
(Apoiados). 

Sr. I're>ideiite, o liomem qiie é Liberto já não d es- 
crd\o, ra\a~siiiiiiu a liberdnde cotn qiie tinha nascido 
ric~ti: Mundo, liberdade que só o despotismo, só a 
foi<;d I I i i x  podia tcr arrnncado, liberdade qiie Codigo 
iier~iiciiri do Miindo Ibe póde tornar a tirar; pelo con- 
trario os Codigoa, as ('drtcs, os Actos Addicioiiacs 
drsle Mundo honrar-se-liâo, fizereii, tiesappi~- 
recer das siias  agina nas tndos esses stigmas, qiir poem 
t i i i i  ferrrie sol>re a Gce do hoirieiii. i\ escravidno foi 
it t>ic,e das Sncirdadra a i ~ i i ~ a c ,  a liberdade 4 a base 
das riiodernas. Entào ninda hnvia graridrs in te l l~ge~i-  
< ias qiic iiao d~ivid,ivam sanc~ionar  corri as siias pen- 
tias a c*xi~tt.ncia da  rsrravidão, hoje, seja dicio ein 
1:onrn do Progres~o que tSern f r i ~ o  as ideas, rino ha 
iiina iinica prnna, que queira iorn'ir a req,oiisat>ilidade 
da *iin drfcm. 

E por isto, Sr. P r~s ide i i~ r ,  i; por isto qiie ine ciista 
\(.r roiibigiintlu no Acto Addicioiicil unia tal disposi- 
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<;:o. Sr. Presitliiiic, eu ri;u acredito que o sei vi<;(, 
piiblico, eu não acredito qiic a pnz publica, eii ri80 
acredito que as convenicncios ganlieiii em se colliicar 
no Acto Addicional a pulavro Libertos, quer dizer, 
em os homens que foram escravos serem prohibidos 
de votar ou ser votados. Houve tempo ein que se 
receou qiie a paz publica fosse perturbada, porque 
quando Iioiive en) França a Revoluçio de  1790 houve 
Ilevoluções espantosas nas Colonias Prancezas, e es- 
peroii-se que em 1830 quando caíu o Tlirono de Cer-  
10s X, essas desordens se repetissem ; realmente algu- 
ma cousa hoiave, mas já não ianlo conio em 1790, e 
quando agora em 1848 o Governo Provisorio não he- 
siiou em dnr a liberdade aos escravos, que ainda lia- 
via nascolonias Francezas, algumas desordens appa- 
rec eram na Marlinico e GuodaZoupe, mas na Guya- 
na, no SenegaZ, e em outras Possessões já não appa- 
teceram; o que prova que os aniroos se prepararam 
gradualmenie para receber a medida. As desordens 
forarn grandes na primeira Revolução Franceza, fo- 
rani menores em 1830, e foram qiiasi nenhumas em 
1848. Daqui coricluo eii que se hoje formos dar nos 
Libertos o direito de  votar, a paz publica não ha de  
soffrer; qiie elles liio d e  receber com alegria, mas 
prudenteriiente, essa noticia, que de  nenhum niodo 
os levara a perlurbar a paz, e a ordeni. 

Sr. Presidente, ha mais; qual é a razão porque o 
Acto Addicional ha d e  ser niais rigoroso do que a 
Carta 1 S. Ex.' sabe perfeitamente, sabe todn a Ca- 
mara que a Carta no artigo 67." 4 2." prohibe que 
os Libertos sejam Eleitores deDeputados, rnas no ca- 
pitiilo 5." que tracta das eleições não se acha nenliu- 
ma disposisão, em que a Carta prohiba que os Liber- 
tos sejani admittidoc n votar nas Assembléas Pr ima-  
rias. Mas rio Acto Addicional prohibe-se não só qiie 
sejarn Eleitores d e  Deputados, mas até que sejam 
Eleitores Primarios. Agora pergunto eu - D o  exer- 
cicio deste direito consignado na Carta tem resriliado 
grandes inconvenieiites Tem por ventura mostrado 
o experiencia a necessidude de  se reformar o Codigo 
Politico nesta parte? Se  o Sr. Ministro d a  Fazenda, 
se aiguern me mostrar esses inconvenientes, e mecon- 
vencer dessa necessidade eu cedo, mas ainda assim 
corii muiia mitgoa, porque, Sr. Presidente, tracte-se 
de  tirar um direi10 politico a uma classe que o exer- 
cia legitimamente, e que o exercia sem abuso, segundo 
eii creio- e que por isso nunca o devia perder. 

E se lhe queremos tirar esse direito, para que Ilies 
concederrios a liberdade? Se os trouxenios 8 cornmu- 
nlião dos homens livres, para qiie os liavemos privar 
das garantias que se gosarn nessa comn~iinlião ? H a  
aqui urna contradicçiio, Sr. Presidente, Iiaveriios do 
coiifessa-to. 

Diz S. Ex." qiie os Libertos foram escravos, e qiie 
a í  adquirindo a qtialidade de  obedecer cegamente aos 
seus Senhores, toriiararn-se incapazes de avaliar o di-  
reito qiie se Ilies quer dar. NEo duvido que o escravo, 
erri quanto foi escravo, ein qtianto teve Senhores, em 
quanto arrojoii os ferros da  escravidb,  obedtvxsse ce- 
gamente a seus Ser,tiores; mos assiiii qiie cieja qualida- 
de  para elle acaboii, o escrnvo tornou-se livre como 
nasceu, como a natureza quiz que elle fosse e livre 
n i o  era e11r qiie menos-presusso tini direito, .qiie a des- 
g r a p  lhe tinlia ensinado a apreciar (Apozados). 

Mas vive sernpre obediente e dependente? Pois en- 
tre 1165 não ha dcpeiidentes, não lia forciros, não lia 
juristas,-nLo ha pobres que obedecem por necessidnde 
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a muitos poderosos? Pois niio ser& isto tambem uma 
especie de escravidão? Quem 4 que o póde negar? 
Pois se aqui nem todos são independentes, como eu 
desejava que o fossem, e se airida assim tem o direito 
de  votar e ser votados, porque se niio ba de conceder 
este mesmo direito Qquelles que embora tivessem sido 
escravos, sZo hoje livres? 

Se o Sr. Ministro me podesse convencer de que a 
paz publica podia ser alterada nas Colonias, como 
aconteceu a principio nas Colonios Francezas, ain- 
da  assim eu consentiria que a palavra fosse eecripta 
na Lei Eleitoral, mas nunca na Carta Coiistitucio- 
na1 (A oiados). 

Sr. lf residente, a palavra Liberto suppõe sempre ea- 
cravidão do outro lado; e eii queria fazer desapl~are- 
cer pata sempre uma palavra que me faz lembrar 
uiiia outra que esta proscripta pelo Evangelho. NO 
continente de Portugal a escravidlo acabou ; desgra- 
damentc. ainda de todo não acabou nas Colonios. Não 
quero dizer agora se é convenierite qiie lit exista oii 
não, mas não queria que nas nossas Possessões a ho~i- 
vesse, mesmo porqiie eii nito creio qiie econotriica- 
mente seja iitil o que esth reprovado pelo Moral. 

Por consequencia, Sr. Presidente, v6 embora para 
11r11a Lei Rog\ilariientor essa diiposição, se é necessa- 
riii : mas p:ço ein n9me das luzes d o  seciila dezeno- 
ve, eni tioine dos direitos da humanidade, em notne 
dn liberdade q u ~  todos devemos acatar, peço que si- 
rnilliante expressão seja completamente banida do nos- 
so  Codigo Politico, da Carta Constitucional (Apoia- 
do~ ,  muito bem). 

O Sr. Nogueira Soares: - O illustre Deputado 
teria razão se nós estabelc~cessemos o direito de votar 
sobre o direito iiidividoal, porqiie então nós podia- 
mos dar esse direito a todos os Cidadãos, que estão 
no gozo de todas as siias faculdades intellectuaes, e não 
podiamos mesriio estabelecer condições de censo, nem 
outros restricções. Mau nós partimos do principio de 
que o direito de votar é lima garantia social, e de 

ue portanto se n5o deve conferir senão áqiielles que 
8eem á sociedade segiirangas dc que tem a capaci- 
dade precisa para poderem exercer esse direito. Não 
é Ipor motivo de con$ideraç&o que se excluem esses 
individuos, é porqtie a sua posiçio não dá Q socicda- 
de garantias bastantes de que elles tenhonr a inde- 
pendencia e mais circiinibtancias necessarias para po. 
rem exercer esse direito. Ora, eii creio que o illustre 
Deputado não quererii siistcníar que o proletario, ein- 
bora ngo tenha cem niil reis de renda, esteja nos nies- 
mas circi~mstuncias do Liberto, ainda que este possua 
essa renda, porque o proletario, embora seja pobre, 
sempre foi livre, e o liberto não nasceu livre, esiá 
Liberto, mas foi escravo. 

Diz o illustre I)epiitado, ao menos não se consi- 
gne esse priccipio na Carta Constitucional, porqiie 
n palavra Liberto implica a idéa escravo, e eu queria 
que sitniltiante palavra fosse banida por urna vez da 
terra. Eii uno os nicliis desejos aos do illiistre Depii- 
tado, paríillio 11 rnesrija opiiiião, mos é iieceseario qiir 
principiemos piimeirariiente por acabar coin a couso, 
e depois acabarenios com a palavra. Em quanto exisi 
tir esia miseria hiiiilana, ha de necessariamente exis- 
tir a palavra que a significtiie; não póde deixar de ser. 

Mas, diz o illi~stre Deputado, pois consigne-se na 
Lei Eleitoral inas eliinine-se da Carta. Tambem não 
póde ser, porque a Lei Elt~iroral n8o é aiais do qiie 
uma Lei Regulamentar, e como tal n%n páde conter 

disposições desta natureza. No Acto Addicional é que 
se h80 de consignar os qiie estáo no caso de poder vo- 
tar e os que ficam inhibidos de poder exercer esse 
direito. Na Lei Eleitorai n&o se pMe consignar exce- 
pção alguma que não esteja na Lei Fundamental. 

Sr. Presidente, aquelles que jiilgam que fazem tiin 
grunde serviço aos Libertos, daiido-llies o direito de 
votar, fazem-lhes um grande desserviço. EII tenlio 
pena de não ter aqui á m8o uma obra de ficque- 
vilke, qiie todos os illustres Depiitados natiiralriteiite 
devem ter lido, para mostrar, como as popiilaç6es de  
cdr são consideradas nas diversas provincias dos 12s- 
tados-Unidos da America. 

Nos Estudos-Unidos do Sul e na Amerlca I'ortu- 
giieza e IIespanhola, ondc as Leis desconsideram es- 
tas populações, são ellas mais bein tractadas pela opi- 
niko do que nos Estados-Unidos do Norte, onde são 
igiiaes aos brancos perante a Lei. Nestes Estados, é 
tal a desconsideração que lia por ellas que nenhum Iio- - .  

meiri dê cor póde entrar o'iiiha sala, ri'um theatro, oii 
n'urna Igreja sequer, onde haja unia reunião de ho- 
mens brancos. Por isso, Sr. Presidente, tonto porqiie 
o direito de votar não d iiin dirciio individiial, nias 
unia garantia social ; coino porqiie nós j6 sanccioná- 
mos outras excepções e exclusões que havia mais ra- 
zao para não sanccionar, como einfim porque perde- 
riam mais do aiie lucrariam os Libertos com tal coii- 
cessão, voio pelo artigo da Commissão e contra a 
Emenda. 

O Sr. Leonel Tovares : -Eu prometti ha pouco 
de não tornar a failar nesta questão, mas vejo-me 
obrigado a faltar á ininha promessa. 

Quando na Commiss~o do Acto Addicional se tra- 
tou deste assumpto, não posso deixar de dizer qiie o 
Ministerio allegou muitos mais motivos do qiie aqiiel- 
les que agora apresentou o Sr. Ministro da Fazenda. 
Não quero com isto fazer-lhe censura; {nas o qiie se 
segue é que eu, talvez por menos nccupado, tenlio na 
minha memoria mais o que se passou do qiie S. Ex.' 
Disse-se na Commissão por parte do Governo, que 
além daquellas rasões allegadas agora pelo Sr. Mi-  
nistro da  Fazenda, era preciso attender a mais ou- 
tras. Disse-se, que mesmo por effeito da nossa Legis- 
lação sobre a extincção do trafico da escravatiira, po- 
dia baver em algumas das nossas Provincias Ultra- 
marinas um grande abaloou agitaçao ; que n'uma dada 
occasiiio os Libertos podiam dar logar a alguns iiicon- 
venientes a respeito de eleições e algunias outras cou- 
sas que era necessario evitar, e quG era possivel qiie 
acontecessem, mesmo por effeito da nossa Legislação 
sobre a escravatura. Houve quem na Conimissiio Acerca 
disto ponderasse ao Ministerio, qiie os Libertos podiam 
deixar de apparecer em grande nuniero ern qiialquer 
das Provincias da Africa para exercer os Actos Elei- 
toraes, se n6s marcassemos ou applicassemos Os ines- 
mos principias que para cá a respeito do censo, p!r- 
que estabelecendo-se um certo censo já em a t tenpo  
a esta circumstancia, o que se seguia era que só po- 
dcriarri ser recenseados os que tivessem o censo da 
Lei ; logo terminava, ou desapparecia o receio de que 
os Libertos podessem apparecer em grande numero 
para o Acto de votar; mas a isto resporideii o pro- 
prio Ministerio, que niio seiido possivel regular-se rias 
Provincias Ultramarinas o censo dc uma tiianeira tão 
restricia como em Portugal, n%o bavendo nem 110- 

dendo alli Iiaver o mesmo principio, não havendo nerri 
podendo haver as mesmas regras, porque as coiisau 



fazctn-se conforme iA posiçiio, habitos, codumes e mais 
circiirnstancias peculiares de cada povo, podia alguma 
Auctoridade das existente nos diversos pontos das Pro- 
viiicias Ultramarinas, no momento da Eleição, abu- 
sar, e tisar da  forga e violencia para fazer recensear 
com a maior facilidade, mas arbitrariamente um 
grande numero de Libertos, que fosse depois influir 
lias eleições prodiizindo assiin graves inconvenientes. 
Este fundamento apresentou-se na Commissão por 
parte do Governo. 

Ora que por este lado a cousa produzisse maos ef- 
feitos, não é preciso tão gande  espirito, para conhe- 
cer a possibilidade do facto qiie receiava o Sr. Mi- 
nistro. Eu  conheço que é facil dar-se, porque todos 
nós sabemos o que desgraçadamente cá em Portugal 
tem acontecido a respeito destas estratogias eleito- 
raes, o que mais facilmente e em maior escala terá 
tido logar, e poderá ainda ter no Ultramar, Deos sabe 
o que se tem passado em algurnaj eleições, e o qcie 
se estará passando agora, porque bem perto de nós 
e oiide não ha senão brancos, nas Ilhas dos Açores, 
sabe Lleos o que por Iíí tem feito gs tluctoridades 
agora mesmo a respeito de eleições. A vista pois das 
 ondera rações qiie se apresentaram, eu votei, e ainda 
voto, pela conservação da palavra Libertos, que o Ga- 
vcrno incluiu na sua Proposta. 

Agora quanto a filosofias, eu talvez podesse dizer 
agora a esse respeito algumas cousas, não tão bem 
como o disseram algiriis Oradores, mas emfirn podia 
fazer um loiigo disciirso muito filosofico, muito bri- 
Ihantc, e muito enramalhetado etc. etc. a esse res- 
[,cito; mas, Sr. Presidente, f u  j& estoii farto, far- 
tissiriio de ramalhetes (Al)oz(~dos ,  e riso). Não tc- 
iilio vergonha de dizer alto e hom som que respeito 
muito os principios de filosofia, mas nestas materias 
TIBO tenho reniedio, senao ligar-me ás questões de fa- 
cto, 8s informações, aos dados estatisticos, e aos exern- 
plos. Sós  devemos olhhr para o que fazem os Esta- 
dos Unidos dlAinerica que são a NaçBo mais liberal 
do Muiido inteiro, e onde até agora não concederam 
aos Libertos direito nenhuin destes, e os Americanos 
que o iiao fizeram, algiima rasgo tèem elles para as- 
sim proceder; e 'essa rasiio póde dar-se a respeito de 
algiiina Provincia Ultramarina. Attendendo pois a 
esta mesma razão, e pelo mesmo motivo porque os 
Americanos n8o deram este direito aos Libertos, voto 
ainda pelo 8." 3 do artigo 6." tal como está. 

Agora seja-me pbhrmittido dizer o que sei a respeito 
de um facto apontado pelo Orador que impugnou a 
doutrina do N." 3 em discussão. Direi, qiie os exern- 
plos a respeito das Colonias Francezas não siio bem 
trazidos. Quando a Assembléa Constituinte aholiu a 
escravidao das Colonias Francezas, houve muitas de- 
sordens graves; em 1830 houve nas Colonias Fran- 
cezas essas desordens; e agora ultiinamente algumas 
tiveram logar. Se não hoiive em 1830 as graves de- 
sordens de 1790, foi porque as grandes desordens, 
que ent8o tiveram Iogar, foram em S. Domingos, e 
essa já não era Colonia Franceza em 1830. Não pbde 
pois ir buscar-se argumento a S. Domingos. Se em 
1830 e 1848 na Martinica e em üuadaloupe n5o 
tiouve pouco mais ou menos o que houve em 1790, 
não sabemos nós porque. 

Em concltis80 voto pela conservaçZo da palavra 
Lihertoi no h'." 3 do artigo 6." do Projecto do Acto 
Addic-iorial á Carta. 

O Sr. Rotii-ipee Cordeiro. - Sr. Presidentr, eu  

sirito que o illustre Deputado, o Sr. Leonel, estra- 
nhasse que esta questão fossc trac~ada pelo lado filo- 
sofico, pois eu intendo que é este o unico lado por 
onde póde, e deve ser iractada. 

Sr. Presidente, as observações que produziu o Sr. 
Nogiieira Socirea, e o Sr. Leonel não me fizeram mu- 
dar em cousa alguma O meu proposiio: o grande 
argumento destes dois Senhores C-os Estados Uni- 
dos-e a elle me cumpre responder com dobrada 
rasgo, por isso mesmo que quando ha  pouco faliei, 
me esqueceu de nttender a elle, não obstante ter sido 
tarnbem apresentado pelo Sr. Ministro da Fazenda. 
Sr. Presidente, eu folgo de vir prestar tanto culto ás 
doutrinas dos Estados Unidos, folgo, e quizera que 
imitassemos este Paiz, que o segriissernos em tanta 
cousa boa, que nelle ha, visto que estainos dispostos 
a imita-lo, e a segui-lo no seu tractan~cnto para corri 
os Libertos, que não é o mais liberal, nem o mais 
generoso; mas como os Estados sio o grande cavallo 
de batalha para esta questão, permitta-se-me qiie eti 
opponha a este exemplo o exemplo de urna Nação, 
qiie lhe não é inferior; fallo da França. Sr. Presi- 
dente, na França não foi necessaria a ultima revolu- 
ção de 1848 para que os Libertos fossem adrriittidos a 
votar; os Libertos das Colonias Francezas gozani de 
todos os direitos civis e politicoe desde 1831, e esta 
concessão eminentemente politica honra a Fraiiça, 
sem a prejiidicar. Sr. Presidtnte, disse-se aqui, que 
ha da parte do povo uma certa antipatliia, iirn certo 
asco contra os Libertos. Se isto é verdade, Sr. Presi- 
dente, o que é que ee segue? O que devemos fazer? 

favorecer esses preconceitos e prejuizos, ou é ir 
contra elles, e desarreiga-los? fi ir contra elles, Sr. 
Presidente, é isto o que é necessnrio; o que convem, 
O que é preciso é, que da parte dos Legisladores se 
aproveitc*m todas as occasiões, em qiie pela adopção 
de qiialquer medida directa, oii indireciarnente se 
faça de algum modo desapparecer o motivo desse 
asco (Apoiados). Isto é que é civilisação, é isto o 
que devemos ter em vista. 

Disse-sc lambem, que os Liberto3 erani incapazes 
de cornprehender um direito, mas nós sabemos, Sr. 
Presidente, que na Republica Romana foram os Li- 
bertos os qiie muitas vezes ajudaram a honrar a Re- 
pciblica com os seus feitos; foram elles os que muitas 
"ezes correndo aos combates deram a par dos solda- 
dos Romanos grandes e repetidos exemplos de cora- 
gem, de abnegação, e de amor da Patria, e isto, Sr. 
I'residente, n8o o fazem senão os homens que com- 
prehendcm os seiis direitos, os homens que têem em 
rnirita cotitn a sua liberdade. 

Disse o illustre Ministro, qiie aqiielle qiie foi es- 
cravo, aqiielle que jazeu na escravidão, não póde 
mudar oe babitos qiie contrabiu, e que não E riiais 
capaz de levantar-se desse abatimento em qiic se 
achou ; a isto respondo eu com Esopo e com Fedro; 
respondo com Horacio, pile foi filho de iirn Liberto, 
e qiie recebeu de seu pai sentimentos elevados. 

Demais, Sr. Presidente, se bavemos de negar aos 
Libertos os direitos de Cidadãos livres, para que Ilies 
qiiebramos ou ferros, para que Ihes déinos a liberdu- 
de 1 Para qiie haveinos de ser coiitradictorios! Pois 
equipararno-los aos Cidadzos, para pagarem tributos, 
para soffrcrem os onus, e havemos arrancar-lhes a 
contideração e os direitos, que como homens Ihes 
coinpetern ? Qiie proceder generoso é este ? Que jus- 
tiça distribiitiva é esta? 



Sr. Presidente, cu não quero cançar mais a C a -  
mara, ella qiie faça na siia alta sabe do ri;^ o qiic i i i -  

tender; rnas concluindo, niio  osso deixar de  lhe pe. 
dir, para honra sua e desta Nação, que dB aos liber- 
tos o direito de  votar, senão o de serem votados; 
que salve a doutrina da  Carta, nesta parte mais li- 
beral do  qiie o Acto Addicional. Salvando-a cumpre 
este sublime preceito- A Lei k igual para todos- 
consigna um principio de  justiça, e garante uiit di- 
reito, d e  ciijo exercicio nâo tem resiiltíido inconve- 
niente nenhbrn. 

O Sr. Ministro da Fapsenda (Fontes Pereira de 
Mel lo) :  - Sr. Presidenre, em nome da filosofia d o  
seculo, pede o illiistre Depiitado qiic se risque a pa- 
lavro - Liberto - do Acio Addiciorial ; e rrn nome 
da  filosofia do seculo, era mais coherente, qiie o il-  
lustre Depiitado pedisse, qiie se riscasse a escravidgo 
das Colonias Poitiigiiezns ! Vamos ao facto, e de- 
pois de o reconliecermos, haveiiios de  recoiiliecer tarn- 
bem as suns conseqiirncias. 

Sr. Presidente, o illiistre Depiitado não tem de  
certo mais desejos, miiitas tem, e eii I'hos rrcnriheqo 
sinct.ramente, mas não terii mais dcsej1,s tle qiie eii, 
C de  qiie o Governo, d r  qiir nso exista escrnvidão 
nas ~:õlonias Portiigiiezas, - l~nrqiie na verdade isto 
estíl  cnritro as idbits do  scc1110 em que vivenios ; mas 
sendo certo, scndo corno 6 incontrastavelriienttt ver- 
dade, qiie existe a escravidão nas Colonias Portii- 
giiezas da  Africa e da Asia, e sendo crrto, qiie esta 
escravidão nao 14de abolir-se de iiin monieiito para 
o oiitro, <: ncccssario consignar na Constituição priri- 
cipios qiie estc.Jaii~ em relação com este estado fie 
C ~ I I S R S ,  C seria injusto, 11iic nós riscassemos d o  Acto 
,Iddicional a excliisão dos Libertos, para exercercrii o 
direito de vottir. O illiistre Deputado lia de permit. 
tir-me, (lite Ilie d i y ,  qiie esta disposiçio qiie aqui 
se consigna a resprito dos tribiitos, é lima garantia 
par: a liberdade, e não iima alavanca para o drs- 
j)ot~smo: diga-se o qiie sc quizer, 6 iiecessario ter 
muita priidencia no rliie se fizer a este recprito, para 
que se nEo siga o mesmo qiie aconteceii eoi Frcinça. 
Faz-me lembrar ciuando um celebre Meriibro da Cons- 
tituinte ern França, pedia qiie se perdessem as Co- 
lunias, mas qiie se salvassem os principias; c a França  
perdeii S. Dorrtiiigns !! 

Sr. Presidente, é preciso ter estado nas Provin- 
cias Africanas, principalmente para npreciar devidn- 
riiente a grande desconsideração e despreso, repito 
outra vez, qiie ha pelos escravos, c pelos Libertos. O 
Libeito, qiie é u m  escravo que passou de  um rno- 
tnento parn oiitro para n liberdade; qiie nâo sabe da  
liberdade, senão o norne; qiic tein iiistiiirtos e Iin- 
hitos contraliidos por uma longa e penosa escravi- 
d ã o ;  que s5o homens a quein se infligiram os mais 
bnrbaros castigos, serú garantia para a Sociedade, 
qiie estes homens que tem nrrastado cadeias; que 
têem as costas rc.tí~ll~adas pelos nçoiitcs qiie levaram, 
possam no outro dia exercer a maior garantia da  
liberdade, quíil é a de  votar ? Qiicrenios nós nomear 
Depiitados por esttLs homens, qiie aiii(la bontem eram 
cscravos? Quereremos que esses Depiitados venltarn 
aqui fazer Leis, ein conse liiencia de iirn mandato 
salpicado de: sangue, dns costas daqiielles que os ele- 
geram ? ! 

Sr. Presidente, na França não estava a palavra 
- Liberto - na C o n ~ t i  tiiiçiio, porcliie as Colonias 
Frrincezas nâo davani Rcpreserttantrs, e o illuhtrc 

Ilcpiitado esyucceii-sc desta circiirnsiancia. . . (O S r .  
Rodrigues Cordeiro ; - Mas Iinje dRo doze). Hoje 

não dão, davarn ria Constituição d e  18-1.8. E sabe 
V. Ex.", Sr. Presidente, o que acontecia iiltima- 
mente na F rança?  Era que tini GenernI Francre ti. 
nha em siia casa um creado, qiie o servia ri sua 
mesa, e que depois de receber delle os serviços do- 
mestico~, ia sentar-se a o  lado delle n'iima Cadcirii 
do  Parlaniento ! Eu não qiiero imitar estas bt.1- 
lezas. 

Sr. Presidente, o illustre Deputado queria qiie o 
Governo Ilie dissesse quaes cram os perigos e conse- 
qiiencias a que ficariam expostas as nossas Coloriias, 
e eii direi ao  illustrc Deputado que n2o lhe posso 
responder, porque não me d dado prever o futuro ; 
rnas C certo que  se nós formos da r  aos Libertos os 
Direitos Politicos, isso causaria grande desgosto nos 
hornens livres das nossas Colonias: isso havia de eaii- 
sar sem duvida iim grave desgosto aos homens livres 
vendo concorrer ti iirna, juntamente com elles, os es- 
cravos; e ha ainda outra raz8o importante e que  
data dos Estados Unidos, qiie não é papão, como 
disse o illiistre Deputado, rnas é urna razão que póde 
servir de  modêlo; é um exemplo acima d e  toda a 
exccpção no caso d e  que se tracta, e eu por isso a 
apresentei. Nos Estados Unidos ha, como todos sa- 
bem, uma distincçlo entre os habitantes d o  lado d a  
parte do Sul, e os da  parte do Korte:  d a  lado d o  
Norte a maior parte d a  popu1aç:io c' branca, e d o  
lado d o  Sul é negra. Todos sabem os perigos c con- 
tendas que tem havido sobre este'assiirnpto, e deve 
receiar-se qiie iim dia  aconteça o mesmo nas nossas 
Colonias. 

O Sr.  Jeremias Mascurenhas :-Só se for despo- 
tismo das A~ctoridades,  mas ri80 pela inllueiicin tlrjs 
natiiraes. 

O Orador . -Só  se for pelo despotismo, e nilo 
pela siia influencia, diz o illustre Depiitado. Sc teiii 
havido influencia pelo despotismo, se as Co1onia.r 
tem sido esmngadas pelo despotismo, eii nao terilio 
qiie defender o Goverrio, porque a accusasão dirige-se 
aos Governos passados; mas senipre direi a Eu.' 
por honra de  n6s oritros qiie somos Portiigiiezes, por 
honra daquclles que se dizem que tem esmagado as 
nossas Colonias, sempre direi, qiie se por veritiirrt 
alli tem liavido despotismo, tambem tem feito sair 
as Colonins do estado tniscrnvel de ahjecçio em que 
jaziam, muitas dcllas que foram descobertas. Portii- 
ga1 tern segiiido a respeito das siias Colonias, o mes- 
mo q u e  rniiiias outras N a ç h  tem feito. A Inglaterra 
nilo teni dado ás suas Colonias mais direitos do qiie 
Portiigal As suas. A Inglaterra 030 consentt? qiie cer- 
tas raças se aproximem dos Brarnines da  lndia,  se- 
não com o maior respeito e consideração ( O  Sr. Jc- 
remias Moscarenhos:- Mas tem olhado mais por 
elles). Ora  o Sr.  Deputado peqa a palavra, falle, c 
depois eii responderei; mas não rne esteja a dirigir 
Apartes. A Inglaterra tamhem pbde ser acciisada de 
despotica com os habitantes das suas Colonias ? Eii- 
tão esta accusação comprehende todos os povos d a  
Euiopa. A differenya das raças é conhecida por to- 
dos os povos d o  k.l lindo. fi preciso que rião se diga 
que Portugal c' que exerce um despotisirio de  ferro 
sehre as suas Colonias Pois pcrgiinto eu, qiial é a 
Naç50 que dá direito ás Colonias de elegerem De- 
putados para as virrin representar no Parlarnento ! 
Sornos nós qiie exerrcriioq o dcspotismo ? ! A Iiigla- 



terta que é tão livre, 1180 conseiite qiie as Coloiiias 
el(:i:irn os sciis Representantes; a França não con- 
s c b i i i i u  por muitos annos sendo livre, e agora riova- 
trirn te Ihcs tirou esse direito. 

N+ é de certo riosso desejo que pereçam as nos- 
s a ~  Colonias, pois nos custaram tanto sangue e tanto 
trnhallio; é preciso olhar com at tengo devida para 
as Colonias, porque ellas s5o susceptiveis de uni 
grandissirno deseiivolvirnento (Apoiados). Eu  tam- 
bem já tive a honra de ser Deputado pelas provin- 
tias Ultramarinas, mas eu aqui tracto da  questilo de 
priricipios, e refiro-me ao que se passa entre outros 
Estados livres ; e por tanto não posso adrnittir, que 
se ernpreguerri no Parlamento as expressões, de que 
Pnitugal exerce um despotismo de ferro nas suas 
Provincias Africanas (Apoiados). Não quero salvar 
quttlquer abuso de auctoridade, que muitos tem sido 
os que se tern practicado nas Colonias Portuguezas; 
e onde é qiie senão practicam? E póde por ventura 
deduzir-se daqiii que a iiifluencia de Portugal nas 
provincias Ultramarinas é unicamente levada pelo 
priricipio da força ? Nunca. 

Sr. Presidente, eu fui tomado nesta questão de 
im~roviso: n30 sabia aue se tractava dclla na Ca- 
mira, senão eu teria. c0iisultado alguns apontamen- 
to;, alguns dados que podessem esclarecer mais a 
Oirriara neste objecto; ainda que estou persuadido 
que a materia é conhecida de todos os Srs. Deputa- 
dos, e qiie estko habilitados para já poderem formar 
sobre ella o sei1 juizo na presença dos factos. 

Sr. Presidente, tenho mostrado em primeiro logar, 
que o conceder aos Libertos os Direitos Politicos cau- 
saria de certo isso grande desgosto a todos os outros 
Iiomens livres dos Colonias: e em segundo logar que 
não se póde, ri20 se deve admittir que se diga que 
a preponderancia de Portugal nas suas Colonias é 
devida a iirri despotismo de ferro (O Sr. Mr~scare- 
rrhos - Os factos 6 que fallam mais alto ...) Onde me 
Icvn, Sr. Presidente, o áparte, que nie inspirou o 
riobre Deputado! Nfio o sigo nesse áparte (Yoaes: 
-Siga, siga). Não sigo, porqiie teriho receio das ra- 
zões que o nobre Deputado póde apresentar (O Sr. 
Holtreman : - 'L'ambein isso senão deve dizer ; um 
Ministro da Corda não deve dizer isso a um Depu- 
tado). Pois o qiie disse eu ? Pois eii nio posso ter 
rntiita consideraçito pelos talentos do Sr. Deputado 1 
O Sr. Deputado de certo é que interpretou mal a 
minha expressio, suppondo que lhe faço uma allu- 
s%o; pois o eu dizer-que respeito muito os talen- 
tos do Sr. Deputado, a quem respondi, é urna ir]- 
juria? N30 retiro a minha expressão, é parlamentar. 
Repito, cstoii persuadido, que jiistifiquei o Governo 
do seu procedimerito, inserindo no Acto Addicional 
esta disposição; e a Camara pesando na siia alta 
sabedoria estas poucas reflexões que eu fiz, será le- 
vada a votar pela Proposta do Governo, já appro- 
vada pela Cominissão respectiva (Apoiados). 

O Sr. Jeremziru Mascarcnhas: - Sr. Presid~ante, oii 

n5o tinlia tensão de tomar parte neste dcbait.; mas o 
Sr. Minictro da Fa2rnda iiie provocoii para pedir t i  

11al.ivra; pedi-a, e vou iisar d(.lla começando pela 
parie final do discurso de S. Ex." S. Ex." em oc- 
c ,i,i;io de uiii iJ,eu ápa,tl., !>elo qual e u  disse a S. 
Ex.", qiie proseguisse no mtiiio que Pei tciidia qiie po- 
(lia direr relativarneriie as inconveniencias que t i -  
nh8iin rcxsullado de se ter dado influencia ás Coloiiias, 
r t l t 3  I C ~ ~ ) ~ I ~ ~ I ~ \ I  - Q ~ i e  nâo proseguiii, poiqoe tinlia re- 
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ceio de II&O jwder responder ao Sr. Deputado -e 
occresceiitou, que o dissera com sinceridade. 

Sr. Presiderite, eu tallibem declaro com a mesma 
sinceridade, que S. Ex.) qiie reconliecia no nobre 
Ministro um profundo Estadista, um Pombal, urii 
Pith, uin Napoledo, urn Methernich, e mesrno si~pe- 
rior a elles, e a iriiin tima nullidade ; [nas miiito trie 
inaravilha, e até se torna incoloprehensivel, conio o 
gigante do Sr. Ministro tivesse receio de responder 
a ente pygmeo; S. ExP é de mais modesto, se nisto 
foi sincero. Aqiii fico, Sr. Presidente; não direi mais 
palavra a este respeito. 

O nobre Ministro com um enthusiasn~o disse, qiie 
a Naçiio Portiigrieza era a unica, qire tiiiha conce- 
dido ás siias Colonias direitos, e garantias politicas, 
e continuou a desenvolver o procedimento de oiitras 
Nações Europeas, qiie tinham Colonias. -Mas tudo 
quanto S. Ex.. disse a este respeito, não vem ao 
caso; foram castellos, que formou no ar para com- 
bater, ningueni duvidou desta generosidade dos Se. 
nhores Reis de Poritigal, e da Naçio, em conceder 
ás aiias Colonias Direitos Politicos; por ventura S. 
Ex." tinha dicto tiido isto, para arguir a mim,  e As 
Colonias de ingratos; se este foi o Fim, enganoti-se 
completamente; declaro pois da minha parte, e dos 
habitantes das provincias Ultramarinas, que somos 
gratos, e reconhecidos. 

Sr. Presidente, eu disso n'iim áparte, que as in-  
conveniencias, se tinham existido, não erarn fillias de 
dar influencia ús provincias Ultramarinas, mas sicii 
do despotismo ; despotismo não dos Sentiores Reis de 
Portiigal, nem da Xaçlo; mas sim de algiirniis Ati- 
ctoridades para ahi enviadas. Eu não preciso protar - 
isto, porqiie o mesmo Governo confessoii, quan'do na 
respectiva CommissGo declarou, con~o agora disse um 
illustre Membro, que tinha receio, de que as Aucto. 
ridades abiisassem do voto, se fosse concedido aos Li- 
bertos; o que poréin digo, e insisto &in dizer, qiie o 
nobre Ministro não poderá iiionstrar, qiie houve i n -  
conveiiiericias filhas da outliorga de teelor influencia 
ao Ultramar, e desde já direi cio Sr. Ministro, que 
se deste liiodo se pertende tornar diividosa a fideli- 
dade, e lealdade dos habitantes das provincias UI- 
trainarinas, declaro em nome delles, e em meu no- 
me, que somos muito fieis, e leues t i  Naçio, e Corda 
Portiigiii*za, e siia Dynastia, senão niais, ao oienos 
tanto, como S. Ex.' ; presamos miiito sermos Porto- 
guezes. 

Depois das declarações, qiie acabo de fazer, torno 
a liberdade de dizer, que, sendo os Direitos Politicos 
só mt-io~ para const~girir os Direitos Civis, qiie são a 
scbgiiranc;a de pessoa, e de propriedade, e em uma pa- 
I d v r a ,  o fiiri das sociedades politicas, qiie é o bem- 
(*siar dos associados, a Naçiio I'ortugiieae, que ha 
rndis de trezentos e cincoenia annos possue as pro- 
vincias Ultraniarinas, não ob9tante seus bons desejou, 
ri&) tetn feito 180 effectivos os Direitos Civis, corno a 
Nasão Britannica, qiie ainda nlo ha meio seculo que 
pnssti,. Colonias na Asia, e já tem coberio o seu vestis- 
simo Iml)rrio Asiatico-Rritannico com urna rede de 
exrell~~nies eltradas; os seus tniiliiplicados rios são 
navegcidos 1mr embrircaç6e3 movidas a vapôr ; a segu- 
rança das pessoas, e propriedade estão em tanto aiigp, 
que igiial niio se gosa mestno aqui em Portiigal, re- 
lativariienie aos nascidos aqiii. 

Sr. Prrsidente, eu nada accrescentarei cio que têem 
dicto com iaiita ~~roficiencia os precedrntes Oradores, 
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qurB fajlkan) favor dos Libertos ; e por imo vou ns- direitosl e é preciso qcie aipwm d a e r p  por rlte: 
sentar-me. porém ba direitos qiie airsi + &t emercidos sei18o 
0 Sr. Fetrer:-Trdcta-* dc um ponto impor- pelas proprio qiie tem o direito, c neste casa est8 o 

tante de Direito Publico Portugriez-Se os L ibe r~os  direito de  votar, e por con~~qiicncio,  qiirni tiem o di-  
devem ou. nh ser edmittidos n wtsr-os1 principias Feito de mw, n b  póde mandar wdnr pnr prcrcnnrn- 
de Direito Natiir,il, e dos po+w bg c@rto+ que sZopera $0, porqiie para este ca3o n b  s b  adrnittidag pro- 
ufi.rinativa, mas 11% oritras comidernç&s na Socieda- criraqõe~, e isto p o ~  miuiias cansieierrrqGcs, um3 ospe- 
de, a qiie k attcmdef; é nece~isrurio attender cialniente pela de qne es'e roto lemçado na, Urna 

em escrutinia secreta, pedia dar-se e cmn de qea eiri ao qiie é jiisio e polilico. 
I 

I 
gr. Presidente, n s t a  qiiestáo os dois Pariidos qrie logar de ser a eacp~ess6o da vontade dw consirt;<iirnte, 1 

se mmbatcrn, ou ambos tem r á z b ,  ou nenhum tein fase a txxpressão d a  vontade d~ casstlEtukh. 
rnzao ; I'arece 5 prirneira vista um absurdo : quem Por tanto, toda o Iivmern~ tmrr & i b o ,  d e  vaiar c-0. 

dia -Libertos -diz escravidão, e esta considlerada, mo menihro d a  Sociedah,  &.e1 p&de rtcon,ieettr qile 
como a tem eonsidcrado os Srs. Deput'ados, isio 4 Iiaja na Sociedade individms ?te 40 tenham, osm- 
<:oin rcIeçâo aos pincil>ios da  Pilosofiõ do I)i$eito C qaisi tos necesaiios para exercer esse direito ; reqiii- 
i l l j U ~ t a :  e O me,) riobre Amigo, o Sr. Cordeiro, disse sitos qiia s e  exigem a brrn da  Sociedade, parq.iie m 
tiido qiranto havia a este respeito. Nao ha origem, direito nãs  se exerce só C O ~  relaçiio no indi,uidiio, 

jiistificnr o facto da  escravidão: a hrumani- um indiriduo tenlia direito de vofarr, e clm n h  p ~ y -  

I 
r i&o ha  contracto, n8o ha foiça que até hoje tehha mas corn relação h Sociedade. Póde a~@ri.tecrer qim 1 

dadC e filantrol~io, depois dos grandes progressos sa usar desse direito! por nEo, ter as condi~0í.9 necw- 
i qna tem feito na Eiiropa, tambcni não póde tolerar sarias pare isso, corno por ereml~do, iim menor & , 

dt. aianeira nenhiimh, que o fcrreic dc escravos es- 95 aniios: O menor de  % a m o s  t ~ n c  direito, (nas 
teja lavtluelo na fronte, do  homem (A~JE'uLEoo). não póde exe~eer  O seu dilreii4 pmqiie n80 tem a5  

fi preçiso porém cottsideiar e r a  qitestia 1x10 lado sornliçGes mecessarias para isso, (nas logo qoo ns te- 
polilico, e por este lado talvez tc-nliarn razfo aqrielles nlra póde exeiccr n ter) rliwito; e ~ r s t c  sentido @ qiie 
Senlrores qiie tem pertenbiclo sitstenrar, que os Liber- se costiirna f a e e ~  a d i v i s k  do que L: CidadGo octiw, 
tos nüo devern ser admittidos avotor. A qiiestSo neste e Cidadào pascivn; e esta C a q w s f k  qme tem sido 
C 3 9 0  depende dos dados estatisiicos, e conheciirientos agitada na Repirl>lica das Letras. 
esp&aes das noHzts P ~ s r s s õ a s  Ultilamarinas sórnenie; Sr. Pre>identt., aqitelles Srnhoms q t ~  iijtendem 
e c" declaro que os nito tenho, porqiie nonca lá fui. qiie este caso deve ser decidido só p ~ l o s  priiieipios 

Na Cr~rnriiissiio ftii eti rim dos qnc combati a idén nhtractcrs da  Filosofia de  Direito, derem votar contra 
da tnser@o da  palavra -Libertos- no Acto Addicio- a inserção da  palavra - Libertos- no Aeto Addicin- 
nel : tambem me horrorisei com e s a  palavra, poiqiie na1 ; porém, nqwtles Seriliores qne intendem qiie de- 
ella tecordava a existencia da  escravaiiira, que por ve atiemder-se a mais algiima couso, q i ~  deve atien. 
toda a! parte vai caliindo aos golpes da  civilidação. der-se d I'olitica e áecir(~iirnstarrcias ein qiw se achari, 
Na &mniius%o perguntei en aos Srs. Ministros qtiaes as riossas Colonias, e a este reupeito a qriesiiio i & o  
seriam-os resiiltados practicos, se se roncedese aos Li- me perteiice, porque eii tlectaro qsie sou i n c s p a  pern 
bertos o direito de votar? SS. Ex.", que possuem os a julgar, (nas se se intendrr digo, que aqie&ão deve 
dados estaticrticos, e todos os meios d e  inforrnaçâo, ser jiilgada p ~ l o  Lado politico, a Cam,irr tcim ouvido 
dec la r~ ram solt.rnnemente, qiie podrria trazer gravis- as inforiiiaç6es que deram os Srs. Mini.ytras, e p r  
siinos incahvenientes aconccdet aos Libertos o direito conj.eqiir*rrcia d~. te  rqgwt~r-se por essas iaformaç+f e 
de votar; e n e ~ t e  caso eu concotdei ccum a Prol,osta, rolar prla inspqão do p a h v r s  Lihertos, e aresponas- 
porque $&tendo qcie nós não deveinos estahlecet  di- t ) i l i d~de  neste caso, niia será mssa, mas si411 dos Srs. 
reit& senslo em beneficio da  Nação, e n i o  ern pre* Ministros 
jrriso da  mesma N a q k .  O Sr. Seixas e Ba~conceEdos: -SI. Presidenie, 

Sr. Presidente, disse-se itqiri qiro a factildade de apesar d o  prnposiio que tenho formado d e  fallar miii 
vbtar é uma garantia, e não iitn d i r e i ~ o :  ~mrece-tne poucas vezes ria Carnura, yrorqite sei o lagar qiie nixIIa 
qiic aqiielles que assim argiimentararri, ern I o p r  de  me c o m p k ;  iwrqiie nlia conhrço eni mim os dotes 
favore~cereth a cntks qcia defendiam, a prejtrdicaram. de Orador, comi lida pedi a f ~ l u v r a ,  Sr. Presideat~,  
A faciildade de votar é irmlt garantia pala o Esrndo, para qiie nesta qursião grnvissime, ein qiie se trclcta 
potqcitx o Cidadão qire iisn dessa faciildade, é porque de cancedvr oii nPgRr Dirt-itos I'oliticnn ROS Liberto. 
da verdade gosn da  presiimpqào, de qiie elle totna das nossas Pussessões Ultrarnarinas, e s~iscitada por 
parte nos rieçocios I~~ibliçcrs; mas a faculdade de vo- um nobre Depiriado dacliielle lado d a  Camara, meti 
tcir é cirn direito, e nem as Leis, nem os Actos Ad- antigo condiseipulo e Amigo, ficasse registada a nii. 
dicionaes são capazes d e  tirar direitos: direito E tinta nlia opiniito sohre esta materia ; para que hoiivesso 
cniisa qrie est8 acima dn cabeça d o  homern: é iirns a5 menos mais um coração, se não eloqoenie, gtinr- 
Ditindade a qrre nns dtavernos ciirvar. Por ronse- rnso, qiie piBgnasse aqui por e s a s  victimeç da orgn- 
qoenrin, se a fiiciildadc de vaiar náo é t ini clircaito, nisaçio social, tanto antiga corno rnodtprna. 
n6s riio a ~)r~di.mos ionsigrrar no Aeto Addicional. Antes de i r  mais adiante seja me periniitido prc- 

Mas diz-$e-Se e faculdade de  votttr é tini direi- venir os Srs. 'i'acliygrafm para q i n  tomem os apon- 
to, que cabe a todo o liornern, porqiie razão se rpco- tamentos nec~ssarios do qiie eu disser: eii m e  recii- 
nlkere n ' o n ~  e se deixa de t~coriliecer n'oiitros ? A sarei a da-los depois, porqiie nem sou, nem aspiro AS 
C-xplicação d facil. Póde iini homern ter uin direito Iionias de Orador. 
q~i:ilqrit.r, rnas não ter ns condiçôeii necessarias para O illii-ire Ilplator da  Comniissèo n i o  drividoo re- 
exercer cssc direito: todos os dias está acontrceiido conhecer o direito que os Libertos tinham de votar, 
isto, etyi diversos casoi e a respi to  rle diff~rentes Iiy- npm o pociia diivid:,r. No campo da  Filosofia era uitia 
poilieses. Por ex~mi,lo,  o recrm-nascido não tsxt%rce I>ldsfciili'i, qiir elle não rra rapaz de proniinciar, 



queesse  direito drriva-se do t-itulo de llomem -- dns systenja cEirccto; e q w m n  m i o r  f& o: w rmrilero, 
~>riric.ipios elementares, e conctitiiitivos da nattireaa tonto maior ser& a força aomk da ca ina ra :  ,exclii.is 
Iiiiiiittna. Mau q+le frr elle pare siistentnr o Bar~ce r  ? algrins dos que reunern~essas coridições, por iirria qiia- 
IIdbilrnente declinou a qtieatão d o  terreno proprio, lidade accidental, não é urna garariaia contra iim p e  
e chamou-a ao  campo da  Politica e dos dados esta- rigo iniaginario, é um ~ o n o p o l i o  odioso. ' ~ c i r n I , e m  
distieos: reniancio~ aos principios, para ncceitor as S .  Ex." disae, ou' não sei se oukrs Depulado, que se 
informações, q;ie na Cornmissão lhe deti o Governo. deviam excluir os Libertos d e  votar p w  seu proprio 

Qire jiiizn, bt. Presidente, deve a. Camara formar iriteresst-. 
da justiça d o  a r t i p  em disccis~ão,. quando um Juris- Eii, Sr .  Presidente, em noine bl'les prote~to con- 
consiilto, iIm Filosofo, ilru Publicista profundo, iim tra esse baneticio que lhes quere,,, fazer, e niio tento 
Rsctiiptnr Prilaiico, se reciim a entrar na q i ies tb  dos que me verilmrn revogar o inandatoi Não ~ e i  -o 
priiicipios ? Di/sse elle: os Libertos, e eili geral todos haja interesse em se deoegnr uni direito, de que o w. 
os liomsns, iein o diteito de  votas, mas 1i6de talvez jeito delta póde fazer oii deirar  de f,imr iiw. TQm. 
rião ser conveniente o conceder-lhes oexercicio desse betn S. Ex." disse que o L~gislaldor: não devia esqtie. 
direito; assim e do mesmo inodo, que o infante nas- eer niinca os Iiabitos, oe costuniee. ai6 mesioo os pre. 
ce com direitoe, e coartuda & eiitrs no exercicio jiiizos d o  Povo ; e sendo facto iiieorite~iavel, pile exili- 
dellec, se nso drpois qiie toca a idade d e  25 arinos. tia uni affastaniento. ljrofundb, irmii descoiisideras&o,. 
Seja assim; uriia vez que fqe rn  d o  campo dos prin- e desprêso para corri QStrWrevos e Liberios, rGo seria 
cipios, nias vejamos gnaes, &ia as condiqões q, ie no visto coni tmns ollios, qiie el1t.s se aproxitnassem dzi, 
systc*rna do censo se requerem para qile o Cidadiio, Urria, o11 occtipasserii uu9a Cadrira no Patlamento, a o  
possa votar. lado de tioniens qiie uasecrarri livres. 

E9ses condições são tres: rapacidade - interesse Esse f a c ~ o  ningiiern o cootesta, 1a.w s e d e  fiiiis de 
-e independericia; e e m  regra, o e m o  é a u i~ica  um prejiiiso, como eii intendo, o Legislador priiden- 
presunipqâo de  qiie tal ou tal individuo possiie esaas te, conliecector da  infliiencia ~eci~proca, qiie as Leis 
cocidigõee. Em qiianto L capacidade, c ~ e i o  eii, que exercerii sobre os costumes, e estes sobre a L*#, 
ningiiem se atrever& a diaer, q u e  R% orqanidy5o d o  deve prociirar todoe os rnrios rie desvanecer periro e: 
escrcivo haja adgiitna c o i w  que repugne com urioa in. poiico esses prejuizos, esses preconccitos, e "50 radi-. 
telligewia elevada. Fed ia  ma um,esernvo, que ainda ca-10s cada vez mais com disposições que aF i io~of io ,  
é mecios cliie Lit>erbo, e cnmtiido deheiao do Apologo C a siroples razão conder~~aa .  
tlageloii a iyrannia e o despotisrmo do seit ~einl)o. Krn Eii por rnirn, Sr. Presidente, decloro aqui aito e 
qiinnto ao irite~essk., que se reeeia tariibem ? Se o ti- born som, qiie não lenho pb de V &  aqui $C11[8& n ( ~  

beria p e p r  o censo que a Lei deterinina, ou, pnove- meu lado uin Liberto: era uai homem que l i n h  re- 
nlia da  indiistria 01, de urri capital move1 o11 fixo, esse cebido d a  natiireza o mesrtio ~i t i i lo  qiie eu :. e se. a 
Liberto aolia-se ligado aos intecesses do seu paiz pelo esse titulo geral elle retini* u,m talenko sitwioc, ew 
vinicirlo d a  propriedade, qtie a uae es~reiiaiur.rite com ciirvaria a cabeça, e Ilie prestaria a s  hoirieriagens qusa 
o solo, eni q r e  tem o seu e~tobelecirnc~ti~r,; deve ser, s2o deuidas a iiin aito engei~lio. -.'rodos estes argu, 
coino todos os oiitros iim Ctdadào activo. meriiou prodtrzidos a favor do artigo, foram a Giial 

Ein qiranto á, indepndenciã, essa 4 tjma qi~alida- corroborados com osexeri~l~los delaglatersa, de  Frati-. 
d e  nroral, da existenria da qtml tarnbem se ~idriiiiie çe, e dos 1:stados-Uriidos d a  Arrieriça. - Qiirtodo 
o crnso como presiiir~yc;iia. A Lci presuriie que o qiie qrialqirer (JidadOo reune as cr>ndbçGes de  l lkitor n o  
tem rem mil reis de reridinirnto é indepeirdrnie, nias sysieiria do  ceiiso, a Legisla~Go qire o exc-liie 6 iirn 
a vtlrdade é que esta qr ia l idde  póde encontrar-se, monopolio, não se deve toiiiar [)ara exemplo.- B 
t a » b  nos c)cie poosuefn esta renda, como nos indivi- tanto o systema Eleitoral eirt P r a r i ~ a  era urti nroeio- 
duns periencentes ás cainadas rriais pobres da soçie- ~mlio  ma eooca, a qtie se fdz referciicin, que a esta 
dedr : nos qiie chamamos proletarios. O CerriÕc.s era causa nttribuetn al~iir is  13scriptores 8 giande Revolii- 
tão indigente, qiie foi morrer a iim haspiiot, e a sua ção, que eiri 1818 se operoii iiaqi~rlle f a i z .  
g innde independencia manifesta-se nas suhs Obras, E m  Inglatrrra, o prnl~iio Governo reconbeceii h4 
ciIja fama é iremortal. Por consegtrinte debaixo do poiico qiie a Lei dos Eleic6c.s era iiiiperfeiia, e se 
sy9tema do cenm, pfirece-rne incrivel que osLiI>erlos preparava para trazer iiriia Rrfortria ao Parliiiiiento. 
seja r11 cxcl iiidoa d e  votar. Nas Liados-Unidos da  ninerira? ,a Legislaç,71a que 

Respondetemos agora a 01~11n9 argiimenlos deco~a- estabelece a differença de casta$, e i i ~  frrreie inde- 
uctiirncúl, qile a favor do artigo foiain spresriitsdos level no Codigo d e  uni pato IPO livre, t j o  ~ V @ I ~ Ç L I ~ Q  
pelo Sr. Miiiistro da  Fazenda. S. Ex " disse:-Se em rivilisa~ão. 
qiierein favorecer os Librios,  ataque-se o mia1 ria suu Coiicliio l)ortanto, Sr. Prrsidrrito, votando contra 
origem: ern norne da Filosofia ventiam aqui pedir a o nriigo qiic excliie osLibertos d e  voiar. Pela Carta 
aboliçào da escravatura, - 01, ! Sr. ['residente, por- Constitircioiial iiiihairi voto para as Eleiçòe> Prirna- 
qiie d e  iim fircto não podernos ctirger n iodos os rne- rios ; pelo Acto Adtlicional r e t r ~ ~ r a d a m o s ,  o8 Liber- 
Ihorarneritos, havernos de  renunciar aos qiie são com- tos licaoi cem nrnliiiri~. 
paliveis coin o nosso 1 Porqiie ainda nGo clie- O Sr. Iiodrigi<es Cordeiro: -A materia está es- 
gou o teiiipo de  se abolir tntalrner~te a escravnii~ra, gotada, e por isso limito-me a mandar para a Mesa 
hareri,os npgnr aos Libertos iim dos Direi~ns Politicos! a seguirite 
S. Ex.' toclihern disse qiie o grande niirricsro de Lihrbr- PI~OPOSTA. - Proponho a siippreiswo do N.' 3." d o  
tos podia exercer iitna ir,fluencia peiigos:~ na Urna. artigo 5." do Projcclo do A C ~ O  Addiciotial, e que  

Eil, Sr. Prejidente, não o iiiterido assliii. A Ca- fiqiic cm vigor nesta parte o aitigo 65." da  Carta 
mam Electiva rt.presenialá verdadeiinn,eiitc o Ptlit, Constitucioria1.- R O ~ J I ~ U C S  Cordçzro. 
qualido far a siricera expros&o do voto de lodos Foi  adrrizttedrs 4 rliscuc~4a. 
aqilrlles, qiie reunirem as eon$isGe& de Eleitori-s no O Sr.   vogue ira Soares. -Sr. Presidente, quem 



Ièr a Ix~nenda do Sr. Rodrigiies Cordeiro [)riineira bamos com elle, e depois iremos ao mais (Apniti- 
. vista ciiidará que por ella se vai consi~iiar no Acto dos) 

Addicional iiriia doiitrina similhante i que está na JuJgou-se discutida n niotrrio q Requerimento do 
Carta, R n?to é assim, ha lima differença capital en- Sr. Justino de Freitns. 
tre o qiie csth nacarta ,  e o que se propõe naEmen- O Sr. Rodrigues Cordeiro:- {Sobre a ordem). 
da. Na Carta estabelece-se o systema da Eleiçao ln-  Em logar da Proposta qiie mandei para a Mesa, 
directa no Acto Addicional estabelece se o systenia offereço a segiiinte 
Directo. Se no Acto Addicional se admittisse a Jii- PROPOST,~. - Proponho que O N." 3." doartigo 6." 
rispriidencia da Carta, isto é a Eleição pelo nietholo do Acio Addicional passe a ser o N." 3." do artigo 
iiidirtcto, podia adinitiir-se essa disposição qiie o il- 7 " do mesmo Acto. - Rodrigues Cordeiro. 
Iiistre Depiitado qiier, mas como pelo Acto Addicio- 0 Sr. Prerider~te: - O Sr. Cordeiro já não pro- 
na1 a Eleição 6 directa, niio se póde admittir ; faz-se põe a siippress50 da palavras Libertos, mas sim a 
corn os Libertos o mesmo que se faz com os proniin- collocação dessa palavra em outra parte do Acto 
<:iados. Pela Carta os pronunciados em querela ou Addicional. 
devassa podem votar na Eleição Prirnaria, mas não O Sr. *oltrernan:-Eu peço que antes de tudo 

.\.atar no segiindo grrío, isto é, podem votar se ponha 6 votaç5o asuppressão da palavra Libertos. 
lia Asscmbléa Parochial, mas não podem ser Eleito- Consultada a Camara ndo approvou a ezlppres- 
res e votar na Eleição pnra Depritados ; o mesmo 360 proposta; e segtridnmetate foiapProvado o N." 3." 

I I 
acoritece com os 1,i bertoi. Entrou em discussáo o artigo 7.' com o Q unico 

Sr. Presideiite, já que comecei a fallar farei mais e seus numeroo. 
algumas reflexoes. Para sigiiificar o pouco que va- O Sr. Passos f Mllnoel): - Sr. Presidente, sein 
linrri para as ('olonias os Direitos Politicos, eii disse fazer lima Proposta, eu voto contra o censo da ele- 
que as Colonias Francezas haviam eleito para seu Re- gibilidade ; voto pela eliminação das palavras qua- 
presentante~ creadodo quarto do General Tulbrer-, tro centos mil réis. Itestrinjamos o direi to de votar, 

i;! 
esse individuo, qiie foi eleito Deputado por influeii- mas não O direito de ser votado. Se o Goverao con. 
tia do General, por ser Deputado 1150 deixou a sua cor+ em que se retire o censo para a eligibilidade, 
antiaa posiçao. muito bem ; eu não quero, por querer introduzir urn 

 biss se o meu Collega, que Camões era  de certo mellioramento no Acto Addicional, não quero fazer i 
rim grande homem, e que se vivesse hoje não tinlia com qiie elle na0 passe, mas proporia esta Enienda, 
meios para poder :er recenseado. Eii estou de accôr- se'o Governo concordasse. 
do, mas uma vez que se estaheleceu o censo havemos NSo ha difficuldade nenhuma em que um homein 
de regularmo-nos por esse principio. Se nós tivesse- conio Silvestre Pinheiro, como José Xavier Mousi- 
rnoç adoptado o stiffragio iinirersal, eu approvaria nho da Silveira, Padre Vieira, Camões e tantos ho- 
que os Libertos fossem admittidos a votar, mas nós mens illustres, que não tem fortuna, não possam s e r  
excluimos uma grande massa de Cidadrios que nEo votados para Deputados.. Por consequencia se o Go- 
têem cem mil réis de renda; e pergunto, por ventura verno concorda, eu proponho a elimitiaç20 das pala- 
todo o Cidadso qiic tenha sido livre toda a sua vi- .vras quatrocentos mil réis. 
da, mas que iião tenha os cem mil réis de renda, rião O Sr. Miaistro dos Negocios Estrangeiros (Vis- 
estará, ainda assim, em melhores circiiiiistancias para conde de Almeida Gorrett) : - Creio que se pergunta 
I>oder exercer o direito de votar do qiie o Liberto, qual é a opini5o do Governo sobre a qiiestao do censo 
ainda qiie tenha oscern rnil réis de renda 1 Peço que para a pessoa que vai ser eleita. O Governo tem exa- 
se me responda a este arguniento. rada bem claramente a sua opinião. O Gabinete pro- 

Lembram-me daqui um arnmento, e 6 verdadei- fessa a doutriiia de que o censo nâo é senao rima pre- 
ro ; iima Lei que excliie Camoes, não deve admittir surripção da capacidade das pessoas, que são chama- 
oLiberto; Camòcs se hoje vivesse porqiie era pobre, das a exercer a fuiicção eleitoral activa ou passiva; 
nao podia rotar, parece-me que os Libertos não de- n%o admit.te O censo por outro algiim motivo. N&o é ' 

verri querer rnais direito do qiie teria Carriões. para provar se o homern é rico, é só para provar se 
Nós, disse o iilustre Etelator da Commiss50, não tem a capacidade e iridependencia necessaria para 

damos direito a iiinguem, tractamos só de saber quaes exercer as funcções de Cidadão Eleitor ou Eleito. 
os que estão em circiimstancias de poderem exer- Mas onde quer que não seja necessaria esta presum- 

ter o seri direito. Não ha duvida nenhuma, nias em pçLo; onde estiver provada a capacidade individual, 
totlo o caso, temos de examinar as circumstancias, cessa a necessidade do censo. Esta k a theoria exo- 
isto 6, se o individiio está preparado para poder co- rada na Proposta do Governo, e mais bem explicada 
nhcccr e gosar desse direito, e neste caso pergurito eii no Parecer da Cominissão, feito de accordo corn o 
- não haverá mais razão para excluir os Libertos do Governo. E nesta parte O Governo foi mais além da  

0s oi~erarios, os homens qiie scmpre forain livres, Carta e do Decreto de 80 de Junho. O Decreto de  
mas que [ião tein cem mil réis de renda ! De certo 4.0 de Junho e a Carta n2o fallam s e n b  em Bacba- 
que sirn. reis Formados, e O Governo não achando isso bastante 

'rrnbnlhemos pois por acabar corri a escravatiira, liberal e no sentido legitiino da sua doutrina, disse - 
e qilando o tivermos conseguido, iremos pouco a. E os habilitados por Titolos Litterarios, na conformi- 
i,oi,Co n p a k n d ~  todas as conseqiirn<:ias e vestigios dade da Lei. -E  até se expressa pelas palavras, Ti- 
<jile sciiao comportam com a civilisaçko; mas n?to tu101 Littermios de qítalquer naturesa. 11 Carta ad- 
vamos acabar com as palavras sem priincirarnente rnittia tso sómente os grhos acadeniicos, como siip- 

com as coiisas. Dr certo ninguerti tem pleinento de maioridade, e o Decreto de 90 de J u -  
mais Iiorror ae3se estado de barbaridade do qiie eii; nho, no qual me honro de ter tomado parte, admitte 
nirlguem está mais dispo;to a trabalhar para aca- tambem OS gráos academicos como supplemento do 
bar com esse cstndo do ( ~ I I I ~  eu, mas priirieiro aca- Tenso; mas a Proposta do Goveriio é mais lata do  



q i i ~  isio, porque não se liiinitta AOS grBo, acdden~icos, não insisto, taiiibein ri50 posso votar iienhuma ined 
e5iciidc-se a quaesquer outras Iiíibilitaçõ~~s. dida em virtude da qual o Peiz fique privado de 

Eu sou filho de uma Acadeniia, e honro-me disso, mais direitos, e de mais prerogativas, do que tinha 
mas lia mtiitos homens que não têem essa graduação pela Legislaçao anterior ao hcto Addicíonal. Por 
acadeinica, mas que têem muitos conhecimentos. & isso proponho a eliminação do artigo 8.' 
a razão porque o Governo intendeu dever apresentar O Sr. Ferrer 3 -  Sr. Presidente, não é nova a 
a doutrii~a qiie está exarada na Proposto, e que foi lembrança do Sr. Deputado que acabou de falIar; 
depois melhor explicada pela Cornrnissiio de arcordo tambem eu na Secção a qiie tinha pertencido, bm-  
com o mesmo Governo. Creio que isto satisfará os brei esta idéa de que os Juizes de Paz, por exemplo, 
desejos do illustre Deputado, e n8o tenho mais nada erain eleitos por chefes de familias, dos qua* muitos 
a dizer. não podiam contiriuar a elege-10s. porque a doutrina 

O Sr. Poroos (Mnnoed): - 0 Goverrio introduziu deste artigo 8." restringia este direito ; tiriha /jh du- 
urn grande nielhoramento na elegibilidade, porqiie reza. Na Com cnissão reprti isto niesino por occn- 
adrnittiii alem do ceiiso dos qiiatrocento3 mil reis, os sigo da discussiio que lá liouve; mas eii que soii do. 
qiie forrrii habilitado= com gráos e t i tula  Iitterarios, cil cedi tis rarijes, que na Coinmissão foram apr+ 
de qiie tracta o 4 Q.' Mas a questso não é essa ; a sentadas. 
qiiestão é que hri muitos honiens eminentes, que niio Sr. Presidente, não ha duvida dc que passando o 
t&em um titulo litterario, O Sr. Marreca, iirn Ale- artigo tal qual está, não podem contirruar a ser elei- 
xaiidre Herculaiio, e outros miiitos. CamÕes era um tos os Juizes de Paz pela Lei actual ; mas as con- 
Iioinem einiriente, mas não podia ser votado, porque siderações que a CommiasZo teve presentes para as- 
era pobre, e não tinha grios academicos nem titulos sentar nesta doutrina que propõe, foram simples e 
litterarios, e eu intendo que a prova da capacidade de facil intriiçgo. Todos sabern que os differenteS Re. 
está mais que demonstrada com o suffragio de dois, censeainentos que é necessario fazer hoje para os 
tres. ou quatro mil Eleitores; e intendo que esta differentes processos eleitoraes, fazem com que nós 
idéa podia e devia ser consagrada no Acta lddicio- nzo possamos nunca ter iirn Recenseamento aperfei- 
na1 ; ado ternos o censo para O direito de votar, inas çoado. Ha Recenseamentos para a eleição de Jiiizes 
para a e t' egibilidade nenhum censo; isto era alargar de Paz, ha li-ecenseamento para n eleiçao das Ca. 
rniiito mais a tlieoria já muito liberal, novamente in- maras Municipaes, h Recenseamentos p i . n  a elei. 
troduzida pelo Q 9." do artigo 7.' Se o Governo con- çao dos Deputados, d um tal jogo de RecenJeamen- 
corda, muito beni. tos que faz com que nenhiiin delles cliégue ao esta- 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrcltzgeiros (Yis- do de perfeiçio. EJtes Recenseamentos sio feitm 
conde de Alnieidu Gawett J . - É; impossivel respon- gratuitamente ; estes Recenceamcntos corno são di- 
der de repente a uma questào grave, porque é inques- versos não se fazem bem (Apoiados, e voses: - fi 
tionave1 que o illu3tre Deputado reconhece que ella verdade). Ora se houvejse um só Recenceamento 
é grave. Parece-me que posso dizer, sem exemplo - para todas estas eleições rn ~ i s  facilmente se poderia 
qiie as minhas tendencias pessoaes sã0 para essa dou- cuidar nesse Recenceamento, iiiais facilmente se pa- 
trioa, doutrina que tem sido consagrada mesino em deria inelhorar e leva-lo áquelle estado de perfei$o- 
n1iiitos Codigos, mas n:io o tem sido nunca entre n65 ; a que é necessario que elle cliegue. Por essa:, wri.. 
não estava na Carta. fi realmente uma alteracão sen- sideraçòes intendeo a Commi~sio que era melhor 
sivel e radical, e a fallar a verdade o illustre Depu- adrnittir um Recericcnrnento Geral p r a  todas as 
tado conhece muito bem, qiie nzo uma pergiiiita eleições, embora hniivesse esse pequeno imoilvenieritc 
a que se possa responder de repente. de qiie fallou o Sr. Passos (ManoeI) , porque na ver- 

O Sr. Paosor (Rlanocl) : - Eu continúo com o dade esse pequeno inconvenienta comparado coin as 
meu disciirso : pedia por consquencia o tldiarnento vantagens de um só Rccenseameiito fica a perder de 
deste artigo, para que os Srs. Ministros tivessem tempo vista, e eu acredito que 03 melhorauiento~, que se 
de combinar. Se approvarem a introdiic$io da minha hão de fazer no Recencearnento iinico, h50 de ser 
idéa 110 Ijcto Addiciorial, milito bein ; se iiào retiro-a. rnais favoraveiu h liberdade no nosso Paiz do que 
Por isso proponho o Adiamento do artigo. essa variedade de Recenseamentos, que existe actiial- 

Foi apoiado e aPprovado o .ddiontetito do artigo, meiite. Queio dizer, o Sr. Manorl Passoj se calcu- 
para voltar á Commissáo lar as vantagens que h20 de resultar do aperfeiçoa- 

Etrtrorc em diocusiáo o artigo 8." mento de uin Recenseamento, lia de convii que a li- 
O Sr. Passos (-Manoel). - Neste artigo iiio p2ç0 berdade ganha mais com iirn Recenseameneo rinice 

concessão ao Miiiisterio, v q u e  elle 4 uma altera- do qiie coin diversos Recenszanlen~. 
ção do que já havia, a l ~ e r a p o  que não approvo. Eii 0 Sr. Parrsos (Manoel) (Subrc a ovtbn): -Eu 

a stia eliminação. Pela Legislacão actiial reservo-me em todas as questões o votar no  fim da 
exige-se um censo mais alto e condiç0es diversas discussão, porém depois do discurso d o  nobre De- 
para votar na eleição de Depiitados, e iim censo mais pulado declaro qiie as suas razões me convencem, 
Ilaixo e corldiç&s inais suaves para votar nas elei- de que a uniformidade do Recensearneiito d& mais 
çÕes das Camaras Municipaes e de Juntas de Paro- garaiitias; retiro por consecluencia o rneu Addita- 
&ia. Por consequencia como este ar-tigo 8.' vem a mento (Voser : - Muito bem). 
restringir o direito de votar, e a privar muitos ci- 0 Sr. Leonel Taoares -Pedi a palavra eimples- 
dadaos do direito de votar nas eleições municipaes e mente para dizer qiie os motivos qiie teve a Cominis- 
parochiaes, eu não posso concordar com elle, por- são para isto qiie apresentou, foram o querer um Re. 
que a minha opinião é que, se eu não proponho me- censeamento unico e geral para todas as eleições, o que 
Itioramentos nenhuns ií Carta Constitiicional, qiie é certamente de uma vantagem muitissimo maior; a 
não sejam de acc&do com o Governo, quero dizer, Cornmissão nZo teve outro motivo. 
se naquillo em que o Governo não concorda, eu O Sr. Presidente :-Segue-se o Sr. Nogcieira Soares. 
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O Sr. Xogu&n Smrcs : -3311, Sr .  Presidente, r i o  
(lucio diacr rnais nada (rroslcn:-Volos ! Votos !), bra- 
darei vambem -Votos! votos! 

IZoi cipprovado O artigo 8 " 
O artigo 9.' e rem p r u g r ~ f o s  foi appovado renr 

discusai$o 
Seguiu-se o nrtigo 10.' 
O Sr. Perrer  . - Parece-me que ha alguns erros 

t.ypograficos, relativaniei.tt= a estes nurneros dos arti- 
gos da Carta, e iica admiitido de uma vez p r : i  sern- 
pie, que esta iiumeraçiio lia de ser modificada pela 
Cornni issao. 

Foi appruvado o clrtigo 10."- asoirtt como fo i  np- 
provado sem discussch o arllgo 11." 

, í 'z i :~~u.se o arligo 18." 
O S r .  F ~ r r e r  -E& em discussão o artigo Ig.", 

qiie diz (Lcu-o). Sr. presidente, eu approvei e ~ t a  
clocitrjrin na. Gmmissão, mas depois disso occorreii- 
nie urna Emenda que kse jo  apresentar Q Carnara, 
c peso aos s r s .  Ministros qiie toineiii nota a respcito 
della. 

Esta doiitrina estava consignada ein differerites lo- 
gnres da Carta Coiis~itucioi~al, mas ncl verdade nzo 
estava tão cxplicita 110s ditYeientes nrligos da Carta, 
corrio fica a ra no Acto \ddicional. f' Eii ititen o que a lealdade aos Coritractos deve scr 
sempre rcspeitada, IIa iirn artigo iia Carta que diz 
(Lcrl -o;  - .: da a t t i ib i~ iç :~~  das C<iitei fixar aniiriel- 
rricrite as despczaj publicas, e repartir a contribriiq50 
(lircct:~. $7 - F: faz como urna excepção a esta reqra, 
quando falla dos tribiitos applimdos para a Junta 
dos Jriros; nzo me lembro, nern acho anora o artigo 
?a C'arta que diz isto (Cfo-,es:-137.") (Breve parbi(/). 

R o 137." que diz (Leu-o) . - :< Todas as contribui- 
çõcs, 6 excepção daquellas, que estivcrem a 'pp l i~~~das  
aos jiiros dc amortisaç80 da divida publica ser30 ali- 
niinlmente estabelc(.idns pelas Cortes Geracs. .. ,, 

Si. Presidente, eii apresento realmente o qiie sinto 
a fite respeito. Eu iiitendo quc n votaçLo anniial doe 
iiril~o~tos é a rnaior garantia dos Parlainento~ ; intendo 
que a vota& dos impostos é a inaior alavanca que 
o r'nrlarncnto tem para metter ern wcco o navio do 
1'0 ler Executivo, quando elle nHo navega bem ; in- 
tendo por conseqciencia que se deve consignar corn 
totla a clareza cste diroito; mas na verdade apresrn- 
tal-o coin aquella latitude, com qlie elle cippnrece no 
Acto Addicional, qiiand*~ iiitende com os tributos np- 
plicadoj aos jiiros e amoitisaçiio da divida pal>lica, 
acho riisto mi,iha difficuldade. Eri rnt. explico: s i ip -  

i)onhariíoj qiie o Governo contrae, ri:ictorisado pelo 
Corpo Legiskitivo, iiiii emprcstimo. c que dti para 
garaiitia desse emprestimo certos trit~utos; o cr~ilor 
do Estado emprestou o seu dinheiro dchaixo desta 
garantia. Se o arsigo do Projecto passa tal coino esth, 
pergunto eu - %o anrio segiiirite póde o Poder Le- 
pislativo revpgnr estes tributos? Pcrglinto se pódr* I 
11,t~iidan~o-nos bem, oii p6de oii Sio póde (J70ees: 
- Póde), se $ d e  ha de ciistar ao Governo iiiriito n 
c.nnscguii um etnprestirno, porque não sendo pernia- 
iitbrite a garantia, a fiança, ou penhw qiia o Govcrno 

'rio ao t i & ,  querii é que qiier eniprestar o seli dintit' 
Governo, ficando siijeito b coiitingencia de Ilie ser no 
: imo segiiinte tirada essa garctntia, ou petll~or? Esta 

a verdade. A p r a  se não póde, é necessario redigir 
n artigo de modo qrie n5o coinpelienda esta Iiylm- 
ttiesc. 

O Sr. Leorrel T t r ~ o r e s  : - S r .  Presidente, o qiic 

esiií na Curta a respeito da Fazeti& l'qrblica é tia 
verdade uma das pnrtes ulnis nial redigida da mesma 
Carta. Parece-me, com ~xquena differença, que ria 
Carta estlo consignadoo algiins principim n este res- 
peito, mas não esta0 todos qiic devem estar, ou estdo 
redigidos de rnotlo, que pwlein dar legar a sofismas 
e abusos, e effectivemenk assini tem sido. Por con. 
seqwencia é um grando serviço apresentarem-se ngon 
todos os bons principio3 k n  redigidos e clams, a firn 
de que para o futiim scn&o renovem esses ooftsmas c 
abusos, que têern existido. Nesta parte o Acto Addi- 
cional fica claro, de modo qrie nbo haverá imposto 
algum qiie deixe de scr votado anniialrnente; e as 
Leis, que os estabcleccrn, ol>rigam sómente por uin 
aiiiio. Isto é certamente uina das garantias principnes 
dos direitos do Parlarnerito, e por consequericia da 
liherdadc; c foi seguramente neste scotido que o Gn- 
verno consignoii esta doutrind no Acto Addicionni, e 
qcie a CoinmissBo redigiti em menos palavras, inar 
segundo me parece, qiie corti m ~ i s  clareza. 

Mas agora vem a questão dos jiiros applicados 
para o psgemPrito da Divida Publica. Tributos drs- 
tinados por contrncto psrn pagao~ento dos juros e 
amoiti\aç50 da Divida Pubiica, parece nie qrw não 
lia act!ialmentc nenhuns; mas daqui por diante k ou 
não resoavel fazer uma Lei que obrigue qoaesquer 
tributos do Estado áo pagamerito e amortissçio de 
iiin emprestimo qualquer, de niodo que esses trihii- 
tos não po3sam ~ c r  votado.; annualrnente t Parece- 
me que não ; não pcíde ser; n5o póde ficar axistiiido ' 

L e i  alguma que obrigue ao pagamento dos tributo3 
por iriais de um antio. 

Mzs diz o illustre Deputado: podem dar-se incon- 
venientes; eu intendo qiie sen:io póde dar nenhum. 
Mas é urna dificuldade para oGoverno poder obter 
aigurri ímprestinio ; porérn essa diffictildade taIvez en. 
carada por oiitro lado ~ ~ j a  iinia vantagem, eqiie pro- 
diisa algiima descoberta sem ser preciso offerider a 
Constituição. 

Quanto ao pas;ado n'io temos tribiito nenliiim es- 
tabelecido para pngaaeilto de divida; e daqui por 
diante C isso impossivel. Ora nisto ha a v:iiiia~ern 
de <Itie ntio f ide  Iinver dirvida de que 0 3  Parlarnen- 
tos hiio de votar os triblitos annualmente, c se até 
aqui iim o11 oiitro Ciwerno podia lariçar mão dos 
reiidirneiitos do E3tad0, destinados para alguma di- 
vida, de,ta maneira riyto o póde fazer, e constitue-se 
até ccrlo poiito debaixo da dependencia do I'arla- 
mento; e é por isso que eu intendo que o Governo 
introduziu e ~ t e  inelhoramenl~ no Acto Addicioaal, 
que a Comrnissiio approvoii. 

Daqui por diante o Governo não pódc applieer 
os tributos qiie lhe forcm votados para uma m t n . e  
deteirniriada despeza, a outra despeza differente d a -  
sa, sern dar Jogar A uina resi~tencia legal, e quem 
sabe se a orna RevoluçEio? Por conseqiiencia i~t tmdo 
que milito beni andou o Governo em consignar aqui 
esta disposiç50, que a Commiss&o approvoii, conten- 
tando-se erii Ilie dar lima redacçâo mais clara. Por 
isso voto pelo artigo como está, e pareceme que niiv 
póde haver in~wnvtnienie algnm na siia dispoaiçb. 

O SI.. Agostinho A66nno : -Sr. Presidente, ein 
these a rloritrina do artigo 18." é essencialmente consti- 
tucional e verdadeira, mas em liypotlicse certamente 
1150; e eu rião posso de modo algum, em qoarrtu 
existir a Carta, adoptar siinithanta artigo como osih 
cxarado 150 lntaliieiil(*. Repito, crn thase a doutrina 



Ú \ crdadeirameiiic coiistiti~ci~nal ; o votaçio aiiiiual 
cio, impostos é a maxirna garaiitia que póde dar-& 
no cotitribuinte, ori aocidacdk, mas esta dispmiçbo 
nclia-se cornpl&ainente em desliarriion ia e desncUtdo 
com o 4 R!.' do artigo 145." qrie d o artigo das ga- 
rantias constitucionacs d o ~  Cidadãos. Qiie diz e m  
Q 99," do artigo 143 O da Carta? Tarabem fica gs- 
ran~ida n Divida lt,u!)l~cai. Esta disposiçio é muito 
teriiiinaiite, e diz rc~speito a to403 aquelles qiic fik 
creclorcs do Estado, t: a respeita.do3 qiraej se passa- 
rarii titcilos cliamados de D i ~ i d a  l'ublicn ; ora sc 
acaso pnsiar ejte artigo da maneira porqiitt c7tii cxn- 
rado no Acto t\ddicionnl, é a rriesma coilsa qiie di- 
zer - Pica revogado o Q 89." do artigo 185 da Carta ; 
a que garantias vem a ter os credora do  Estado? 
Keiiliumn. Por corise~iiericia eu partillio dos caciu- 
pulos do Sr. Ferrer a este respeito. 

Todo o Paiz que não dá  a mais peqiiena garantia 
de segiirança aos setis Credorrs. nyto póde ter niirica 
qiiulidade alguma de Credito Piiblico. O Credito 
PuGIico morreu desde o momento em qiie este artigo 
passar, porqire aiiida qiie o. Cicdores doEstacio poi- 
sam oii devarn ter a certeza ou gararitia rnoral de 
que o Corpo Lr:islativo, a Cimara dss Deputados 
nunca tia de deixar de votar 03 irnpostoii necessari~;, 
oii aqiietlcs que foieCn n b d  uiarnerite neces,arios, 
para Ikes priitilir essa divitl:~, com tiido, esiahdo 
isso garantido rio piopio artigo d a  Carta, cth r d -  
incnte ir iriiiito alSin .da garantia etpressa. 

Que diz o artigo 137." da Carta 1 . .  . Diz qiie to- 
das as con~ribuiçcíes directas, B excepqio tia~~iicllas, 
que c;tivcrein applicadas aos juros, eainoi.t i~,is~o da 
Divida P~lhlica, serio annualrnenta eut>il)clocida~ pe- 
las Còrtea CTcraes ; rnas contiiiuario atc; q:ie se ~ J , I -  

ti1ic111e a sus &rogaqA, m ejam stibstituidas pnr 
oiitras -Note-se bem, que o artigo diz - ( A  t xcepp io  
duquellds-Logo todas aqiiellaà que tern i i n i i l  ap- 
I)Iic;içBo diicct,~ ejtab-lccida por Let ao p3ganiento 
dc~ Di\  ~J ' I  Publica, dcvom coiisiderar-se co.iio prr- 
inanciilcliierite votadaj, em quaato a Divida Piiblica 
nho estiver paga. 

Se o Paiz, por forliiiia dclld e nossa, clicgasie a 
ficar coinplet,iinente l i  bertado de toda a Divida Pu- 
blica,-qiie está, hoje e3tcLbelecida e firmada por meios 
que sito o repies:.titaiitc do Cicdito da Naçio, i ies- 
l>eito do3 qiincar n X a y k  e' responsavel pala com os 
SPIIS C i ~ ( l ~ r e a ,  e11 i~lt(-iidin que eate artigo 12." e~tava  
rntrito hetn C O ~ ~ D C I ~ ~ O  aqui: &I 1fftiít1i83 
nes3a li y potliese ; tarde, e berii tarde lii cliegareinos. 
Qiiando é q i ~ c  este Pdiz se acliah seni Divida T'ii- 

I,lica? ... OxalA qiie isso chegasse, pnt6rn por nleios 
legaes, c decentes, e n5o coirio algiietn qiieierá, por 
veiitura clirgdr. Longe (!c iiiirn a idca de 1165 sol- 
verrno; a 1)ivida Puhlicn por rneios extinordiriarioa 
e poiico 1r:aci. i\&o é e;s:t de certo a iílci~c do Par- 
l;i!ricrito; ellc de certo 60 quer solvcr a I)iviíla Pii- 

corisidoãada sem esta garantia, se d'iim momento 
para o oritiu, podem ser votatlos e alterados os I m -  
postos que para esta divida jC estavam corisigrmdo3 
e dar-se-lhes outra applicaçrio !... N,%n 4 crive]: eii 
pelo menos 1350 o creto ; nem sc deve c5perLir da tho- 
ralidatle d'urn Parlamento que seja assiin fraiidnda 
a fé pilblica c a p ~ a r i t i a  do pagainento da divida 
por 11111.1 rrinneira tão rapida, tão ddosa, e t%o do- 
loroaa ao Credito Publico. 1Uas.a pieralidade crn 
qtre e3tá roncebido o artigo não importará rio inteii- 
der d'alguerii riinh fraude o. . .  Que diz o artigo ?... 
Diz - 0 3  trnpostos s%o votados anniiolniehte, as Lei$ 
qiie ose~tabelecem, obrigam sómente por urn anna;.l 
Mas 6 Credor do Estado, que sabe perfiitametite qdle 
se tetri de alterar annualrnente O Impojto desizr~ado 
para o pagamento do capit'tl ou juro da  sua dirídb, 
ou da Divida Publica, niio tein a garantia do paga- 
mento, seil?io por um anno, 6 a gardhtia para u h  
Credor esta ria certezz do ternpo iiideterminado, isto 
é, qiie ern qiianto durar a Divida Publica hn de du- 
i;tr o Iinpusto votado para o paganiento dessa di- 
vida. ~\ssim o prescrevia a Carta Constitiicidnal; 
dias esta garantia proscreve-a o Acto Aifdicional. 
Daqui i~varite sórnente sabe o Credor qrie tem O Íma 
posto merarnerite votado ou designatlo para o paga- 
rnetito da Divida Piihlic,i, mas que seiá p+rrnatiedle 
o Iinposto, que durar& applicado para o pagam~ritd 
da divida erii qiianto diirar a divida, cs-a garnhtia, 
essa certeza é que elle não tem, e pbrrlite ?... I'oiqiic 
póde acoiiterer que no firii do anno essa garantia do 
pagam-rito da divida pelo Ithp$sto, para clla ap- 
plicado, deaapparcça, e eu digo bem alto, qiie no 
morncnto eiri qiie este artigo p,t,ssar na generalidade, 
ern que est& co~iccbido, o Credito Nacional morreu. 
O 'CtedBP de Eqtado póde kt tnuita eonfiac~p nct 
rnoralicladc do P~rlnincnlo, porque nwo póde liaver 
tini Pdrl3inerit0, áiie lance inao da Babca-rota 
raI, para assim sol\ver a Divida Piiblica, com tiido 

lilic.,~ ar)-)itrariaiiieiite, riias siiri, qiianto pojsivrl, por 
riiri03 Ç )iistituciottaes. Intendo qiie e ~ s e  é o pri,iiciro 
dever de tolo o Corpo Legi-lativo ; iiitcn 10 qiie o 
actual rii'io despiesarh qtialquer occasi5o p'rra toinar, 
tanto quanto pojsivel, toda3 as medidas regiil~i rcs e 
proprias para solver a noira Dividà Publica, r ficar- 
m s  simplcsiriente win 03 iteridimentnb N~cioii,les li- 
vres para occorier hs D.~-lwa~t~ Publicas ordiiiarius. 
Mas ern qtiaui~o aDivic1a estiver iinmincnte; ein qimn- 
to a Na@o estiver obrigada O nma divida, qkic qiia- 
liclade dc valor pbde tet esta'dividn, corno s ~ r k  ella 

fic<~ jcinpre clc~coriíiado, porcliie niio tc;ido o Iin- 
podo exiatencia, seli%o por iiin anno, phde, iio fim 
desse atino por isso que tem dc haver urna nova vo- 
taçâo sobre e s c  írnl)osto, qiie está npplicado para 
essa divicla, de,app,lrecer es3é Imposto, 

$iiLinto3 &o 03 I m p  ~stos que se acliarn applicadoj 
ao pigamrtito dos juros da Divida da \aqio!. .. 
%o Trnp~~tos  dirchctns c iii(lirecto~f Onde ecth n T)o- 
tayi da Junta do Creclito l'uhlico ?... A Dotaç&o cla 
Jucita do Ciredito Publico eptá hoje t>art~ nos Im- 
postos directos, e par[(, iios Iinl)oJtos iniiirectos ; lia 
úrri,i pai tc, das Decima3 qiic Eoiistitueni parte da Do- 
taç3o da Junta, isto ~ a t d  ri1 ireudo nas Leis de Fa- 
zetid,~ de 9 de Jiillio de li159, e 86 de Agosto de 
1849 ctc. ; são Leis, ein qiie cstiio consignadas as 
Dotnç&>s (1,i Jiiriia, por tanto digo, que a Dota550 
da Jiinta azçeiita p,irie sobre Iinpostoi indiiecto;, e 
paite sobre o rcndirriento de Irripo~tos dii CCIOS,  IJto 
é 1x10 que respeitíi á divida a c.srqO da .liiritn; inas 
airida lia olitrnb diriiias aldm de-sns, lia a divida 
dos iiatro mil contos, [)aia ;L qual estb coiisigiiado 
iiin liiipo,to crpci.il, q i i ~  (: iiiiia parte do ieiidi- 
nirrito dq C1)iitracto (10 'L'a1)nco ; e desde o rno riento 
em q i(& pasje a doiitrina do R I  ti20, iia qr~icrillid~tdc 
cin qiiv ccth, ~mderii app-irccer graves rrr:ioi hcèrca 
d L continli:~qio do Srnimsto, e da sua applic.:iç:to 1~1 ia  
o paganierilo desta divida. 

SI ncceito generalidhde do artigo, mas é 9 6  b 
hypntliesc si~jkita, isto 4, qiie parti qirando já rião 



tenhamos Divida Publica a satisfazer; mas neste es- 
tado de cousas ein que nós estamos, deve-se dar tola  
a garantia ao pagamento do juro da nossa divida, 
e no momento que o artigo passar como está, no 
momento em qiie vá desapparecer essa garantia real 
e effectiva, náo lia senão a garantia rnoral, e não é 
de certo pequena nem menos consideravel, de qiie o 
Parlamerito não adoptará qualquer meio qiie seja a 
apreseritaçiio d'uma Banca-rdta, e directa certamente 
a não haverá, mas indirecta sini ; l6de havêl-a, por- 
qiie desde o monierito que o prodncto do Iinposto 
ou directo ou indirecto, que está applicado ao paga- 
mento do juro não tenha continuação certa e inde- 
terminada, isto é, qiie em quanto durar a divida, 
dure o Imposto, essa garaiitia da illimitaçiio de 
tempo qiie a Carta consignára, em sendo esse Im- 
posto alterado no fim de cada anno, a certeza da 
parte do Credor não póde dar-se ; apparece a duvida, 
e esta a respeito do Crtsdito Publico é de funestos 
effeitos. 

Por tanto debaixo deste ponto de vista não me 
conformo, nem posso conforinar de modo algum 
com a generalidade com que está redigido o artigo 
19.' em discussão. 

Eu podia alargar-me mais sobre este ponto; mas 
não o faço agora, e ainda tomarei a palavra, se acaso 
fdr nec~ssario. Não quero cançar a Camara, nein me 
quero cailçar a mim. Desejo só consigiiar as minhas 
opiniões: desejo que o Paiz tenha Credito, e que nzo 
morra or falta delle. 

Sr. %residente, o grande Bar50 Luiz, o Ministro 
da  Fazenda de Frauça, perguntando-se-lhe-Tendes 
Credito? - Respondeu - Pagando. - Mas sc não 

tentlo coiri qiie pag:ir, cotrio ho deliaver Credi~o? - 
Hespondcii - Pagarido ; - mas como haveis de ter 
meios para pagar I .  .. - Pagando. - A ppl ico para o 
caso presente, e digo que s6 pagando é que se p6de 
ter Credito ; este é absolutamente necessario para to- 
das as trarisacções, e corno no porito dado se tia de 
achar? ... Quaiidn O Credor do Estado indeterrnina- 
damente tiver a certeza de que uma parte dos Irn- 
postos consigriados para o pagamento da Divida Pu- 
blica hão de durar tanto quanto durar a divida. No 
caso só de 1120 haver divida nenhuma publica a sa- 
tisfazer, d que se póde adoptar a doiitrina do artigo 
na generalidade erii que está exarada, mas no estado 
de termos uma Divida Publica, a qual não sabemos , 

até onde durará, ngo acho conveniente qiie passe o 
artigo. Se passar, o Credito Publico niorred. 

I'ep aos Srs. Tachygrafos que tomern bem nota 
desta minha opinião. Iiitendo-o assim, seni -desejo 
nenhum de querer fazer opposiçiio ao Acto Addicio- 
nal; pelo contrario desejo que elle passe com brevi- 
dade: mas t . i~ i  quanto a esta mntcria de Creditos de 
uma Nação, é o primeiro elemento da sua existen- 
cia, voto pelo artigo da  Carta, como está, sem ne- 
cessidade alguma de se alterar ( Apoiado:) : satis- 
faço-me pois em ter consignado as minhas opiiiiões 
a este respeito. 

O Sr. Presidente: - A ordem do dia para Se- 
gunda-feira é a continuasão da  de hoje. EstH levaii- 
tada a Sessão. - Eram quatro horas da larde. 

N." 13. 
Preddtttcia do Sr Silvo Sanches. drnte, n8o haverá hoje Ses4o: e convido os Srs. De- 

putados preseiites a irisin truballiar nas Cornniiss6cs. 
peita a chuntada ús onnc hora r meia, acha- 

vam-se presente8 74 Srs. Deputados; e ndo tendo, 
até  ao nleio dia, concmidr, numero Basttrnte, dirae O 1.' REDACTOR, 

O Sr. Presidente:- Não lia niinicio ; ~,orianto, 
ria conformidade do que anniinciei iia Sessio antece- a. E -AO. 



3 iinico. A Jiiiita .do Credito Publico não poderá lijc iissio (ApoiuJo~). fóra de duvida, e é ,-ousa 
siriiilliaiiteriiente desviar qiiantia a1,aunia dos fiindos de todos sabida, que mesmo na nossa antiga Consti- 
que receber, ncm alierar u sua applice~ão. . tuiçao urn dos direitos reconhecidos das Côrtes era 

Art. 422." Continuam em pleno vigor as disposi- a votaçgo do imposto. E m  algumas das antigas Cor. 
@rs dos artigos 53.". 57.", 59.", 6O.", 62.' e 63.' da te8 se reconheceu que e'ssa votação do imposto devin 
Carta de Lei de 26 de Agosto de 1848. ser periodica, a fim do Goveriio estar sempre ii'unia 

Art. 23." Fica revogada toda a Legi3lasão e qtines- dcpendencia directa e imrriediata da Nação represen- 
quer disposiç6es etii contrario. tada pelos seus Eleitos e pelos braços da Nobreza e 

Minisierio dos h'ejiocios da Fazenda, 15 deMarço Clero. E se alguma cousa lia que possa servir de 
de 1852. - Antonio &Iariii de Fontes Pereira de porito caracteristico para distinguir a fórrna consti- 
Mejlo. tucional da fórrna absoluta é de certo o principio da 

(Continuando). Eii mandei vir para a Camara votaçâo do iniposto pelos Eleitos do Povo, mas pe- 
apenas oito Orçamentos, para se distribriircrn pelas riodicamente, isto é; ern periodos curtos, e scm res- 
Sccções, e uin para aMcsa ; c o resto deve vir, riias tricção de qualidade alguma (Apoindos), e de qual- 
quando este,ja impressa aLei .  de Meios,, para se dis- quer liatureza. que sejam (Apoicldos). A vo!açzo an- 
tribiiir conjunctamente, o que espero seja com brevi- riual do irnposto é sem duvida iienliiinia a prirrieire, 
dade. a principal garantia da exissencia do Goverrio ]te- 

Tambem seria esta a occasião de apresentar algu- prescntativo. Pouco importa consignar na Constitui- 
iiias contas da gerencia dos annos anteriores ; mas ção o direito de Iniciativa, direito qiie muitas vezes 
com qiirinto n5o estejam ainda promptas, e não as senão púdc iisar, O U  que as mais das vezes nao póde 
poder por esse niotivo distribuir com o 0r.gamento; iisaf-se convenientemente. Mas este direito que com- 
posso qriasi asseverar á Caniara qiie nodecurso desta pete ao Parlamento, de poder conceder ou negar o 
SessUo apresentarei as contas da  gerencia dos aiinos imposto é, sein qiiestio alguma, a primeira garantia 
de 1848 - 185'3, c 1819 - 1850. de todas quaritas O Systema Constilricional estabe- 

A Caol'ara approvou que u Proposta da Lei de lece para salva-guarda dos direitos c dos interesses 
Meios fosse remeitida Ú3 SecgGes para ser discutidtr dos Povos. 
c0718 urgencia. É este meio indirecto o mais eIri<:az para sujeitar 

ORDEM DO DIA. á acção do principio Eleitoral a gerencia do Poder 
Executivo (Apoiudos). Este principioachava-se tam- 

Continvaçáo da  discussBo, na especicllidade beni consignado na Carta Coiistitricional, mas de uma 
do Acto Addicional. inarieira menos clara, e por tal fórma restricta que 

ngo posso, nern ninguem poderá, deixar de conside- 
O Sr. Presidelate:-Tem a palavra o Sr. Passos rar rniiito importante a alteração que o Governo d(: 

(Manoel) sobre o artigo que continúa ern dis- accdrdo com a illustrc Cominlssio veiu propor á 
cussão. deliberação e sancção desta Camara, alteraçzo esta 

O Sr. Passos (Manoel) : -Cedo da palavra para que consiste cin dois pontos essenciaes. Em primeiro 
fnllar o Sr. Casal 1Iibeii.o vijto cstar inscripto depois logar n:t Carta Constitucional nio estava estabele- 
de mim. cida a votação anniial senão ;)ara o iniposto directo, 

O Sr. ComE Ribeiro: - Sr. Presidente, começa- (t mesmo crn r(:laç%o a estc, exceptuava a parte deste 
rei por agradecer ao illustre Deputado o Sr. Passos itnposto que estava destinada para satisfazer ao j u r o  
(Maiioel) por ter cedido da palavra para eu fallar, c aniortisaçLo da Divida Pul)lica. A restricçso do 
estc ~)roccder de S. Ex." n b  posjo deixar de o con- ~rincipio em relação h qualidade do imposto eiico:i. 
siderar coirio urn acto de muita benevolencia ; sinto trava-se tambem na Carta Franceza de 1830 ; porérn 
sb, que seja a Camara qriem perde na Substitiiiqiio. na realidade na0 vejo qual seja o bom priiicipio de 

Depois das discussões vagas e variadas que acabam Direito Z'iiblico Constitucionul, ou de 1:conorn ia Po- 
de ter logar, a attenção da Camara deve cstar de litica em que possa assentar, oii com qiie possa sus- 
certo algum tanto fat.igada ; ainda assim I~cdil-a-liei tentar-se similliarite doiitrina, sirnilliante disposição. 
pelo assiimpto e nno pelo Orador para as breves re- Algiieni a tern pretendido siistentar com as necessi- 
flexões que vou apresentar com relaj%o ao principio dades do conimcrcio, qiie mal poderia soffrer a os- 
coiisignado no artigo 12.' do I'rqjccto do Acto Ad- c i l a ~ ; ~ ,  a qiie ficaria siijeito pela votaçRo annual do 
dicional e em favor cla doutrina alli esarada. Liini- irnposto indirecto. Porém é certo, que qiiantlo uma 
to-mie por ora simplesmente ao pensamento geral, Constituição declara que a votaçgo do imposto deve 
clue secontêni nestas palavras- Os impostos são vo- ser atiriual, nno quer isto dizer, que todos os aiinos 
tados annualmente: as Leis qiie os estabelecem, obri- se altere a base do imposto, riem que todos os annos 
gaim sómente por um anno- Corresponde este artigo se est:ibeleçam novos methodos, novas tarifits, c nn- 
12." ao artigo 137 da Carta Coristitucional qiie de- vos impostos. 
terinina qiie -'rodas as directas, áex-  A votaçno anniial 4 lima garantia constitticional ; 
c e p ç ~ o  daquellas, queestiverem applicadas aos juros, n a 0  significa uma revisao, e muito menos iima re- 
c alnortisação da Divida Piihlica, serão annualineritc forma periodica do systema tril>utario. Se tal signi- 
estabelecidas pelas Còrtes Geraes; mas rontiriiiarSo ficas:~ tivesse (que i i b  tern) a industria e o com- 
at& qile se pill>liqa,e a sua derogação, 011 sejam siibsti- nirrcio nao soffreriam melhor a oscilaçao constantct 
tiiidas por oiitras. no imposto directo que no indirecto. Por estes mo- 

Sr. Presitlerite, nao posso deixar de congratiilar- tivos o priiicipi,) (Ia Coiistitiiição Franceza, adoptado 
me corri oC;overno nesta occasi~o por ter consignatlo na Carta Constitiicioiial, foi severamente censurado 
ria Proposta dc Itcforma da Carta um principio t io  na Iiiniinosa analyse daquella Constituiqâo feita p'r 
eiiiincntcmcnte libcrnl, t b  francamente lil>crnl conio i i r i l  illiistre Publicista Portuguez ; fallo do Sr. SiI- 
aqlIellc qiie está exarado no artigo 18." que est5 ern vestre Pinheirb. 



1; de triais, Si .  Prcl~ideiite, a clistiri(:ç>o critre o dera<;jo cliie deve dar->e ,io priiicipio estulelecido tia 
iiiiposto directo e o irriposto indirecto existe mais de- Carta. O priricipi~) ea~abclccido na Carta de 1iUo su- 
baixo do ponto de vista fiscal ; é uma distincçao que jeitar á votação annual as coiitribuiqVes destinadas 
sc refere mais ao rnodo de cobrar do que aos resul- para pagairiiiito de juros e amortiuãção da divida .: 
tados econornicos. Niio e uma distincção tão profun- pública, a iião significar uiria coiisa absurda, o Vue 
da e radical, como suppunha a antiga escola econo- de cerlo se não póde supp6r das iritençòes do Legis- 
rnica. A doritrina de Ricardo, ba poriro brilhante- lador, náo e' mais que uiria mera decepçso, uin na- 
irlente desenvolvida na Presse por Mr. Emile de Gi- da. Ou O principio significa que todas as Leis que 
rartiii, vai até negar toda a diatincção real entre as votaram, todas as Lcis que estabeleceram estas con- 
duas especies de imposto. tribiiiçòes, riao podem ser revogadas ein caso nenlium 

E qual é a linha de separa~ão? É que o iniposto pelo Parluineiito, ou significa simplesmente, pile a 
directo tributa a producção, e o imposto indirecto votação se riiio faz anriiialnlente : a significar isto, a 
tributa o consummo. Mas a producção n5o póde sigiiificar que a votaç,%o se não faz annualrnerite, eti- 
existir sem consumrrio, corrio O consumo não existe t io  digo, que aquelle principio riâo é mais do que 
sem producçio. Estes factos teni entre si uma rela- urna decepç%o : não é uma garantia solida, uinaga- 
çâo intima ; são duas fases do mesmo fenomeno, raritia estavel, por que embora não sejam essas con- 
150 lipdas, t9o inseparaveis, que n?to póde conce- tribuiç6cs votadas aririualrncnte cooforme os bons 
ber-se imposto sobre a producGo que não vá affectar priricipios Con~titucionaes, isso não impede que o 
o consninmo, nem irriposto sobre o consummo, que Parlamento possa revogar as Leis que as estabelece. 
nio v t í  affectar a prodiicç50. rarn, ou po.isa dar oiitra applicaçiio aos irnpoi~os vo- 

E agora, Sr. Presidente, se da tlieoria economica tados ; e a garantia desapparece; mas se o principio 
descemos ao exaine da nossa Legislação tributaria, significa mais alguma cousa, se significa a irrevoga- 
qiie vemos nós ? O irriposto directo figura por menos bilidade da Lei, eiii.ão o principio significa um graii- 
de; um terço da receita total do Estado. Ainda no de absurdo cm rnateria Constitucional. 
Orçamento que lia poucos minutos acaba de ser apre- E notarei ainda, Sr. Presidente, que lia mesiiio rio 
sentado pelo Sr. Ministro da Fazenda, oiivimos qiie principio consignado na Cai t a ,  cma co~itradicçao 
o imposto directo figura por tres mil e tantos contos manifesta ; porque n5o sujeitando á votaçâo annual j 
de réis, eritre a receita total de mais de dez mil contos o imposto applicado para os juros e amortisação da  i 
de réis. Ora se a votasSo anriual do imposto é iim divida pública, etn parte nenhiima da Constituição 
principio essencialmente constitucional, lirnital-O ao se exceptua tambcm o irnposto arrematado, aquelle 
imposto directo seria mutilar esse grande principio, que é objecto d'uin contracto, como, porexemt)lo, o 
seriu (perrnitta-se-lne a cxpressao) querer menos de Subsidio Litterario. 
iim terco de systema Constitucional ( ~ ~ o i a d o ) .  Pcla doiitritia litteral e esplicita da Carta o Sub- 

Inteiido pois, Sr. Presidente, que o principio pro- sidio Litterario que é um imposto directo, e que co- 
posto pelo Governo e pela Co~ i s t i t i i i ~~o ,  principio rijo tcidos sabeni c' dado por arrcriiataç50, está a~ijei- 
liberal, amplo sem restricçao, nem sofisma, que coin- to á votação annual, e s6 o iiSo cstá quando clle es- 
prchendc ria votação nnniial ambas as especies de tiver applicado, ou consignado para pagamento de 
im osto, deve ser adoptudo pela Carnara. juros, ou amortisaçio de divida pública. 

ba.0 acora a examinar a ouira excepção eoiisiy Aaiiin a Uarla iieinpta da rotaiíio annual o iiii- 

nada na Ckrta, e eliniinada Lambem na Propostade posto quando serve de garairtia ou liypuiheca de uiri 

Acto rlddicional - a  iqiic diz respeito aos inipostos contracto; e sujeita n essa votação o iinposto que é 
applicados aos juros e amortisaç80 da divida pública. objecto de coniracto. Nisto lia iicna co~i t rad ic~io  ri1.i 

fi essa excepção que teu1 sido sustentada pelos dois iiifesin. Mas  rião só lia coriiradicc;áo, ha ta ir i l , , - i i i  i i r i -  

illustres Oradores, que tornaram parte riesta dis- possibilidade de excc~içâo, porque dando-se o cabo de . - 
cussão. 

Sr. Presidente, s e n h  fdra a intima coiivicç:~~ que 
tenho qiie iieiihuma rcstricção deve sotrrer o priirci- 
pio proposto pelo C3overiio e pela Constituição, eu 
não poderia deixar de soçobrar, tendo de coiiibater 
doutrinas sustentadas por um illustre Professor, cuja 
sciencia ninguem respeita mais que eu, e por utn il- 
lustre Cavalheiro, c u p  proficiencia ern materias de 
fazendo d por todos reconhecida. 

Disse o illustrt: Deputado por Penafiel que eraal- 
tamente iiiconvenicnte que no Acto Addicioiial sc nâo 
consinnasse a mesrna excepção, que se encontrava 
na 8ar ta  com rclaçio Bs contribuições destinadas 
para os juros e amortisação da divida públicri. Disse 
que, dispondo a Carta, que todas as contribiiiçõe~ 
directas á excepç20 daqiiellas que estivessem appli- 
cadas para os juros eamortisa<;ão da divida pública, 
seriam annualmente estabelccidas, aqui ia cstabcle- 
cer-se um principio que parece de algum modo offcn- 
der outro artigo da Carta, em que se declara ga- 
rantida a divida pública. Disse que o novo principio 
seria fatal ao credito dessa divida. Mas vejamos se 

' %  isto é, inteiramente exacto, vejamos qual e a consi- 

&ar par te de um iniposto,-da deciri~a, por exeiri(110, 
applicada para pagaiiiento dos jiiroã ou amortisnção 
da tlilida public~, não é possivel desligar essa parte do 
lodo. Coiriu 6 i,ossiveI sup00r que o Cioveriio possa co- 
brar seirr auctorisaç50 legal do Parlamento, tima parte 
insepcrravel desse iiriposto, e qiie a outra fique por co- 
brar 1 Se o Parlaineiito rião tiver votado o iriiposto ; se 
o iião tiver votado todo r eiir globo, qual é a rlucto- 
ridade competentc para distiiig\iir ein cada unia das 
quotas do imposto a parte que deve ser destinada aos 
encargos da divida, e que por coriseqiiciicia 1150 de- 
pende da votação Parlárnentar? I s ~ o  C iitn coiitra- 
censo, que não póde admittir-se. Portanto, Sr. Prc- 
sidente, c' claro que lia coiilrddicçio na Caria a este 
respeito, e que lia tambein iiriposeit~ilidadc de exe- 
cuçiio. Isto seria bastdntc para a Camara approvar 
o principio consignado no Acto Addicional. 

Farei ainda uma observaçiio sobre a interpretaç& 
que poderia dar-sc a tal restricção. Se se consignasse 
a tlieoria da Carta, se se confirmasse uni principio 
desta ordem, poderia intender-se que se queria esta- 
belecer urn principio nicnos racional, um principio 
que nos poderiçi levar a terriveis coiiseq uericias. Se 



R restricção riao sigriifica qiie us coritribuiç0cs que 
tem uina applicação certa e determinada por Lei, 
não podem ser substituidas por oiitras; se n40 signi- 
fica isto, então não tein valor nenhum; mas se si- 
gnifica mais alguma cousa do que isto, se o princi- 
pio quer dizer que a Lei é irrevogavel, ent5o signi- 
fica cirn grande absurdo em materia Coristiiucional. 
Qiie qiier dizer uma Lei irrevogavel ? Pois qiier-se en- 
cadear o Parlamento presente pelo Parlamento pas- 
sado, e o .  Parlaniento futuro pelo Parlamento pre- 
sente? Uma Lei irrevogavel é a vontade das gera- 
ç6es qiie niorrcram, a Impedir a livre acçâo das gera- 
ções qiie existem : uma Lri irrevogavel seria a peior 
de todas as tyrannias: todas as tyrannias pcdem tèr 
iemedio, nias esta era oninipotente, e eterna. Per- 
ii~itta-me V. Ex.' e B Cainara qiie e11 cite a opinião 
de urn sabio Publicista, de iirn pensador profundo, de 
u m  cidadão probo e virtiioso - Jcremiao Bentham. 
No Tractado dos Sofismas Politico;, e debaixo desta 
iioiavei epigrafe - S+ma das Leis irrevogaveis diz 
c) Pliilo~oplio inglez : 

O segiindo rneio para sustentar a immutabilida- 
'r de deriva-se da convençâo, isto é de iiin pacto en- 
C' tre duas oii mais partes coiitractantes. A fidelidade 
rrna exectição dos contractos é urna das bases mais 
t r  solidas da sociedade ; e iini argiimeiito deduzido 
((deste principio incontestnvcl é sempre plaiisivel. 

'r Mos entre as partes interessadas o contracto não 
c( é o fim ; é o meio; e a sua observação deixa de 
"ser racional oiiando deixa de ser nrecncbido o fim. 
''que é o fttlici'dade commuin dos contractantes. 

cc Qiialquer contracto, em quanto da  SIIA observa- 
(c çiio resultam effeitos vantajosos ií comrniinidadr, não 
c' deve ser alt~rado. Se pelo contrario resiiltam effei- 
c'tos prejiidiciaes, a rilzão de o observar cessa, e de- 
ct  vem fazer-se as alteraçbes exigidas pelas circiirns- 
LL tancias. 

rr É certo que em presença do, receio e do perigo, 
'6 qiie resiiltam natiiralinente da ruptura de iim con- 
<'tracto, eni qiie n Soberano é parte, qiialqiit.r alte- 
"raqito excitaria fnrtemei~te as npprehensõcs do Pu- 
''blko, se o mais forte dos contractantes procurasse 
rr ns suas proprias vantagens á ciista do fraco, oii se 
(c não hoiivesse urna perfeita coinpensnç50. 

66 O principio da rniitabilidade dos coritractos é um 
LL prlrigo, reconhecida a obrigaçzo de compensar. Aqui 
ar siipp6e-se por base da operaçzo a probidade e não 
'r a m á  fé, a verdade e nâo a nicntira ; suppõe st: que 

o bem piiblico é o ohjerto real e n8o o prrtexto; 
''qiie A compensação d completa e não piiramente 
'6 apl'arenie oii nominal. Se se fizer a siipposição con- 

trriria, se se partir da  idéa -que os goverriantes 
não nierecem confiança alguma, não Ihes será rne- 
nos facil illiidir oii violar o rontriicto do que dar 

'6 iinia comprrisação desigual. Se clles tein o poder 
('de ser injiistos e a votade de o ser, não ser& o coii- 
(( tracto qiie os embarace. N,?o ha então garantia con- 
"tra elles. A unica garantia está na iiriiko do seu 
'6 interesse corn o interesse commiim. i s  

Estes principios sEo de urna eterna verdade (Apoifi- 
&R). E na realidade se pode partir-se da siipposiçâo 
de tiaver iirn Parlamento iinnioral, qiie sanccionasce 
;i riiptura dos contractos; que dissesse, por um seli hel- 
Fazer, sem raz50 e seiii fiiridariierito, qiie oi. contra- 
cios não (leveiti ser ciiml>ridos : qiie proclainasse por 
caprixo a brinca-rota, e a rná fé, que não votasse os 
ineios iiecessarios para os Iegitiinos encargos da di- 

lror,. 3."- M ~ R Ç O  - 1858. 

vida publica ; figuremos tninbem a Iiypotliese inversa. 
Figiirernos iirn Governo, qiic hypotliecasse as rendas 
piiblicas por noventa c nove annos, e qiie virsse pe- 
dir ao Parlamento a approvnçUo de contractos inimo- 
rars e ruinosos, que impedissem qiie o Paiz como 
Nação independente podesse continuaroa existir ; irna- 
ginemos um Parlamento tão profundamente corriipto 
que sanccionasse taes monstruosidades. Deveria o Paiz 
deixar-se m rrer, ligado por uin respeito supersticioso 
R iim principio absurdo pela sua propria exaggeração? 
Ora se se n8o póde raciocinar sobre taes hypotheses, 
tainbem niio devemos suppôr qiie Iiaja um Parlamen- 
to, que falte i fé dos contractos, deixando de votar 
os rneios necessarios para satisfazer os ericargos da di- 
vida piiblica. 

Sr. Presidente, apres~ntc>i cnnsideraç0es pelas quaes 
voto pelo artigo tal qual se acha no Projecto da Corn- 
missão. E não devo terniiiiar sem agradecer á Camara 
a nttrnção, qiie me tein prrsiado, atienção qiie s6 pos- 
so nttrihiiir á irnportnncia do acsiirnpto. Rcsei vo-rr~e 
para faltar sobre algiins dos iiuioeros deste artigo, 
cliiando vierem a disciiss80 (Mui tos  apoiados). 

O Sr. J. M. Grande: -Se não ha ninguem qiie 
queira fallar contra o artigo, visto que eu vou fallar 
a favor, e visto que a Camara ncaha de ouvir o il- 
lustre Deputado, um de seus Dignos Membros (Apoia- 
dos), e qiie é iim dos seus Ornamentos, visto por ou- 
tro lado que nio sao os grandes discursos, e as lar- 
gas discuss0es que hào de honrar a Camara, mas 
certamente as suas decisões, cii cederei da palavra; 
nias se alguem a tonia contra, eu reservo-a bara fal- 
lar depois. 

O Sr. Ministro da Justiça . - Tem-se apresentado 
a Camara observaç0es sobre este objecto muito judi- 
ciosas; e sobre o nosso pensamento commum de Li- 
berdade, sem que isso nos faça esquecer de iim pen- 
samento, sem o qual se nZo póde existir como Na- 
çao, qiie é o pensamento governamental. A saricti- 
dade dos principios muita3 vezes conduz a grandes 
inconvenientes, e talvez absurdos, e é necessario que 
o Legislador, na sua alta sabedoria, preveja, lance a 
vista sobre o futuro; porque de outra maneira as 
Leis, quando falla o momeiito da necessidade, po- 
dem encontrar embaraços. 

O principio da votação annual dos Impostos é 
sacratissimo ; mas a questão não é esta ; a questao é, 
se este principio póde, na conveniencia publica, exi- 
gir em dadas circrimstancias alguma excepção. O 
principio, repito, ningiiem ,o impugna, e o C+overno 
é o primeiro qiie o deseja; o interesse aqui é de to- 
dos nós. Vejâmos pois o que é mais conveniente, que 
possa dispertar a menor suspeita sobre a convenien- 
cia da tios9a decisão, não haja tiisto a menor irregii- 
laridade : observemos desinteressados, e calciilemos 
sobre o que é melhor, mais conveniente. 

vota ri^-se os tributos annuaes directos e indirectos. 
Ora pergiinto, poderá haver algiima renda do Estado, 

'algum tributo, que o Estado precise de contractár 
por iirn prazo mais largo, do que um anno para o 
seu rendimento ser mais proficiio? Vejam, Senhores, 
que póde dar-se occasião de acontecer isso, é rietes- 
sario que o Governo n,h fique impossibilitado de fa- 
zer isto, porque do contrario n5o resultam s e n h  iri- 
convenientes para a boa administração. O principio 
d sagrado ; a sua consignaç50 na Acto Addicional 
tem por fim 1130 tirar ao Parlamento a suprema fis- 
ta l isa~ão eiii tudo qiie diz respeito As rendas ~)iihli- 



css, á propriedade do Paiz. Ora nao será possivel 
conceder a excepçso do principio em tal e tal caso, 
com o direito de fiscalisaç50 suprema que ningueni 
nega ao Parlamento, para em tal e tal caso se poder 
fazer esse contracto, sem urna depeodencia succes- 
siva e annualda approvaçãa desse contracto ? 

Sr. Presidente, o Contractante que vem tomar 
uma renda do Estado, sendo ella da natureza, por 
exemplo, do Subsidio Litterario, se se puzer só por 
um anno em praça, ba de dar muito pouco; ma5 se 
fôr por tres annos ha de achar quem dê mais alguma 
cousa, porque a garantia do seguinte é a garantia do 
preterito. E como é possivel suppôr que o Contra- 
ctante venha lançar nos Cofres do Estado O seu di- 
nheiro, rí espera dc uma coiisa, que n&o é garantia, 
que é pecaria, e que de um momento para O outro 
se lhe pbde tirar essa hypotheca ? Mas diz-se que o 
Estado. lhe póde dar lima indemnisação; inas é que 
o Arrematante niio vai só atraz da indemnisação, vai 
tambem atraz do interesse (nl>oiador).  Por tanto eu 
pedia, por int~ressc da Camara e do Governo, que 
cste objecto fosse ií Comniissto, e que ella o consi- 
derasse de novo. 

O Sr.  Ferrer . - Sr. Presitfente, tiido quanto disse 
o meti nobre Amigo o Sr. C'isal Ribeiro é uma ver- 
dade. A regra, de que os tributos deveiii ser votados 
anriiialmerite pelo parlamento, é incontestavel. Quan- 
do eu corr. aquella franqueza e lealdade, qiie a Ca- 
mara 1150 me negará, declarei a duvida que me ti- 
iiha occorrido, e e apresentei verbalmente, disse nessa 
occa~iRo que a votaçto dos tributos antiualmente era 
a maior alavanca que o Parlamento tinha, para met- 
ter em sêcco o navio do E'oder Executivo quando não 
iiavegasse bem, e que era a garantia do Parlamento, 
e a garantia das garantias. Agora accresceritarei que 
tendo meditado por muito tempo sobre as garantias 
do Parlamento, as garantias das mensagens, e as 
garantias da acc~isação etc. , ji~lgo-as todas falliveis, 
e intendo que a unica garantia do Parlamento é a 
uuctorjsaç?to para a cobrança dos impostos. 

Sr. Presidente, se-eu admitto esta doutrina, tain- 
bern não deixo de reconhecer que merece muita con- 
sideras:~ u fiel sanctidade dos contractos; porqiie em 
todas as Nações civilisadas é urna das Leis mais res- 

peitaveiu pala a Sociedade, não só entre os iirdi~i- 
buos, mas até nos contractos do  Governo com os 
Particulares. Todo= os Sis. Deputados prevêem a* 
tristes coiisequencias que podem seguir-se de  sanccio- 
nar urna doutrina que de algiirn modo vá de encon. 
tro A ssanc~idade dos contractos. 

Sr. Presidente, esta doutrina não é nova, na 111- 
glateira, oilde tem produzido os rnelliores resiiltados 
a practica de votar os tribiitos annualrncntc, ha iirria 
parte dcllej deatinados para a divida consolidada, e 
a outra pnrte para a divida fluctuante; e acliirlles 
qiie são debtiriados para o pagametito da divida con- 
solidada são exceptuados da regra geral da vntaç;o 
annunl dos iinpos~os, e os Inglezes, que sr~o os nos- 
sos mestres, adoptam este systeiria. 

Sr. Prcsidente, ri30 sou financeiro, por consequen- 
cia n5o dirci mais a este respeito; apreseritei sirii- 
plesmerite estas poucas idéas, porque desejando votar 
pelo artigo, desejo tambern que depois se niio sigam 
inconveiiieritc.~ da generalidade, ein que est' a'conce- 
bido, e acho que a Carnara obrará com mais prii- 
dencia remettendo o artigo á Coirimissio, para de 
novo n coiisiderar. E a Camara deve lembrar-se de 
que não se tracta de uma Lei scciiridaria que pt'~lo 
ser revogada na Sessiio sepuinte, rnas sirn de uni ar- 
tigo Constitucional que k o  póde ser revogado p o ~  
uma Legialatiira Ordinaria, que deve ser muito rnr- 
ditado, e a demora nesta materia niinca prejudica. 
Por tanto eu corn a mesma lealdade corri que susci- 
tei esta duvida, pedia á Camara qiie tivesse a prii- 
dencia de rernetter este negocio á Cornmissão, para 
ella de novo o examinar; e nesta conformidade pil)- 
ponho o adiamento do artigo 12." 

Foi apoiado. 
O Sr. Presidente : - A Iiora deu ; na Sessão se- 

guinte se tractará desta miatetia. 11 ordcm do  dia 
para amanhã é a mesriia que viiiha para Iiojc, e na 
ultima Iiora as Interpellaç6es. Está levantada a Ses- 
sko. - Eram quaíro horas da tarde. 

N." 15. 



siiltar a (:,itiiaia .fI)oiírdosj. Tomnrn .se as me- 
"&$as. . .+ i 

0 R I ) E M  DO DIA.  . r . 4  . 

Cío~ztfnfia a discussdo do Aclo AddiUio?ial, 
sa tppecin&dode. 

O Sr. P~esit&nta:'-w ERtá em diacii&%o o Adia- 
rncrito proposto pdn Src&?drrdr +que o artigo 1í3,0 
do Acto Addicional volte á Coinrnissào. 

O Sr. Liollrcrnan : - Si. Presidente, pedi n p:ila- 
vra contra o adiainerito liorqtic ctirida Lojefnie I),iicce 
irripossivel qiie fosse o Illiiiisterio cliiein pedisse o adia- 
rrrento. Que o Miriisterio dcpoik de trazer á disriiS- 
s5o uma rna-kerin n quer elle liga, t a n b  irnportaticia 
corno co~istantenieiiie teni dicto qiie liga ao Acto 
Addiciorial, dcpois d r  :ipieçeiit;ii iirn artigo d,t iin- 
liortaricia dcste, dcpois dc scr este artigo approvado 
lia Commiss50, depois de o Govcrrio deixar <.oricr a 
disciiss~o ate: ao riionieiito de jií estar teririiri,itla a 
inscripçâo, e dc estar par& se praçc.der B votaçbo, só 
depis  de ttido i s ~ o  é qiie be lembra de pedir o adia- 
incnto dest'i irieclida, piova i,to de tlrias coiisas urna, 
ou que o C;ovcriio i i h  liga ao Arto Addicionai a 
iniportancia qiie diz-c ligar-lhc7 ou que o Governo 
riao teni uni prii-a~iirnto fixo, ou qire o Miriiutei io 
iiLo es& crri Iiaiiiiuiii.r e que o, 3ieris' Mernbro~ qqie 
szo solidai i o ~  ii:i reqon-abilidade, n b  sào solidarios 
nas opiniRes, ori qiie o Miiiisici io pelo rnerios ;iirtlo 
tanto de lcrc ti'um negocio desta irnpoi tnncia qiit? 
apresentou uma cousa sem saber oiqitillo que npic- 
sentava, e sem saber qual era a importancia que Ilic 
lieava. 

L 

Dizem-me .agara que o Miniiterio retira o adin- 
rneiito ; se .(i retira, entio e*cuso eu de estar a coiii- 
batêl-o (O Sr.  .Winirtro da Po%endu : - Retira ? ! 
O Ministcriu niio a aprésentoii). Dizerri que uAo foi 
o Ministerio q u p  pediu o adiamento: parece-me 
que se enganam: a discussão tinha corrido hontem 
de maneira que estava terminada a inscripç50, e 
quando se cliamaram os Deputados para haver nu- 
rtiero parà se proceder B votação, o Sr. Miiiistro da 
Jùstiça levantou-se e indicou duvidas que lhe offere- 
cia o artino 19 O, S. Ex.' ar>resentou duvidas sobre 
o dicto aGigo 15:" e disse qu'e talvez f03sl' riecessario 
embora se consT~n~sse a regra geial, qiic iatnbeiii se 
~onsignasse a exce çgo para salvar qualqtier caso que P podcsy -acontecer i depois iiin dos Srs. Depiitado~ 
i~ediu :o adiamento, e o Ministerio conforinoii-se corri 
esse a iarnento. ~ i o r a  se o Ministerio hoje declara r '  que nao quer oadiamento, eu entao não teiilio rnais 
iiada jue dizer, porque n5o quero estar a coirii)iiter 
lima &usa que rcaln~erite já se esteja ira intciiç:io de 
d e s i s t i ~ d e t b  ( O  Sr. Perter: - Airida que o (30- 
verno hãotjueira o adiamento,, quero-o eu). Jh se vi! 
que  o Sr., Itelator da Coiiirriiss,'io sustenta airida. o 
adiarnent~ (O Sr .  Ferrer : - Apoiado). Bem ; ciitno 
preciso córitinuar o~nibatel-.o, &I, Yr. Presidente, 
tairihem jiá aqui apresentei ucr~ adiaolcrito p:!rn o 
Acto Addicional, irias esse adiameato tinha fiinda- 
Ineiitos e nmti\oa tota11nei)t.e ddifTere~:rites deste que 
agora se apresenta. O adia.rnvnto .oe* proposto 1):iia 
tornar ;i ComniissLo este artigo 19." iilo pócic dcisnr 
de provar se~ido apoiado pelo RSiriiaterio que esta 
niaferia nao foi- pensada corno devia ser q~ian<lo sc 
apresentou o artigo, ou se o foi, 1150 pódc haver Iio.jc 
raziio mdiurna plausivel para -o adiar. 





ti50 fica de contractar as rcndns publicas, 
iiina veA ,111e O P'+riaiiiento haja de  approvar esses 
contractos (,4poiador). Esiá iicsias idr'as, e estas 
idéas sào aiictorisadas pclos precedentes da  Coiisti- 
iuiçio de 1988, qiie já determinava isto rriesmo, e 
que n5o apresento11 na praciica inconveiiiente algum. 

O meii Collega estava na mesma intelligencia, mas 
i i io tendo aasi,tido hs discussõe3 que houve, não sa- 
})ia o iriodo conio o (ioverno tinha rncarado esta 
<iiiest50; e por conseqiiencia abundou na apinião d o  
SI. Ferrer, opiniao miiito rasoavel e attendivel sem 
duvida, e qiie niio terri por fim senão dar estabilida- 
d e  e firiiiezu aos contractos, e á fé pul)lica. I3 eis nlii 
como o Governo sustentando a siia priiririra rcdac- 
c", nBo se oppõe ao A diumento do artigo 12.' ; se 
a Camara qiier fazer coiri que se torne iiiais largo, 
i ~ t i  rnais claro, se é possivel, o pensuineirto que se 
iicha iielle cxnrado. 

'rendo assirri explicado ~ i i a l  é o pensarnenlo do 
CGoverno, e mostrado que nLio ha contradicção entre 

qiie eii disse agora, e o que dias(& hoiitern o meti 
Collega, parece-me que não haverá inconvenieiite 
algum ern approvar-se o artigo 19." lal como está 
(Apoiados). 

O Sr. Holtreman -Eii pedi a palavra unica- 
inente pura notar, qiie nas obscrvnções que ha poiico 
apresentei á Camara, por occasião de  impugnar o 
itdiatnento, n%o fiz iri,iis do  qiie guiar-nie  elas pa- 
lavras qiir ouvi ao Sr. MiitiBtro da  Juatiça, us quaes 
vecm Iioje trcinscriptas no Diario d o  Governo, da  
iriniieiia cliie se scgiie (Leu). Já vê pois S. Ex." o 
Sr .  Ministro da Ftizc,ndn qiie eu niio fui exaggerado 
no qiie disse. 

'l'ariibern direi, por esta occasião, qiie não póde 
subsistir a observação feita por S. Ex.' o Sr. Minis- 
tro da  Pazt nda quando disse, que o Sr. Ministro d a  
Jiustiça não tiiilia toniado parte na discussão na Com- 
missão d o  Aeto Addicional, por quanto o Sr. Minis- 
tro da Jiistiça esiá assigiiado no respectivo Parecer 
conio Membro da  Com missão (Leu), e na dita Com- 
iiiissão teve, como é piiblico, parte rniii activa. 

O Sr. Fe r re r .  -Sr. Presidente, eu estimo muito 
a dcc la reç~o  qiie fez o Sr. Ministro da  Fazenda; 
porque se alguem nesta Casa siispeitaske que quanto 
tenlio dicto e proj)osto, o fiz levado de  segundas ten- 
ções, jS vC cliic rs~ií erigorwdo (Apoiados). Sr. Prc- 
sideiite, qiiein conliece o meri caracter sabe que, stip- 
poiido-se ial, se rne faz iinia grande injuria (Apoia- 
dos). Eii não rei dizer senão a e apresentar 
as questões srgundo a rniiilia convicçio: nào sei fa- 
zer oiiira coiira (/fpoitcdor ). 

Sr. Presidente, apezar do qiie disse oSr .  Ministro 
da Fazenda, eu ainda estoii pela necessidade d o  adia- 
inento, e nBo hei de levar cinco miniitos & Caiiiara, 
para demonstrar essa necessidade. 

Dissc hnntem i i r i i  illiistre Deoiitado - aiie devia 
lazer-si: distincção eiiire o iiegicio de  revogar as 
Leis dos iriipostos, e o de  poder ~ u ~ p e n d e r  as Leis 
dos irnpostos : - disse rnuito brm, e a este respeito 
quem estiver certo do qiie se pdssoii na Camara, ha 
de  lernbrar-se que essa differeiisti é grande e difficil 
d e  attender em todas as siias con=eqiiencins. Qiianto 
a mim passou corno urn rclnrili~ago tio ineu rspirito, 
sem poder definir bem logo nessa occasiZo tiido quan- 
to podia dar se a tal respeito. 15 digo iiinis, levei 
duas horas a meditar iirste objecto, e habilitar-me 
para sobre talle poder dizer algiiina cousd. 

Não lia duvida qiic n3s tractnmos aqui s6 do po- 
der d e  suspender os irnpostos: a esse respeito nem 
contestação se póde fazer ; pondo-se de  parte a qiies- 
tão d a  revogaçio das Leis d e  tributos. O qiie e pois 
que vem parn aqui tractar-se 1 Uiiicaniente do que diz 
respeito á votas80 d o  irnposio aiinualmente. E niio 
está esta disposição coneignada em todas as Consti- 
tuições do Miindo civilisado para servir de  garan- 
tia ao Parlameato contra os desvios d o  Miiiisterio 1 
Eis como todos os Piiblicistas considerniii esta incite- 
ria. Viimos por diante. Repito, para que serve esta 
garantia? Serre para forçar o Governo a reiirar-se 
todas as vezes que n5o andar bem na gerencia cios 
riegocios piiblicos, ou levar o Poder Moderador a dis- 
solver a Camara dos Deputados, qiiando oii no caso 
qiie não qrieira demittir o Ministerio. 

Ora  berii; se isto assini é, o qiip cumpre sçrgiiir 
para esta garantia produzir effeito? f3 a suspensão da 
arrecadação dos tribtitos para qiie o Governo fique 
sem diriiieiro, visto que sem dinheiro riinguern póde 
goveriiar: siispeiidern.se os tribiitos, e o Goveriio fica 
sem tributos para com o prodi~cto delles sntiafazer 
ás desppzas publicas. Mas dêmos uni passo mais 
adiante. 

H a  tributos qiie s5o recchidos pelo Governo, e ha 
tributos que não são recebidos, pelo Governo; oii ie- 
nios tributos directa e immediatariienle recebidos ~)t.lo 
Governo, e por este applicados do mesrno modo ás 
despezas piiblicas, e tiibutos com qiie o Governo não 
tem nada, que niio recebe nem os nj~plica directa- 
mente por si - Pergiinto qual é a siispensão do iri- 
buto que póde forçar o Governo a retirar-se? É a 
dos qiie elle percebe directarnente, e qiie só a1)plica 
As despezas d o  Estado, oii a daqiielles coin que irada 
tem, em qiie rião póde intrometter-se nrrn i t t i  siin ar-  
recadação nem na sria applicaçào I Serão os prirnei- 
ros, ou os ~egundos, oii uns e oiitros? ... Suspender os 
seguiidos, digo eu que é urna iiiiquidade. E neni isso 
póde ser ot~jecto desta garantia; por qiiiinto qiie iin- 
porta ao  Governo que a Camara dos Deputados sus- 
penda os tribiitos qiie são applicados para pnganieriio 
d e  juros e amortisação da  divida publica 1 Nada ; por- 
que n i o  é com esse dinheiro que elle ha de fiizer face 
ás despeeas piibl ices, com a srispensâo desses tributos 
 ião é que havemos forçar o Ministerio a retirar-se, 
qiiando aride nial na gerencia da  coiisa piil~lica. O 
R4inisterio só se retira com a sujl)eris?io dos tribiitos 
que elle arrecadar directarnente, e do niesino n~odo a p -  
plicar ús despezas d o  serviço publico: só a suspensGo 
d o  iinl)osto qiie esteja neste caso d que póde forçar, 
ou a entrar em rnelhor sendn, oii a retirar-se. Esta e 
qiic é a verdade, e nào admitte contestação 

Agora ieriios rnais, e é :  qiie votada a siispensão 
dos tribiitos coin relação áqiielles qiie estiio applica- 
dos, ou jogam com certos contractos, isso trara pre- 
jiiisos para a Fazenda Publica seiii se consegiiir o 
principal i~ffrito ; porque tal suspensão, serri trazer di- 
rectaincnte a retirada d o  Ministerio, darA logar a in- 
demniaaçõr~.  

Se  pois isto assim é, se ha a respeito dos impostos 
applicados parn pagamento d o  juro e aniortisação da  
divida publica o que eu lia pouco ponderei, a (lu(? 
vein itclui a garantia da  siispens5o ? Porianto digo eii, 
que i3to póc-le e deve ser objecto de  uma excepçio; 
excepyão qiie n5o traz inconvenientes alguns, qiie riào 
~ ~ r ~ j u d i ~ a  a garantia Porlamentar qiirinto a votar os 
tribii~os aiiniialmente, e a verificar a siispensão destes 



cl~iando corii ellu qiiizer oher a retiratia do Miiiiu- 
1 c . r  io. 

Sr. Presidente, eu levantei lima duvida, e quanto 
tii:iis medito nella, mais grave a encontro. Sou Pro- 
I'rssor de Direito Publico, desejo que a niinha opi- 
ni5o fique bem consignada: n&o quero que, a iodo o 
tciiipo, se me imponha responsabilidade por ter dci- 
a a d o  de dizer, a respeito desta niateria, aqui110 que 
iiitcndia. - Sr. Presidente, seesta garantia édc grande 
iriiportancia para o Pnrlaniento, tambrm nGo é rnenos 
iriiportunte o respeitar-se a fidelidade, e sanctidade dos 
c~~itractos, e terem-se etn muita attenção as iridern- 
iiisaçõrs que hajain de ter logar por virtude de iilte- 
ragOrs feitas ern tributos que joguem com contiacios 
Iegalrnrnte feitos e approvados; e donde me parece 
b~riio grandes prejuisos a Fazenda Publica, sein uii- 
lidade rfsal 1)ara o fim que se leva arn vista. 

Porém se o Sr. Ministro da Fazenda rião prevê es- 
tas roi~seq~ienc~as, eu não quero ser mais miiiisterial 
que O SI .  Ministro; lá se avenha P.Ex.': B Y  1309S8S 

opiniões Iiân de ficar registadas pela Iiiil)reiisa, e a 
experiencia ha de mostrar qual de nós tem razio. 

Sr. Presidente, o Paiz esiú ancioso 11or ter cauii- 
i i l i o ,  de ferro : parece-me que não é politicn, lia época 
c.111 clue se tracta de coniractar a este respeito, susten- 
lar nrsta Casa doiitiiiias que podem offender a sanc- 
iidade, e inviolabilidade dos contractos 

I'or estas coiisiderações, por estas dificuldades, é 
qi~c! eu propuz o r\diainento. E tioje ainda mais in- 
sisto nelle, depnis da declaração do Sr. Ministro da 
Fazenda : hoje eil& a Çaiiiara coinpleiainerite con- 
vt,ricida de qiie eu fallo assirri, em conseqiiencia das 
iiiinh~s proprias coiii icções. 

Niío se iracia de voiar iiin a~ t igo  dv iirna Lei qtie 
l)n>sdin( s revogar daqui a quir.ze dias; tracta-se de 
tiiiia Lei Coiisiitiicional, tracie se dt- iirri arligo qtie 
cBnire iia Co i~~ t i i i i i ~ão  do ESat~ido, Constitiiição qiie 
iasia acima de todas as Leis, dc todos os ParIaineritos 
e de todas as Sessões Ordinarias da Camara. Por 
coriscc~urnciù, isto deve ser basiarite inediiaJo, e to- 
das as vezes qiic allpareçam dtividas tão graves como 
esta, intendo qtie nunca é niuito o ternpo que s~gas t a  
('111 as esclarecer. 

Parece-ine portanto, que este negocio deve ser re- 
inettido n Corninissão para o examinar de noto. 

O Sr. Leonel Taz.ares: - Eu tinha pedido a pa- 
letra parti fallar contra o Adiariiento, mas twa ques- 
tào acribou depois da declaração do Sr. Minisiro, e 
por isso escuso de fallar sobre este objecto, e cedo a 
palavra ao Sr. Passos (Manoel), que taiiibeni a tinha 
pedido contra o Adiamento. 

O Sr. Ferrer : - Sr. Presidente, se V. Ex." irie 
dá licença, esqueceu-me responder a uma pcrgiinta 
que me fez o Sr. IIoltreman. 

Na Sessiio passada disse eu que em Inglaterra ~iBo 
se votavam os tributos para pagamento da divida 
consolidada anniialmente: isto está escripto. O illus- 
tre Deputado citou o artigo da Constituição Belga, 
e disse-rne que citasse eu o artigo da  Constituiçiio 
Iiigleza, em que vinha esle negocio. 

Sr. Presidente, o illustre Deputado sabe, ou pelo 
inenos eu iiitendo e acredito que sabe, o que k a Cons- 
titiiiçio Ingleza, e ha de vèr que não devia fazer essa 
pergunta; se o Sr. Deputado se refere á Carta Ma- 
gna, essa &o póde ser: a Constituiçiio Irigleza é 
unia Collecr$io de Estatutos, grande parte dos qilacs 
iicararii sem ser redigidos em Lei. 

Vor . 3." - M s HÇO - 1852. 

Ora o argumento da Coristituiç5o Belga, coinpe- 
rado corii o argumciito da Constitiiição Ingleza, pa- 
rece-me que fica a perder de vista. A Belgica é um 
paiz novo nestas materias Constitucionaes, em quanto 
que a Inglaterra tem iim systema antigo e experi- 
mentado; e parece-me que se nós qilizermos recor- 
rer ao exemplo das Naçoes Estrangeiras, devemos 
antes ir buscal-o á Inglaterra. 

O Sr. Presidente:-Terri a palavra o Sr. Cazai 
Ribeiro. 

O Sr. Casal Ribeiro: - Eu cedo da palavra, se 
V. Ex." me ~e rmi t t e  reserval-a para depois de fallar 
o Sr. Passos (Manoel). 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o Sr. Passos 
(Manoel). 

0 Sr. Passo8 (Munoel): - Sr. Presidente, eu in- 
tendo que este é O abjecto mais importante que tern 
vindo á discussão da Camara, e compraso-ine pela , 
declaração do  Sr. Ministro dos Negocios da Fazenda, 
que prestou homenagem aos verdadeiros principias. 
O voto annual dos impostos em todos os Parlamen- 
tos é a base do Systema Representativo; e não é 
tanto por isso, como por ser uma garantia de que o 
Governo não atacará a Constituic;Ko do Estado, que 
este principio estií consignado nas C<jnstitiiiçõcs. Pois 
ainda que quando ha iim Governo que ataca a Cons- 
tituiçiio do Estado, como Carlos X em 1830 alacoii 
a Coiistituiçiio da  França, o povo fraricez ri>o espe- 
rou pelos meios pacificas, e veio ás ruas coin as ar- 
mas na rnão; com tudo se se destruisse estr Gover- 
no sern derramamento de saiiguc, seria muito nie- 
Ihor. 

Eis ahi, pois, como nó9 riao podemos deixar o 
Paiz desarmado da garantia da votação annual dos 
impostos; garantia effectiva que o Parlainento tem, 
não só para poder fazer com que o Governo, não 
geriiido berri, entregue a direcção dos negocios do 
Paiz, Dias de mais a niais, unia garantia que a Na- 
ção teni de vêr annualmente reunidos os seus Repre- 
sentantes para tomarern contas ao Governo. 

O illustre Depiitado que citou BeGatnin Constant, 
disse uma grande verdade - '6 Se votado uma vez 
um tributo, elle não póde ser revogado ou alterado 
todos os annos, então a acção c a fiscalisaçâa dos 
Representa?tes do Paiz fica completamente ann~il- 
lada. 77 

Sr. Presideiite, eu tenho pedido muito pouco para 
a Camara dos Deputados ; ma* não me parece que 
quando se dyferece a occasiiio de ficar com tima das 
garantias mais irnpo~tantes do Systema h reseiita- 
ti vo, deva erta ser impugnada. -Tenho pe&do p u -  
co, porque nesta parle inclino-me As opinges de uma 
Auctoridade respeitavel que diz - A nossa Iniciativa 
@de existir de facto e de direito, e existir curriiila- 
tivainente ccm a Iniciativa do Governo; mas a Irii- 
ciativa dos Deputados quando não ba uma Assein- 
bl6tt iinica e soberana, é uma Iniciativa pequena e 
ineficaz. - E quando a Imprensa accusa esta Cama- 
ra de nOo ter ainda feito nada a bem do Paiz, não 
conhece bem as condições do Systema Representa- 
tivo. A Carnare dos hpri tados esta aqui para im- 
Pedir o rrial, e só fazer o bem segundo a Iniciativa 
governamental. 

Sr. Presidente, eu felicito o Governo, e já o fe- 
licitei, por ter apresentado aqui o Acto Addicional. 
NZo por que este artigo em discussão seja rnais li- 
beral do que o artigo da Carta, que eii, e muito, 
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Meinbros do Parlamento sempre intendemos fieste 
tmsino sentido; e o mostrarrios qunrido crn Abril de 
18236, quntetíta e nove Deputados, receando que o 
Parlainento se feohaw, e que o Governo quizesse 
continuar a cobrar as rendas e os tributos sem serem 
votados pelo Parlamento, opinámos, que, se o Go- 
verno tal fizesse, era rima violaqao ít Carta, e por 
consequcncia, que o Paiz nao devia pagar. - A  ex- 
cepçb  qric veni no artigo da Carta, qiianto a rnirn 
n%o é mais do que urna medida trarisitoria paro um 
caso espucial. 

E bem que em toda a Çnrtn ti%» se falle se I I ~ O  

da contribuição dirocta, c iicni cima iinica vez da 
contrihuiq50 inditecta, eu explicnrei o motivo disto; 
mas nas attribiiiçGes das CUrtes, diz-se = Qrie as 
Cdrtes votam ~dtiiialmeiite as despesas pírblicas, e 
ieparteni n contribtiiqZo directa ; vinha pois iia Carta 

, este voto niiiiunl, cii tiao põsso deixar de rongrn- 
tular-iric coin o (lio!erno, por qiie ihterpretando R 

Cnrtn neste sentido, prrstoii' Iioinenngetn -:\ ineniorin 
do Iml,cindor; mcinorin qiie cii lejo niiiibas vewb 
iiivooar cm vbo, e a ~ < :  para ncobertat Q dispotismo, 
i - r b  a devendo invocar se iiio para defender c com- 
proviir a liberdade. 

O Ixir~cil)io 6 wie. 1M:is diz-se - na Cartii o>ose 
falla seazo de contril~uiçõcs diii-ictas; - fi por cliic 
liouve \IM erro de sr~icncia. Ha  muito rjiic.cn dig;i 
~ i i o  nfi, devia iiaver se nso o uriico irtiposto directo. 
Foi assim q11r.1 a Frun~ci estnbeleceii as  contri4iiiçGes 
directas, e ainda hoje uma grarirle prirtc do. liorricns 
intendern ciiic a contrihiiicíío dircct.1 a iiiiicn nd- 
missivel ; urii'i »iltr;l ~ ~ c c , i , r  porv~ri i i i ~ ~ ~ ~ ~ t l t ~  ijiic nsr oii- 
tri1,iiiçGrs indirectas sho as rnr.llioics para o i'ovo 
( / i p o k , i o * ) ,  que as directas iião d?io rrn rcsultad~ 
se ii;io a fGaie, a tniseria, o pleito, e a tiiiiia do f'aiz, 
qiie as cnnirihiiiyiies dircctae nada ~~rndiizcm para O 
r 1  11if:m;iro, e que ns iridirr:ctas 40 asque Ilie trazrin 
tlinheiro. Dixiaho Sr. Claiidio Adriano da <!osta, o 
tiomem que rnnis se tein dado aestei estiidos : - 830 
lia sabedoria biirnatia, qiie possa fazer da roritribui- 
+o (iirccta iimn contribuiçio collrctavel; a coritri- 
buiçao clirecia paríi riada presta. iS d verdadr, Sr. 
Presidciitc, por que eu pergunto, o rjtie vemos nós 
Lwm as nossas contribiiiç6es directas 1 U m  prodiicto 
esteri I, pinducto conseguido coin bstantcs lagrirnas, 
e com rnii ita rniseria (Apoiados) ; qiin lido a contri- 
h i r i ~ b  indirecta é a fonte, para as5ir:i dizer, da ma- 
teria collcctavel: a a este respcito jb o meu illiistrc 
A m i p  o Sr, Casal Itibeiro explicoii perfeitamente h 
Camara o clue erh a conirihtiição directa e indirecta. 
Neste Mhtido poiq julgo eu, qiie o Parecer da Coni- 
niissh e3tá rnuiio bem elaborado. 

Oro, Sr. Presidente, qiierehllo a Caniara cios De- 
putados o voto annual dos tributos, ,prcjildicur:r isto 
por ventura em algriina corisa a ~oc,ictl:tdc ? . . . Sc- 
gurulo a opiriião d e  Beijainin Coristont, o voto ai)- 
nua1 dos tributos d itma garantia qiic o Parlamento 
tem para p<>c!c,: fcizer, corn que o s  Goverrios que ge- 
riretn mhl os negocios públicos, se retirem pela de- 
iiegay'k dos tributos; mris eii intendo que, sobre 111- 

do, esta votaç8o .anaiiat dns impostos é mais pa- 
ra fi~rçar o Governo i convwwia~io do Parlarnciito 
(Al~oitrrlf.s); e para prevriiir os incoiivtmienks u p m -  
tdtlos 41<,10 inesnio Piiblicista. 

Inttlrido pois, que niio póde, nem deve haver E- 
ceio* <Ia parte daqrielles y iie a>irtractareiri sobre a.i 
rendas píil~licas, pela altern~:?to qite de fiitrirn se p a .  

sa dar fíd&rca dos iinpojt03 respectivos a esses wii- 

tractos; porque desde o mornenlo cm que tal e tal 
imposto, por qiialqtier votação do Parlamento, fâr 
alterado, e por esw alieraça0 venha nlgiirn prejiiiso 
aos arrernatantes ; esse prcjuiso tem de ser devida- 
mente indernnisado; sendo do interesse e da  honra 
dos Governos c dos Pari imeriL03 manter em toda :I 

sira plenitadc a fé dos coritractos (/lpoiador). 
Sr. Presidcnte, pela longa practicn do Povo Fraii- 

cez, desde Luiz xvi r i .  até ;i queda de Carlos X. , se 
tnostra que cute priiicil~io, nein fez mia1 3 Monarchia, 
nem pertitrboii a ordem, ncm,destriiiu 0 5  interesses 
do P<~iz, 011 a fé publica - A generálidndc: porc:tii 
dcste priiiripio oppõe-sc as excepções : I .' A reipei- 
to dos trit)iitos npplicados á divid,t coiisolidada. 2." 
Sobre a arrernatação qile tc pódc fazer, tli~rante cer- 
to praso, de algiins ramos da receita. 3." Arespeito dos 
cnininlios dc ferro, e indemiiisaçGrs qiio se devcin 
fazer. 

I 
Sr. Presidente, eii intenilo em minlici consciencia, 

qur a arrernatação de rendas certas, para o paga- 
iricnto da divida consolidada, é irma triste miseria, 
foi iiin:r grande falta que se iritroiliiziu no Systeni L 
Reprcscrit at ~ V O .  

Ou70 aqui fallar constantemente no Credito. 8 3 0  
~ O S Y O  deixnr de reconhecer os beneficos effeitos do Cre. 
dilo qilando delle se iiBo abiisa, nein e u  quereria 
privar O mru I'aiz como n'$oqiicreria privar iim p.lr- 
ticular, qiie podesse usar dasta aima perigosa, deiim 
reciirjo tao eficaz; mias, Sr. Pre>idente, nio é com 
estas medidas mie se faz nem sc sustenta o Credito: 

i 
iniiitcls vezes iriedidas de3tes podem servir para ri:- 
me(1inr i1111 mal passageiro, mas ai dopovo qiie pre- 
cisar drste rc(:urso porqiie o sei1 Credito estii arriii- 
lindo, cst& ao pk da bane-irota. 0 s  inglczr; foram os 
qiie iritrodiiaeinm :i express50 -de  divida firndada, 
e cliainarnm-llic divida furidada cxactanientc porqoo 
aquclln divida tinha para pagamento dos jiiros e dc 
urriortisaçSo, se esta era e;tipiilada, nina renda certíi, 
e essa rencl;~ s r rv i~  de garantia. 

i 

Mas, Sr. Presidcnte, tudo isto se fez ria iiifnricia 
tio Systcina Keprescntativo, quarido o Systema P'rr- 
Iatneiitar ri;~o tiiilin tido iim graride desenvolvirneiito, 
porque só o Sptenia Parlainrntar, só oSystenia Li- 
beral, só lima Camara de Deputados livremente elei- 
ta 6 que pcíde nianter o Credito; contra uiri despot:~ 
n50 lia garantias ; urna Camara de T>epiitados rcprc- 
senta seinpre o Paiz; uma Cariiara de I)cpiitirclo~ 
nunca DGde recusar as dcsnczas riecessarias e intlis- 
ponsaveis para o serviço, nLnca póde reclisar as des- 
~>(~zns  pr~cisas para os melhorameritos nioraes e rria- 
teriacs do Pnie, e riunca póde recusar os meios para 
satisfazer aos jiircs e amortisa+o da divida pública 
-E, se ria vida particular o homem que n b  paga 
as suas dividas é deslionrado, o Estado se o fizesse 
cornmeltia uma dcshonra, e sobre a deslionra a roi- 
na (Apoiados).  N6s ternos tambem ernprestimoç 
contraliido3 sob designadas tiypott~eses, e rio eriitinto 
terrios alliiido todas essas Iiypotliecas, e o Credito n k  
caili por si. O Credido caiu por outras causas; caiu 
pela falta de economia, por nân termos prtstado ao 
negocio da E'aaenda a atteni%o e esollicitudr que elle 
merecia, e caiu por nZro nos occupaiirim d'l qriestao 
eni grandc, por não consideranrios qiic unia i t a ç b  
de ires milhoes de habitantes e qiie bcrn duas tw@s 
partes do seri temtocio por ciil~ivar, se ella quizer 
ser g r a n d ~  prosl)ein teiii de tornnr a wiividadc cslie 



iiistriimerrto ck tralullio e de proclucçiio que existe 
it1e:t.e por uma Legislaçiio absrirda. 

(&iiando vei u o Iiiiperadar de gloriosa rnernoria, 
Irazia ao  seii lado homens muitos illustrados, e so- 
I)ic.tudo um homem que emgrebendeu grandes e ad, 
iiiiraveis reformas, ciijo noine foi coberto de despra- 
so, cuja pessoa foi objecto de muitos odios e de uma 
giaride execração, mas esse boinern tirilia u m  espi- 
rito de Deos, tiiiha a cousciencia de ~ u a  força iritel- 
Icctual, tinlia a consciericirt do seli patriotismo, e 
ellc sabia que a geraçb que o deapresava, é que Iia- 
v ia de ser despre~oda pela Historia, r que o seu iiorrie 
Iinvin de engrandecer-se li maneira qiir o, tempos 
(lessem inargerrr a que fructificassei:~ cs:as rcforriias 
irnrnerisas e collo-saes. 
E m  Portugal Ii~uve uni grande hoc~iern. o Mar- 

que2 de Pombal ; restarn airida muitas das suas Leis; 
porém eu intendo, que duroate seis seculos os nossos 
vindouros niio hão de eiicontrar reputaçlio maior do  
que a de José Xavier Moiisinho da Silveira (Apoia- 
dos) ,  porque em seis seculos os Monarclias todos 
juntos e todos os IIornens de I'stado não fizeram ao 
~ a i z  os beneficios qiie Ihe fez aquella vasta, aqiiella 
iii~ica, aqiiella adiriiiavel intelligericia, cujo tiome 
devia estar alli sobre a Cadeira da Presideiicia para 
cstirniilo, para em iilaç50 (Bpokdos  J. José Xavier 
Moiisinlio da Silveira aboliu os dizirnos, aboli11 09 

fornes, o aboliu a dotação da Junta do Credito Pu- 
1)lico. Ainda Iioiitem li o Escripto do Sr Luiz Josó 
Ttibriro cin oppoõiçüo ao Sr. Silva Carvalho, ern qiie 
rlle diz, qiic se aboliu mais de metade da dotaçAo 
da Junta dos Jtiros; e caiu por isso o Credito? Nilo 
caiu, niinca estcve tão florente, a nossa divida fiin- 
dada estava ao par: ertos posteriores a respeito dos 
qoacs nós todos somos culpados ou corno Mir~i~tros, 
ou como Depitadoa, ou como Eacriptore., oii coirio 
Cidadiios, fi~erain com que o Credito caissc, [nas 
1150 caiu pelas grandes, pelas c~ l lossae~  reformas, 
reformas, que ainda rrial executadas, sb no ciiito ea- 
paço que decorre desde 1834 a 2853 augmentarani 
;i popiil;ic;:io deste Paiz : appello para um rnilliiio de 
Irabitant.:~ (Apoiados),  facto attestado rio Relatorio 
do Sr. Conde de 'l'lioinar de 18b1 ; e ee ellas tives- 
schrii sido ii~ais amplas, se tivessem sido siricerainente 
<.\ccritadas, o moviiriento havia de ser t i o  rapido 

insi como iros Ealados Unidos ,' Apoiodos). 
E rio eiitarito 5 r  aqcielle grande houiern intendesse 

assirri o artigo da Carta, se elle julgasse que IISO 
podia tocar ria do ta50  da Junta dos Jiiros, se dis- 
ses-e : ct E u  respeito e-ses coritractt~s ; e os tributo; 
vellios, e as jugndas, e os oitavos, e os dizirnos e ar 
~~iimicias, c estas iniseiias todas liao de ficar ern pé, 
e só quando acabarern os contractos, e BG daqui a 
urn seciilo é que as havemos de reformar,,, qual se- 
ria o resiiltado ?..... Elle nio fez assiai, e niio fez 
asiin poique a siia intelligencia era graride, era pro- 
funda ; e era graiide, e era profiinda como a de oiitio 
lioiriem admiravel ao qual ns Còrtcs de Portiigal iiao 
duvidaram rliamar seli Mestre - Jeremias f lcnthl i~n 
- cstt. gigarite (Ia civilisaç>o, este liomeni qiie Inii- 

çou a rnaior Iiiz sobre o ramo dos conhecinrentos 
liumanos, e cuja auctoridade jB aqui citou o joven 
Deputado qiie tere honrado a siiu Patiia e a 'I'ri- 
Iiiina, o Sr. Casal Ribeiro (.4poiados). 

Por ventilra podurnos nós, a gcraç9o actual estar 
arijcita aos caprichos das geraçfies passadas, gera- 
c;6e~ qire tinham incnos luzes do qiie n ó s  ternos, como 

nós temos menos luzes do que li50 de ter os noosos 
rietos, porque eii creio na perfectibilidade humana 1 
Se atluelle illustre 3linistro tivesse adoptado uin si- 
milhaate priricipio, se desse a Carta uma sirnilhaiite 
intei pretação, o Pniz coatiriiiai ia a ser um deserto ; 
rui ioga r de Cidadios aciivos, industriaee, laborio- 
sos, nós niio scriclinos seiião os parcas da Europa, 
unia collecçLo dc proletarios (Apoic~dos). 

Eu podia addiizir muitos outro3 exemplos para 
provnr,.qiie o Credito do Governo n{o está ern riian- 
ter designadas foiitrs de receita para a nivida Pu-  
Llioa ; pelo contrsria - e iiebLe casa - eu coiisidero 
a poji$io de tima Nasão ou de um Govcrno, coiiio 
a pojic$o de uiri devedor sem credito, a qiicm o 
credor exige par:& pagamento de suas dividas que 
elle se prive da adrriinistraçUo do seu casal, e lhe toma 
conta do trigo, do viirlio c do azeile, quando a iiin 
devedor bonraclo riso se lhe exige que pagiie por ilm 
fundo determinado, rnns deixe-se-lhe a sua activida- 
de, a sua energia para cll:: pocier realisar pelos seus 
producioa a qiiantidade iiccessaria para pagar os jii- 
ros e a amorlisaçiio da3 suas dividas. Por isso, Sr. 
Presidente, eu r i o  vejo a ease respeito difíiculdade 
nenhuma. 

Diz-se - Mas póde haver um grande inleiesse em 
arrematar uma renda publica-Primeirarneiite é uma 
granda qoestão se o principio da arreinatação é 120 
vantajoso corno dizcm alguns dos nobres Deputados : 
entre 0 5  Ecoiiomistas é essa uma questão muito qrave. - Muiias Kaç8es ha, que n b  diio de aricrnataç%o 
o seu tabaco. -E se nós compulsarmos as Actas 
das riossas antigas Còrtes, veremos um qiieixurrie 
dos Povos contra os Judeos arrematantes de todos os 
tributos reaes; porque o rciideiro de uma contrii~:ii- 
ção tem todo o iniere3s. erri tirar o niaior pai t,do 
do seir coiitracto, ern f a ~ ~  di 11cir0 crnbor i o&iida 
os direitos do indivicluo ; ao passo que o Estado 6 
pai de todos, é protector de todos, nao tern iriteie3se 
neiihiim em vexar o Cidadiio : porqiic a oLrig,içLo 
do Governo na0 é fazer o bein do rnaior iitiiiieio, 
e nisto errou o Mestre Uenil~on; é fazer o L~ in  cie 
todos, e o rnaximo beni do maior nurnern sem n r i i i -  

niriia offeiisa dos direitos do indivicluo. Fallo coni s 
auctoridacie de outra grande intelligencia, o Sr. Sil- 
veslre Pinheiro. 

Qilein nega ao Governo o direito de nrrertiatar 0 s  
tributos? Irnpede-o a Coiistituiç,Lo? Se a Contitui- 
$50 o inipedc, é evidente qiie, sendo tributos dire- 
ctos qiiasi lodos 05 que ti.vrn sido arrematado*, LO- 

dos os Ciovcrpoi7 mais ou menos, têem violado a 
Cotistiluição: rnas iibs n>o julganto~ que elles te. 
iiliam violado a Coi~s~ituiçâo ncste ponto. Eu  inten- 
do qire pbde ser conveniente ao  Estado arrematar 
unia icntla por tres ou rriais anrioi; mas iritzudo 
tairi1)eni que esse contraeto deve ir com a claiisula, 
ainda que iiúo escripta nos documentos da arrerriata- 
çâo, rnas escripta na Constitiiiqho, de qile se fOr ne. 
cessario ser elle abolido, o Parlatriento tern o direito 
de oabolii (Apoiados).  Que incoriveniente lia nisto? 
Senhiirn. Por ventura, a nrís quizessernos nielliorni, 
ou regular por oiitro oiodo o systeuia das lllfí~ride- 
gas, n h  teria o Parlainento o direito dedeitar abaixo 
todo e qualquer tributo, cliic alli esti\esJe cc)nsigriacio 
ao pagamento dos juros e amortisaçlio da Divida Pu- 
blica ? Tin tia seni duvida esse direito ; porquc a obri- 
gação do Governo é pagar os seus jiiros, e satisfaaer 
as suas dividas; os meios e o dinheiro que elle vai 



buscar para 3at isfazer ao que estrí ot)rigado, iiào deve 
i inportar ao credor se siem do Subsidio Litterario, se 
das Alfandegas ou do Contracto do Tabaco; tudo é 
dinheiro; agora o que o Paiz não póde, é ficar pri- 
vado de melhorar as suas Institui~iks. 

Portaiito pelo que toca a contractos, j.'~ mostrei 
que o Goveriio póde contractar qualquer renda do 
Estado, quando assini o julgue conveniente, ficando 
salvo ao Parlamen~o o direito de abolir ou rediizir 
qualquer dos tributos geraes, indemiiisando previa a 
devidamente (Apoiados). E foi assiiri que o iiiten- 
deu o Imperador, quando, privando a Junta dos Ju- 
ros de receitas especiaes, lhe deti receitas geraes ; foi 
assim que eu, como Miriistro da &rua, não tive du- 
vida em propor iim augrrieiito no preqo do tabaco, 
e o Parlamerito riio teve duvida eiii o approvar; e 
é assim rnesrno que eii intendo, que se esta Carnara 
qi~iz~sse abolir o monopolio do sabso, o podia hzer, 
coin tanto que nio prejridicasse a boa fé dos contra- 
rtos. 

I3 riecessario coiisiderar que neni todos os casos 
poder11 estar previstos ria Lei; e preciso deixar uina 
grande parte delles á virtude e boin senso de um 
Povo; porque é impossivel que elle, em todos os 
seus negocios, deixe de seeuir os verdadeiros princi- 
pios de justiça. Se iinia ?'amara d e  Deputados ti- 
vesse a immoralidade de fazer urna banca-rota, com 
o niesmo fundamento com (iue faltava 6 tivootlieca. -- * L 

faltava ao contracto. Quem nos impede anós de fa- 
zermos tima banca-rota? . . . E a moral. Qiiem nos 
podia obrigar, se ámanG não qriizesseinos votar os 
meios para o pagamento da divida infiiiidada? Nin- 
guern : mas primeiro e acima de tudo, temos a nossa 
c:orisciencia, temos Deos, tenios a honra doPaiz que 
represeiitânios, e alt:ni disso os seus interesses ; Apuia- 
dos). 

Agora pelo qiie toca ú questio das Obras Ptibli- 
cas e dos caminlios dc ferro, C unia qiiesi5o decidida 
-que toda e qualquer espcciilação que se k,ojsa dar 
a sirnilliaritc respeito, ri50 yóde assentar sen5o snbre 
tributos especiaes - Ora, segundo a Sciencia Econo- 
iiiica, o tributo para ser tributo ha de ter o caracter 
de generico; e o direito de passagem sobre urn ca- 
i~iirilio de ferro, e sohrc tinia ponte, ri50 pGde ser 
considcrado como urri tribiito generico, coino aquel- 
Ies que sLo coiriprcheiididos na Carta Cons~itiiciorial. 

Eni todo o caso nao lia incorivenierite, porque fa- 
zendo o Parlameiito iirri contracto por ter a convic- 
çiio de que ellc é justo, o Parlamento seguinte ainda 
que O ti50 julgrie jiisto, julga com tudo tiiais irnpor- 
tarite coiiservar a fé dos contractos, e vota os meios ; 
ri-ias iiio se priva do direito de melhorar as siias Leis 
17conoinicas. Por,cxemplo, eu intendo que n~is Pau- 
tas actiiaes o tributo sobre sedas é alto, e d:i logar 
ao coritrabaiido ; se 116s dessemos o diriheito prove- 
nieiite da verba das sedas, como coridiçio estipiilada 
ii'iitn coiitracto, segundo a tlieoria dos illiis~rcs De- 
.putados ficavaiiios inhibidos de reduzir este tributo; 
para o reduzir precisavamos do apoio da Carria1.a 
dos Pares, e da Sancçâo da Corôa : mas se o qui- 
srermos reduzir pelo systema que se apresenta, basta 
que nós não votemos este tributo - E jií viirios a 
este respeito iim exernl~lo fiinesto. Em 1836 a Ca- 
mara dos Deputados estava empenhada em susten- 
tar O Tlirono do Senhor Dom Pedro IV, e a Carta 
Coiistitucional ; e a Camara doa Pares parecia nr~o 

aos tribiitos. O 1'arc.cc.r da Corn~riis~iío de Fazenda 
dessa dpoca, redigido ainda por esse grande lia:nan 
o Sr. Mo~isinho da Silveira, propunha uin systeina 
dç tributos os mais approvados pela Sciencia, aquel- 
les que todo o Parlamento independente vota sem 
contradicç'ro ; o Parecer passou á outra Camara, e 
ahi caíu: depois tiveram de propôr tribtitos riocivos 
á Carta. E porque? Porque a Cdinara dos Pares iri- 

teiideii assiiii conveniente pata os seus fins: c o re- 
sultado foi que em vez de se adoptar utn systerna 
rasoavel de tributos, a Caiiiara dos Dcputndos foi 
forc;a(la a adoptar outro syslerna funesto. 

Iiitendo, pois, eni vista das considerações clue aca- 
bo de fazer, que cste negocio não deve ir á Cornrnis- 
S ~ O ;  porque sendo a dificuldade que apresentou o 
M i i i  isterio relativainente á arrernatnçio das rendas 
publicas, este principio está consignado na Carta 
pela intclligencia que se lhe tem dado eni todo; os 
tempos, l~oÍque duraiite o reginien da Carta seinpre 
se arreinatararn o, tributo3 directos. Por conseqiieii- 
cia corilieceiido e;i que tia uin grande empenlio eiii 
fazer irivelliecer o Acto Addicional, e cm o dcclarnr 
um acto de pouca monta, quando eii intendo em ini- 
nlia coiisrieiicia que elle e de grande importaiicia, 
ainda que ri20 seja senão considerado como uni di- 
ploiria de iiiterpretaçio, por isso que da á Carta o 
verdadeiro sentido ; nio qiiero de inaiieira nenhurna 
concorrer coin o irieu voto Dura (tue este Acto seia 
dcscorisiderado ; iiâo qiiero d: maneira nenhuma COA- 
correr coni o ineu voto para qiie esta Camara se des- 
honre negando a sua approvação a um principio 
com o qual se lia de irrirnortalisar -e dií ao Acto 
Addicioiial liriia grande força, d5  uma grande forqa 
B situaçao, d6 unia grande força aos IIornens Po- 
litico, q i ~ c  sustentuiri essa rne3mtL situaçio. Voto 
contra o Xdiainento (Yones . - Muito beni, muito 
betn). 

(S. B. O Sr. Dcpulado tz6o viu este discurro). 
O Sr. Jose' &íaria Gr(inde:- Sr. Presidente, se- 

guindo-me a um grcnde Orador a rcinha posiçiio se- 
ria sem duvida difficil, se eu hsse defender opini0es 
contrarias ás suas; porérn no fundo as minhas opi- 
niòes s h  completamente as qiie acaba de apresentar 
o nobre Orador que nie precedeu. 

Eri não rnc oppo:ihn á qtiestiio do Adiamento, â 

que iiie opponhõ- e nie oiporei constanteniente é a 
que sc toqiie no priiicipio que se acha estabelecido 
no artigo ia." do Acto Addicioiial, é a que se rnu- 
tile, a que se restriiija inesmo este principio: eu 
quero-o i50 lato coino elle alli se acha exarado. 
Este principio c', Sr. Presidente, no meu modo de 
intender a grande salva-guarda da liberbade, é no 
meu niodo de intender este principio a Egidc, diga- 
mos assiiii, do Parlamento, tirna espada que elle tern 
na sua mrio para se defender e offender ern caso dc 
necessidade. Este principio, Sr. Presidcritc, eu feliz- 
mente ainda o ricio vi  atacado de frcnte nesta Cd- 
mara; mas houve aqui uma opiiii'ro a qual tiei de 
combater, que o pretende restringir coiisideravcl- 
tneiite. 

Sr. Presideiite, se o Acto Addicional não conti- 
vesse senao unicamente esta providencia, eu diria 
que o Acto Addicional era sein questio nenhuma rim 
objecto digno de maior respeito e da rnaior conside- 
ra<; ;~ para a Camara e para o Paiz. NUo t?' porque 
o priiicipio riio estivesse exarado na Carta Constitu- 

ter o niesmo ernpeiiho: para fazer a pieira recorreu cional,  ias 6 porque este priilcipio se achava alli ele 





t u  liabilitado, e se V. Ex.' peirriiltir que o Sr. Dc= 
putado f ; ip  a sua Iiiterpella$o, cii rcsporidcrei. 

O Sr. Jeremias Mascíirenhus : - Sr. Presidente, 
a Iiiterpeiia~ão que annunciei desejar fazer ao Sr. 
Ministro, versa sobre um facto practicado pelo Go- 
vernador da India O Sr. Barão de Villa Nova de 
Oiircm. O facto é o porito que fez o dicto Governa- 
d ~ i  nos pagametitos dos Einpregados que estavam 
atrasados dezoito a vinte niezes, com o fim de Ihes 
pagar em dia dahi por diante. Porém não pdde rea- 
Iisar esse sei1 pensamento, como disse n'uma Porta- 
ria de Março dc 18.51, sem impdr a esses Emprega- 
dos iinl sacrificio dc cinco por cento,. por terem so- 
brevindo ao Thesouro daquella Provincia despezas 
extraordinarias, como as de construcções de algumas 
embarcaçVes de guerra, concertos e reparos de outras. 
Ora estando rio Orçauiento d a  Maririha votadas as 
sonirnas necessarias para estas despezas, desejo que 
o Sr. Ministro da Rlarinlia nos diga, que providen- 
cias tomou para alliviar aquelles povos de taes des- 
pezas. 

O Sr. ,&Iinistro da Fuseltda (Fotites de Mello): - 
Si.. Presidente, o illustre Depiitado deseja saber, creio 
eu, como d que se conciliam certas despezas nos Es- 
tados da India, com as que devem estar a cargo do 
Thesoiiro de Portugal. Se 116s tivessernos a nossa con- 
tabilidade perfeitamerite montada, o que sería regu- 
lar era aue nas Coloriias se fizessem as des~ezas com - - -  -. 

os navios que alli passam, o ~ i  alli est.ão estaciona- 
dos, e qiie estas despezas fossem encontradas no Mi- 
~iisterio da Marinha com outras que se fazem na Me- 
tropole, e que deviam ser feitas por conta das Colo- 
iiias, para haver assim a necessaria compensação. Foi 
isto o qiie eu muitas vezes lembrei e sustentei quando 
tive a Iionra de ser Membro desta Caniara, e que me 
assentava na Opposisão: e quando tive de ser cha- 
iriado aos Coiisellios de S. Magestade, tractei deste 
objecto, estabelecendo? .pela Iteforrna da Contadoria 
de Marinha, a coritabilidade de niaueira qiie as des- 
p e ~ " ~  feitas no Ultraniar fosserri ericontradas de~ida-  
inente com as que aqui se fizerem, e que o saldo prb 
ou contra seja levado em conta. S ã o  ha outro meio 
de occorrer a estes incoriveiiie~ites, seii&o estabelecer 
a contabilidade debaixo deste ponto de vista. 

Nos Estados da Inda esdo a Corveta Iris, a Cor- 
veta Damao, e a Corveta D. JoLo I.*-A Corveta 
Iris estri-se concertando; e estas despezas feitas com 
as novas construcç6es de navios, ou com o concerto 
de outros, nUo se póde dizer que pertencem designa- 
darriente a esta ou áquella Provincia, são despezas 
geraes e commiiris, e corno taes estão a cargo das 
Provi~icias aonde se podem fazer com mais varitageiri 
publica. Se prevalecesse o argurnerito do Sr. Depu- 
tado de qite as despezas de coristrucçòes dos navios, 
e coiicertos dos rriesmos fossem feitas por conta do 
Miriisterio da Marinha,, perguntaria eu ao Sr. De- 
putado: qual era a Provincia que deve concorrer para 
a Lista Civil, qual a que deve pagar ao Corpo Di- 
ylornatiço, qual a que deve pagar á Esquadra ? Isto 
são despezas para que todo o Paiz dcve coiitribiiir, 
porque Portugal niio é unia Coiifederaçiio, é urna Mo- 
riarchia, e então todas as Proviricias devem coiitri- 
buir para a Caixa Conimiiiri. 

E m  Gôa, ha facilidade em se fazer navios, e eu 
quizera que as despezas que s5o geraes e comrnuns, 
ficassem a cargo das Provincius, ou das localidades, 
wade essas despezas se podem fak r  corn rnais van- 

Iragc!i! para o Tbesouro : e qiie em quanto ás desp-  
zas feitas corn os navios da Esquadra que passam par 
aquclles Estados, ou mesmo que estão aIli estaciona- 
dos, fossem encontradas com outras que se fazem na 
MetropoIe, havendo a necessaria compensação. k este 
o systema de contabilidade que deve existir. 

O Sr. Jererniao Maiicorerrhos : - Sr. Presidente, 
eu ignoro que despezas fez o Thesouro de Portugal 
por conta dos Estados da India, a iião ser o subsidio 
dos seus Deputados ; mas se ha essas despezas, faça-se 
o devido encontro, e liquide-se o saldo. Não é justo 
que por causa do atrazo da  contabilidade estejani 
aqilelles povos sobrecarregados com despezas, pnr 
satisfazer as quaes foi iiecessario lançar novos tribu- 
tos. 

Concluo pedindo ao actual Sr. Ministro da Mari- 
1 

nlia, que tome este objecto eiii consideração. 
O Sr. Miniatro da B7urserrcio (Fontes de Mello) :- 

Só duas palavras em resposta ao illiistre Deputado 
que talvez o satisfaça. O illustre Deputado não sabe 
qiiaes suo as despezas que se fazem em Lisboa p o r  
conta dos Estados da India, assim como de outras 
Provincias: nLo é por certo culpa minha, nem do 
Governo; se eu soubesse qiie tirilia hoje logar esta iii- 
terpellação, traria coriio já tenho trazido por algu- 
mas vezes na minlia pasta uma nota demonstrativa e 
official das despezas que se tern feito nas Colonias. 

O illustre Deputado disse que n50 sabe, e prova- ' 

velrnetite não sabe, que se mandaram daqui Ernpre- 
gados Civis e Militares, e que a esses Empregados 
se Ihes adianta parte dos seus vencimentos, que são 
descoritados nas Provincias Ultramarinas pela terça 
ou quarta parte, desconto que, por corisequcncia, di- 
rriinue a despeza dessas Provincias com relaçaio ir taes 
vencimentos. -Já. vê pois o illustre Deputado que ba 
despezas a encontrar, e que o ineonveriierite que S. 
S." nota, sb póde ser rerriovido pelo systeina de coti- 
tabilidade, que eii adoptei, e que espero o meu Col- 
lega da Marinha continúe. & preciso saber-se que a 
este respeito a contabilidade não estava atrazada - 
não a liavia-e por isso se deixavam de encontrar 
estas despezas que ás vezes são sommas uliiito avul- 
tadas. 

Em quanto á imposição de novos tributos nos Es- 
tados da India, o Sr. Deputado não formuloii a sua 
Iiiterpellaçuo nesse sentido ; por cohsequencia nio 
posso responder .;h, e porque-é tima questão grave, 
que demanda reflexão para que o Governo possa dar 
a sua opinião. 

O Sr. Conde de Sairnoddes: -Eu tinha lia dias 
annunciado uma Interpellação ao Sr. Ministro da 
Guerra, e mais o meu ColIega o Sr. Corrêa Caldeira ; 
O meu Collega jd verificou esta Interpellação, e eu 
não pude toinar parte nella por não estar presente; 
se acaso V. Ex." e a Cainara me pcrrnittissem e o 
Sr. Ministro da Guerra qiiizase, eu concluia agora 
esse pouco que tenho a dizer. 

O Sr. Minislro da Guerra (Duque de Saldanha; : 
-Eu estou prompto para responder. 

O Sr. Conclc de Surnodâes: -Eu sinto muito não 
ter estado presente no dia em que teve logar n In- 
terpellaç20 feita pelo meu Collega o Sr. Corrêa Cal- 
deira, e sinto-o tanto mais, porque eu então teria sido 
um pouco mais extenso do que agora, por isso que o 
objecto desta Interpellação tem perdido conipleta- 
ineiite o seu interesse, e por isso que essa discussb 
foi laia e que tomaram parte nella não $3 a Sr. De- 



putado iiiterpellaiite, mas iiiais a lgun~ Seiihoret+. NAo baixa de serviço, c forarri mandadoa para onde qlli- 
eiitro agora na analyse daquelle Decreto, cujas dis- zessem, e ate a alguns se negou o pagamento dos 
posi$es sZo um pouco ambiguas, CUJO sentido é pouco vencirneritos que tinham de massas, fardamcnto, etc., 
claro, e riao sou eu só que o digo, tambem o disse a e até um desgraçado, que por ter a infelicidade de 
Imprensa ; mas referir-me-ei só á resposta do Sr. Mi- chegar a Vizeu ainda com a jaqueta militar, por 
nistro á InterpellasBo do  Sr. Corrêa Caldeira. ter meios paro comprar fato á phisana, foi mandado 

O Sr. Ministro disse, que aquelles crimes politicos, prender por esse facto, quando a Lei diz que seis 
para os qiiaes Sua Magestade tinha concedido a am- riiezes depois ainda podem usar do fardamento, seis 
niatia, eram aquelles que tinham tido logar depois do mezes depois da baixa. 
Movimento de Abril, quer dizer todos aquelles que Ora esses individuou, se por acaso para elles póde 
se cobriram com esses nomes de crimes politicos, pois ser applicada a ariinistia, parece-me que é de justi- 
que na minha opiniho e na de muita gciite, aquelles ça erquidade, que, quando elles o peçam, sejam col- 
crimes nzo se podiam considerar como crimes poli- locudos, senão nos mesnios Corpos, ao menos n'ou- 
ticos, mas unicameiite como crimes de insubordina- tros. Eu conlieço dois destes individuos qiie se ti- 
ção, devida ao  estado de insubordinaçiio em que o riliarri destinado á carreira das Armas, e um aié as- 
Exercito se tinha achado depois da Itevolução, e que sistiu ú acção de Torre3 Vedras com o nobre Mare- 
felizmente hoje nio tem continuado, e tenho sinceras chal e lá foi ferido; não tinham nota alguma des- 
esperanças de que iião continuern. Mas disse o Sr. honrosa,. pois ~iiiham ciimprido sempre o seu dever 
Ministro, segundo vi do extracto do  Diario do Gover- como militares com honra e brio. 
no, que tendo lia! ido alguns successos, algiins crimes Ora parece que querendo applicar o Decreto 
politicos depois do Moviriiento d' Abril, apenas de dois de amnistia 1150 é possivel que se queira intender 
se tiiiha instaurado processo, que eram aquelles que que E só para nào continuar o processo daqueIles 
tiveram logar psla insubordinação do Batalhão de  que estavam iielle, mas sim para poderem continuar 
Casadores h." 3, ern Julho, e depois pela conspira- a dedicar-se i carreira militar, pelo menos aquelles 
ção que se descobriu no Iiegimeiito do Infanteria que tiiiham servido com honra, e que não tinham 
N." 14. Lembrarei porérn a S. Ex." que ainda ha nota algniria desairosa. k sómente sobre este objecto 
outro, sobre o qual se instalou um processo, que foi que desejo ouvir o Sr. Ministro da Guerra, e espero 
aquclle que teve logar no Regimento de Granadeiros que S. Ex." atlenderú ás considerações que eu fiz e 
da Raintia: no extracto nào vinlia manifestado que defirirá como intender de justiça. 
S. Ex.' falasse nesse, e até iiin desses iiidividiios que O Sr. Presidente do Conselho de Ministros, Mi- 
foi iiivolvido nesùe atteiitado, foi condemnado rio Tri- nistro d a  Guerra (Duque de Saldanha, : -Sr. Pre- 
buiial, e i ~ ã o  sei se a esses iridiviciuos sao ou não ap- sidente, eu liniitar-nie-hei tambein a responder só R 
plicadas as disposições da amnistia, isterido que sirn, pergunta qiie o illustre Deputado acabou de fazer 
e niio sei se Ilies foram ou não já applicadas. Ora sem riie dispensar das coiisideraçòes geraes a que S. 
agora quanto aos outros dois acontecimeiitos não me Ex." se referiu. E direi com franqueza, cor11 rnuita 
consta que sobre nenhum se instaurasse mais do que franqueza, que a mirn nio me consta -que, depois 
iirn leve processo, porque iiingueni ctiegou a entrar do ~Moviinento de Abril, se tenham instaurado outros 
em Concellio de Girerra. processos, além daqcielles de que já em outra occa- 

Ha  tambem um oiitro acontecimento, que foi o de siio eu aqui fiz menção; e que tambeni na respecti- 
unia tentativa de que se desconfiou no Regimento va nota qiie recebi do Estado Maior General, com 
N." 16; sobro este fez-se um processo, que tambem referencia á Inrerpellação ha tempos verificada pelo 
n%o teve consequencias ; sobre este acoritccimento, no illustre Deputado O Sr. Corrèa Caldeira, na0 se faz 
qual eii fui a julgar, não fallarei agora, iiieaçko alguma do caso a que S. Ex.' se referiu, 
nias fallarei sobre o que tcve logar ern Vieeii. NLo e disse ter tido logar no Regimento de Granadeiros 
entrarei iambern na analyse dos acontecimentos qiie da Rainha. 
deram log;lr áquelIe processo, o qual não vi, nem sei O Sr. Conde de SanaodZes: - E o processo ins- 
o que é. Nào entnrei tarnbeni ern considerações so- iaiirado em consequencia dos acontecimentos que ti- 
bre esse acontecirncnto, apesar de que me parece, e veram logar no dia em que aqui ern Lisboa os Qra- 
dil-o-ei de passagem, que estava milito longe de ee nadeiros qiiizeram i r  desarmar a Guarda Municipal. 
caracterisar como acoiitecirnento politico. Mas dado O Orador: - Nko sei se a esse respeito Iiouve pro- 
o caso, e considerado elle como o Sr. Ministro o con- cesso : no Estado Maior não ha nota nenhuiiia ; e o 
sidcrou, eu limitar-me-ei iinicamente a este. mesino Coniiriandante da  Divisão, o 6 r .  Bar50 de 

Neste processo foram accusados Oficiaes e praças Palme, acaba de dizer-me que nada sabc; que não 
de  pret; contra os Officiaes riao se procedeu, e uni- hoiive participação alguma do Commandante do 
caniente se Ilies applicou uni castigo arbitrario, isto Corpo corii relação a processo instaurado naquelle 
e, deportaram-se. Já por occasi50 do que disse o Sr. Corpo por este ou aquelle acooteciiriento. 
Ministro da Guerra, eu vi que essa deportação estava Agora quanto ao mais-da Interpella~ko, direi, 
já liIriitada e sómente havia a excepção de elles po- que tive muita satisfaçko eni a oiivir, porque me dá 
dereai presistir em qualquer parte do Reino, menos occnsiào de certificar e provar a S. Ex." que o meu 
em Vizeu. Mas no que S. Ex.S não falloii, nem o proceder, nesta parte, as minhas vistas, e os meus de- 
meu Collega, foi nas praças de pret que foram invol- sejos são conforme os de S. Ex.', por isso que o por- 

naquelle H a  uns poucos de Sar- ta-bandeira involvido no acontecioieiito que teve 10- 
bentos, ha Porta-Bandeiras, pelo menos um ; esses in- gar em Vizeu, já foi mandado restituir, e os quatro 
dividuos foram desarmados, vieram presos para Lis- Officiaes, a qiie o illustre Depulado se referiu que 
boa, estiverain retidos n'uma piesiganga, tractados O eZo dois Capitães e dois Tenentes, esses mesmos jú 
inais L>Eirbaramente possivel por iim longo praso, e forarn mandados collocar, apesar de que isto não ap- 
depois de vinte e tantos dias de presigaiiga tiverain pareceu uiiidu na Ordein do L)ia do Exercito. 



Torno a repelir, ,que o i l la t re  Deputado não ieui 
mais interushe do que tenho Lido, e terei sempre por 
todos os meus Camaradas, inesmio pelo motivo que 
já aqui expendi n'outra Seskio, de fueer desapparecer 
cwn~ le t awn ie  qualquer veetigio de que houve divcer- 
gentias poli ticas eMre o65 ('Ap&dos). 

Quamto aos S a r g e n t ~ ~  rclmbern já se deti m d m  
para qiie todos aqwlias que foram demi~~idos  e 'que 
requeressem para serem restituidos, o fossem, não tcn- 
da tido nota algurna que os twne indignos, e tendo 
de mais a mais o idade grapria para poderem ser 
de novo udmittidos ,no cer~iço ( ' p i a d o s ) .  Parece- 
me que deste modo tenho satisfeito os desejos do il- 
lustre Depritado. 

O Sr. Conde de Sanlod6eo:-Eu esiou cum.ple- 
tamente satisfeito com as explicações dadas por ,S. 
ER." o Sr. Ministro da Guerm ác&ca dos aconteci- 
mentos deVizeu. Mas visto que S. Ex." não esiá ao 
facto dos acontecimentos a &e ine rehri quan~o ao 
Regimento de Granadeiros da Rainlia, peço a S .  Ex.", 
qrw se informe do que l i s  n tal respeito, para a o  caso 
de ser verdade aqiiillo q i ~  eu disse, de qwt: tenho toda 
a certem que o é,  roced da cooforme, ou da mesma 
maneira s respeito destes indibiduos como procedeu 
com aquelles implicados no acontecimento de Vizeu, 
e que portanto se algum clriste preso seja posto eni 
liberdade, ou r~siituidu se esta demiltidn. -Quanto 
ao Regimento de Infanteria N." 16, tarnbem foram 
mandados sair do serviço os Sargentos sobre os qiiaes 
bouve suspeitas, que na vtvdade niio eram fundadas, 
eu fui chamado a julgar este ceso, fiz quaei comple- 
tamente todo aquelle processo, conheci pelas trstemu- 
nbas qiie foram inqueridas, e note-se qiie foi inque- 
rido quasi todo o Regiincnto, e pelos depoirneriios be 
cr>nheceu que não havia prova slgiinia de suspeita 
sobre esses -Sargentos, conheceu-se que essa denüncia 
era perfeitanien~e uma falsidade manifesta, ossargen- 
tos sobre os quaes houve suspeitas, nBo obs~aiite o re- 
sullado do inquerito, foram tanibem mandados dar 
baixa do serviso, não sei se depoiò foram ou nko fo- 
ram restituidos, pinda lia bem poiico tempo nte dic- 
seram alguns Officiaes daquelle Corpo, que ngo fo- 
ram por em quanto restituidos; por isso parece-me 
que j u w  k que ácêrca delles, se tiverem requerido, 
se faça o mesmo qiie a oiitros mandando-se que se- 
jam iestitiiidos, porque estou certo que o terão ;equc- 
rido por i$so mesmo que alguns delles se deslinavairi 
á carreira militar, e de certo sairuni dellu contra sua 
vontade; por isso espero que S. Ex." o Sr. Ministro 
da Guerra tonie conta tanto do primeiro caso como 
deste que acabo de apontar a fim-de fazer extensivas 
a esses individuos as beneficas disposiçiies do Decreto 
da amnistia. - No mais dou-me por completamente 
satisfeito. 

O Sr. Presidente do Conselho de Miniutron e Me'- 
tlislro da  Guerra (Duque de Suldanha) : - Eii n k  
tenho conhecimento de prncessos instaurados naquelle 
Corpo em conseqiiencin de motivos politicos; rio E,- 
tado Maior ni%o lia conimunicaçâo alguma a esse res- 
peito; o Sr. BarUo de Palri~e então Corriuinndante 
da DivisBo diz, -que não tem idéa disso : póde milito 
bem ser que alguma coiisa haja, mas que seja ape- 
rias por algum ucto de indibciplim, sem que nisso 
entre o menor vislumbre de Polilica. Entret:into in- 
dagarei o que hn a respeito do facto a que o illustre 
Deputado alludii~ (do qual ncrn mesrno se recebeu 
particip~çio do Coiiitnandante do Corpo); em fim 

eu vciiharri, u prowúltsei coino mais justo a can- 
seniente fbr. 

O 6 r .  (Zorrêa CaJdnira : -Sr. Presidente, parece- 
me .que é f h  de toda a duvida que ha ternpos a esta 
porte tem aido muito frequentrs os crirrics cornmetti- 
dos contro a segurança individual, e de propricdadc 
(A+oiodosJ. Niio só a Irnprmsa se tem delles ocru- 
pado, sendo raro !o Correio ern que os Jornees das 
dilferentes c&= politicus nâa mencionem cim novo 
.nttentad~, &o só alguns doo Delegados cdo Governo 
&em já canfirmado estc augmenio nos criines indica- 
dos ; mas por vezes egta Larriam tem ouvido Depu- 

I 

~ a d o s  b%ernbrm della chamarem a attençâo do Go- 
verno sobre u destes crimes, e sobre fie- 
'qaencia cam ilãe se repetem. -Quanto ás comas deste 
funesto syrnptooia do nosso eaado social, podem ser 
diversas as opinGvs; tenho ouvido miiiia;, e não di- 
rei por ora a niinha ; creio todavia que algiins destes 
faator, ae .foiieni btun eraniinsdos eni todas as suas 
circu~nstaocias especioes, niostrarZo que a causa de 
alguns, talvez de rniiitos, seniio de todos, coino iiie 
parece, serh, a que produziu 03 acontecimentos cri- 
rninosos de que foi tbeatro a freguesia de Freixianda 
no Concellio de Villa Nova de Ourom no dia dt: 
Janeiro ultimo. acontecinieii tos acom~anhados de rir- 
curris~aocias iBo aggrnvarites, qiie de certo de~iarn ter 
chamado muito particularmente a attc.risb do Go- 
verno. 

Não bouve porém até agora deinonstraçâo alguma 
de que assim fosse, e por isso eii julguei ronvenierite, 
e do meu devcr excitar essa attenção do Sr. Miiiistro 
do Reirio. S. Ex." lembrar-se-lia de qiie a ~iiiiitia I n -  
terpellaç50 foi aqui annonciada ha quasi um mrz,  c 
qiiarido rriais de um mez tinha já decorrido sobre os 
factos alli prati~mdos ; julgo portanto, e parece-me 
que julgo bern,, que o Sr. Ministro do Reino estaríi 
a esta hora completan~ente habilitado, ou perfeita- 
mente informado para me dar as explicaçõeí que voii , 
pedir Ilre, e talvea mesrno para consegciir ulgurna ine- I 

xactidio que por ventura haja nas informações que i 
eu recebi a este respeito. Pergunto por isso ao Sr. 
Ministro do Reino- Se S. Ex.' sabe qiiaes fornin os 
factos criminosos?.. Qual foi a sua gravidade I.. Se ' i 

tem oii não o caracter de crime piiblico ?.. Se a res- 
peito delles a competente Aiictoridade procedeu como 
a Lei manda ?.. E finalriivnte se S. Ex." tem conhc.- 
ciincnto de alguma circumstancia especial qiie deva 
cliamar mais partictilarrnerite a aitençâo do Goveriio 
sobre aquelle objecto, e que exigisse providencias iani- 
bem especiaes que cohibisseiri, e eviiassem a repeti- 
ção de scenos sirnilhantesí.. Depois de ouvir a res- 
posta de S. Ex." farci a respeiio della as observuqões 
que ine parecerem necessarias. 

O Sr. Ministro do Reitzo (Fonseca Magalhdes) : - É verdade, como disse o illustre Dcputado, qiie 
a sua Interpellação estava annunciada ha muito tempo 
sobre as occorrencias de Villa Nova de Ourem, que 
tiveram logar no dia 6 de Janeiro do corrente anno. 
Eu duvidei muito da verdade das informaçces dadas 
nas correspondencias particulares, e por isso procu- 
rei informar-me, obtive communicaçòes officiaes que 
me parece dever I&r ri Camara, porque essa leitiira 
satisfará mais do qiie as respostas que eu dér; e 
farei sobre estas communicar$ks, e sobre as Aucto- 
ridades que as t r a n ~ m i t t i r a ~ ,  pcqiienas observações, 
poucas observações, mas tambem as justas. O Admi- 
nistrador do Concelho diz (Leu). 



O C;overnador Civil é o Sr. .To7~o \ritor~io Styiieifii  
Piiito qiie diz (Leu). 

listas inforrnaç0es do Governador Civil, Magis- 
trado que merece a minha confiança, deafizeram-me 
em grande parte as apprehensões que nie causou a 
Interpellação do illustre Depiitado. 

Eu, Sr. Presidente, ainda não contente com es- 
tas averiguações, mandei novamente, que, se algu- 
nia coiisn houvesse donde podesse resultar a nienor 
suspeita de que este Empregado tinha concorrido 
para estes acontecimentos, se me dissessc, e n5o veio 
nada. 

Este Officio do Administrador do Concelho que 
acabei de Iêr, exclue toda a qualidade de descon- 
fiança e fingimento, e não me parece qiie possa lia- 
ver aqui ornato algum, ou desejo de ~cciiltíir a ver- 
dade ao Governador Civil; por conseqiiencia, tenho 
cii para mim que foram sem duvida exaggeradas as 
informações qiie deram ao illus~re Deputado, por- 
que das iiiforinações officiaes que acabo de ler, se 
concliie que o Administrador do Concellio n" ao en- 
trou em cousa iienhurna destes acontecimentos, e 
por conseguinte n8o abusou da sua aiictoridade: 
aqui quem abusou foi o irmão do  Adniinistrador. E 
é o que ordinariamente acontece, quando não, nunca 
havia rixas. Um homeni dá  dois bofetões no meti 
creado, e eu intendo que tenho direito de dar ou- 
tros dois no aggressor: se o individuo que leva dois 
bofetões, se calasse com elles (Riso), acabava-se logo 
a desordem, c não havia mais nada ; nias de ordi- 
nario não acontece assim. 

O Sr. Col-rêa C<ildeira. -V. Ex.' tem informa- 
ç6es do  Ministerio Publico nessa Comarca? 

O Orudor : - Aqui não tenho, mas não digo que 
1150 viessetn ; e se nessa parte houve omissão, eu te. 
nho a confessar me disto : assentei qiie o Goverria- 
dor Civil era o canal directo por onde eu devia rc- 
piilar-me, e parece-me que se liouvesse esta Repre- 
sentação do Ministerio Piiblico, não me seria occul- 
tada. ... 

O Sr. Corrêo Caldeira : - Mas eii pergunlo se 
V. Ex." sollicitou essas in formaçk?  

O Orador : - Ngo, Senhor, não costumo sollici- 
tal-as. 

Parece-me qiie tenho respondido ao illustre De- 
piitado, e intendo que as siias inforinaçõcs foram de 
certo exaggeradas. 

O Sr. Corrêa Caideira . - Sr. Presiderite, espero 
que o Sr. Miiiistro do Reino acreditarli qiie, qual- 
quer que seja a diversidade das minhas opiniões das 
de S. Ex.' (e muito grande é ella) eu não viria tra- 
zer ao Parlamento um objecto desta natureza, se po- 
desse persuadir-me de que o principio motor das qiiei- 
xns era não a verdade, a Lei, e justiça offendidas; 
mas simplesmente intrigas politicas .... (O Sr. a- 
rristro do Reino: - Apoiado, acredito). Se o objecto 
fosse em si tão simples, t,io pouco significativo, c 
tão poiico importante como S. Ex." o pintou, eu 
iiáo vinha de certo nem chamar a attenção de S. 
Ex." sobre elle, nem tornar o tempo a Cnrnara ; nias 
as informações que tenho, póde ser qiie inexactas, 
dao ao  negocio um caracter muito iiiais grave, e foi 
por isso, repito, que eu quiz provocar explicaç8es de 
S. Ex." ácèrca dellc. As informações que tenho, niío 
me foram dadas pelo Cavalheiro a qiie alludc o 
.idmiriistrador do Concelho, que não coulieço; foi 
por outrem digno de toda a fé, que soribe d e s t ~  
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acoiit(:cirnenlos, e refeiirc:i á Caniara coilio elles fu- 
rnrii 

É verdadeiro, segundo nie dizerii, o facto de ter 
apparecidr, iim creado do Administrador do Conce- 
lho ern casa do mesmo Administrador seu amo, mais 
tarde do que clle o esperava. Naturalmente adrnoes- 
tado ~ m r  isto, e achando-se ferido na cara, foi inter- 
rogado prlo amo ácêrca de quem o tinha ferido, e de 
qnal havia sido a causa. O creado que conforme as 
inforniaçties qiie tenho, não foi espancado por nin- 
guem, mas se tinha embriagado, e nesse estado ciihido 
do carro abaixo, resultando d'ahi o ferir-se na cara, 
e haver-se demorado muito mais do que devia, actiou 
mais natural dizer, que tinha sido atacado e feri- 
do, em certo local ( Urna voz: - Não foi assim, nao 
B verdade). Eu estou fallando por informações, nzo 
sei se isto é ou não verdade; assirn rne referem os fa- 
ctos, e assim os acreditarei em quanto melhor aii- 
ctorjdade os não contradisser -e se a verdade é co- 
mo eu a refiro, espero que o Sr. Ministro não faltará 
ao qiie lhe cumpre pela sua p r t e .  O Adrninistrador 
do  Conceleo ouvida a narraçao do  creado dirigiu-se 
já de noite ao logar oridc o creado lhe dissera que 
tinlia sido espancado, acornpaiihando-se de Cabos de 
Policia, cii,jos nornes aqui Lenho, e igualmente de seii 
irmão (Leu). 

O Administrador assim acompnnliado de seit i r -  
rnio e de dois Cabos de Policia, utri fillio de IFriin- 
cisco Pereira da Cumeada, e uin filho de José Pe- 
rcirn de Farrio, pelas indicaçòes qiie o crendo lhe ti- 
nliir dado, fez abrir ti força, e invadir as casas qiie 
lhe pareceu, e arrastar para fóra deltas as pessoas qiie 
foram encontradas, e que homens, mulheres, e crean- 
ças foram sem piedade espancadas; e as contusões 
nio foram de tão pouca iii>l~ortancia, que não Iioii- 

ve~se iima fractura n'um braço, e oiitra em dois de- 
dos de iiina miilher. As pessoas espancadas foram as 
eeguintes: José Carvalho, miilher e filha, a mulher 
de Manoel Pereira Raposo, iirn filho derte ; Mario 
Carvallio ; iini filtio de Bento da Ponte, Conccllio 
de AriciLo. Sào estas as pessoas que foram barbara- 
mente, e com inaudito desprezo das Leis aggredidas, 
e espancadus, e cujas casas fororn invadidas pela Au- 
cioridode Pirhlica; havendo ainda a notar que uma 
iriulber 6bi litterirlinente pisada aos pés por alguns 
dos agentes desta pasinosa execiiçio! ! ! Se estes fa- 
ctos são vrrdadeiros, coino nio posso por ora deixar 
de acreditar, porque me parece inipossivcl qiie se r x -  
ponhaiii com tnnin individii.içPo, u circurnstaiicias, 
factos que niío seriairi mais qiic! iiiii rninaoce, segun- 
do as inforniaç0es dadas ao Sr. Ministro do Reino ; 
$e estea factos são verdadeiros, digo, n8o c! necessario - .  
que eu encareça a sua gravidade, porque é a Aiicie. 
ridade Publica, especialmente incumbida de velar 
pela segurançn dos Cidadãos e da propriedade, que 
se torna, invertidas todas asregras, auciora, e instrn- 
minnto de vinganças pessoaes, que eiitra de noite, e 
violentamente nas cosas dos CidadBos, arranca os 
seus habitantes para fóra, e os rnulirata eriiariiente! 
(O Sr. Ministro do Reino; - Isso é horroroso I )  São 
estas as iiiforrnaç6es qiie teiilio, e s8o ellas me 
levariiin a cliiii~iiir ti attensio do Sr. Ministro do 
Reino sobre taes acontecimentos. -.-~ -... ~ - -  

Sobre estes factos qiie constitiiem um criine pobli. 
co, gravissiino pelas circutnstancias de que foi acorn- 
panliado, devia iminediataetnnte proceder-se a corpo 
de delicto ; mas nâo se fea, porque os qiieixosos rc- 
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ceiai~do o A(1ininistrador do Concellio, e sabendo que tendo conheciinento destas circiim~arrwins, que apon- 
tinlriiiii a luctar com uin tioincry ~)odero>o pela sua tei, havia de ter i;iiiia voiiiiide de  famr reaiover as 
posiçiro de Aiictoridade, e de  nenliurn modo escrupii- causas qiie prodiieiraiti tho lari~entaueis aconiecimen- 
Ioso nos rnt'ios de  vingar-se, não se forain queixar; tos, conio eu  tetilio d e  que elles sc aio repitam, por- 
e o Juiz Eleito intendeu que nâo se qiieixaado elles, qiie á parte divergencias Politicas, é cssk o senlirnento 
não tiavia riiotivo (>ara se proceder ao corpo d e  deld- de todo o lioir~eiii honesio, d e  todo o homem justo, 
cto, deixando assiiri de se ciimprir o que n Lvi ter- de  todo o Goveriio que tem consciencia da  siia missao. 
minarrta, e expraasrciierite ordena ern airiiilhaiites ca- Sr. Presidente, faz cier, qiie & verdadeiros os fa- 
sos. elos qiie referi, e exacta a siia npreciação, exacta a 

Houve pois ii i i i  facto crime, revestido da circums- qiieina de  qcie as Aiictoridades iiào elitripreni a Lei, 
tancias como as referidas, e 1120 se procedeu coritrn e faltarn aos mais importnntes dos emdcvcree ,  O co. 
os seus auctores e cumpliaes, porqiie os qiieixosos re- nliecimenlo de  fartos siinil1i:iiites repetidos eni diffe. 
ceiarani ser no fiitoro viciiriias d e  persegui~ões ainda rentes Coiicelli(~s. - Ein Serpa, por exciriplo, foi as- 
mais atrozes, e a resjlectiva Auctotidnde Jiidicial li- sassinado ha ie r i  i i r r i  mez, coni iim tiro, qiiii+i dedia, 
niida, ou apaixonada esqueceti coniplelarrier~te os seus rias riias da  vllla urn boniern cliairiado Jose Gargalcc, 
devcres, Ilesda qiie aiinunciei esta Interl)ellaçPo, tra- foi aprinlittlado otrirn, e iiòo consta qiie se ioinasseiri 
ciou-se jtí, segiindo oie consta, de proceder ao corpo contra osassassinos nenbumseprovjdencias.-Consta 
de delicto, a diligencias d o  honrado Agente do Mi- que pelo contrario os criniinam, auctores d e  tacs 
nistrrio P i~ \ )~ icn ,  Inna como os ferinien tos ou con tu- alt ~itados, alilia conhecidos, carnpeam irnpiinm. - 
sões n5o podia111 ser apresentados toei quaes forurn 'i'alvez que alli, conio eiii Ourcrn, nRo haja mainr 
lia occasijo d o  crime, recoireri-sc aos depoiriientoa zêlo da  partt: da  Aiictoridade Adtojriisiietivo, neni 
dos offendidos, tonjndos sob juramento, e algueni me da  Judic.ial. Se estes factos s5o verdadeiros, siio muito 
assevera qtie iodos declararam ciiinpridamente os fa- dignos da  attcnqGo da  Caiitara e clo Governo (Apeia- 
cios coino na verdade foram, e conin aii  os referi.- dos): é riecessario qiie o Sr. Mioiotro do Reino pro- 
l3rte depoimento fez-se a 27 d c  Fevereiro ultimo, cure estar iiinis bern informado d o  que se pohsa, e 
isto &, cincoenta c tantos dias dapois da  perpetração proveja de remedio n 150 grande falta de  ol>servan- 
cio cririie ! tia das Leis, dtb jristiya t. de seglirançs. 

Esciiso de dizer mais. Ao Sr. Ministro pertence Al6rn disto, e corn refvrencin ainda ao Conrelito 
indagar, 6~ coirio disse, a iitstnricitls d o  Agente do  de  V i l l ~  Norn de Ourem, obwvarei  q11c o Adiniiiiê- 
iMini:,~erio Piiblico, be ~>rocedeci pos~eriorn)eriie a o  ~ r a d o r  ro ide  a muita diht'incia (a quatro legoas) d a  
corpo dedeliclo; e sc \eiiticnda a cxistenciù por iiiiia cobcça do Concc*llia, c que iião vem senâo ci,iia vez 
parte d o  criine, c dtis suas circcin~~taiiciao, por outríi {><ir seinana h Secretaria d a  r3diiiinisirriq~o: veja-se 
de  tanta r~egl i~encia  e inciirin da  parte d a  Aiictori- pois corno os negocios de  t\dtiiinistraçiio e d e  Policia 
<l:ide Judicial, sc irnpõc a todas, e a cada urri a res- I160 de  Qcr aili traciados. h ' io c o n h q o  o Adiiliitis- 
ponsabilidadc legal. trador, nem 6 coritra ellc qiie vão as rninlias qiieixae, 

Eu  peço tanibein ao Governo pqr estia occas i?~~ ,  C ceiisuias: í i  ciilpa n30 e delle, a culpa é de q1ic.m 
qiie oltie pelas Aiictoridades que collocoii ii frente da  o iioii~eoi~, e de qiiem cortssnte que I%> rnal servido 
Adi~iinisiração dos Coiiccllior, 1. que acredite, qiie seja o Publico, t i o  iiial feito o serriço. 
urita das principaes razoes qcie eibtreieni ein iiiiiitos Dt-pois desias ot>servaq0cs coricliio, esperando q i ~  
Concellios a iiiquieiac;io, n ciesconfir~ii~~i, e a desor- o Sr. Miniotro obteiilia do  seir C o l l ( > p  da  Jiisiiça, 
dcir,, veni da  riiá escolha qiw o (hiverno, depois do informações Gcerca dos factos criminosos d o  Farrio; 
Movimento d e  Abril, fez dos individuos qiie eiicarre- riiiiis cahaes, e 1nai.i verdadeiras, riinis explici~as cio 
fioli da  Adrninisiraçáo desses Concellios. (Voraes: - que as que ate hoje tem, e que obtidas ellns fasíi 
Râo, nlo, pelocooirario). Nâo qiicro censiirar o G o -  ciiinprir a Lei (Apoiad~is) .  
vrrno prlas den~isGes qiie deu a Ernpr~gados Adrrii- O Sr. Bardo d e  Al.ljleirirn: - E u  peso a V. Eu .' 
riistrntivos, porqiie iniidandode Polilica, naturalincnie que coiisiilte a Cunlorn, se me perulitte que eii falle 
dcvia larribem iriiidur deiigentcs, e execiitorro d o  srii sobrt- cstc ol~jccto. 
pei)saniriito; rrinr o que eii esperava, desejkra, e que 0 Sr. P~esi&?~te:-Deoois deacabar de  fa lhr  o 
ierilio diwito a exigir, i qiic nomeie Iiorneiis de pio- interpcllaritc e o inierj)l.llado, entâo e que hei decon-  
Lidade, que adriiiiii~treiii jiistiça, e qiie sc não ter- sultar a Carnara se Ilie concede a palavra. 
nem instrurncntos d c  violencias, de iiijus~i<;as, e t in-  O Sr.  Con-êa Catdeiru: - Eir tambeni pego a pa- 
gançus ,)rirticuIarec. Éi o que está aoontccendo toda- 1,ivra. 
via eiri rliiijta pnrlr, porqile o Governo iniidoii cair!- O Sr. Presidente . -O Sr. Depiitado jti ocio póde 
plrtntiieiile os Agentes da  AdminijtraçPo Ptiblico, ter a palavra, porqiie fellou as vezes que Q ltegi- 
drsde o Ciovrrnrdor Civil até aos Regedores d e  l'a- rnento uiarca. 
rocliia, faseiido miio baixo elu todos os Einpregados, 0 Sr. Corréa Caldeira: - Mao eu da primeira 
e Iiiinccir,rinrios tlel,endmter in~f~iediatomrnle da ae- vez 050 fallei. fiz iiuia pergunta (.Riso). 
yso Adininistrativn, r i i l o  curou dah qrialidadefi irio- O Sr. BAnistro do Reino: -Sejamos justos pri- 
raes dos que Ihes sub~titiiiii, tomnndo-se por presumi- meiro; e depois nos rirerrios. O ill~istre Depaiiado niio 
p~Ro de capacidade, a natureza das opiniões dos no- fni violrnto, o illuatre Depiitado fez a sua Inicrl)ella- 
voe mirieadoi, e o restiitado 6 o qiie Nação, o qiie çiio corno i m  Depiiiedo da  Opporij~Bq coin a rirt~a- 
todos vemcis. liidade que cabe a uiii bori~eiii de Deni ; c d jiisto que 

Ningiicm, nerilicirn Partido, rienl~iitn Governo póde cnnsideremns o assiirnpto sobre qiie ellc fallo~i, por- 
dwrjar n dcsordcni, e a rt~petiçHo d a  ctimcs: todos qiic é de muiia gravidahle. 
tom interesie ctu os evitar, e etri reprii~ii-ltw qciatido 'I'racia-se de  r i d a  inenos d(3 qcie de  offcosas indi- 
se conimeUrrn. Eaipreguem-se portarito para esse fini vidiiaes, niiitiln~ões, ftrirnentos, frertiirns, r .  irláos 
os ineiss aoavenieiites. Estoii ccrto de qiie o Governo tracstos aitribiiidor ii 13iicboridade Publica: ciista-ine 



n crkr que nHo Iiaja inuita exaggera$o nnquiilo tliie 
rrferirairi rio illustie Depiitndo; inns não iiie hei de 
decidir serião pelo qiie souber ; porque nu lerdade, o 
fricio, como S. Ex." o apresentou{ e rcfcrindo-se a 
cartas de pessoas, eni querri S. Ex." diz qiie terri ple- 
na corifiança. 6 grave. Por ora n qiitsl50 ebtÚ ~11s. 

pensa; cii não posso dar inteiro credito ao qiie se al- 
Icga, nOo o  osso negiir, ciiiiil~re-iiie proceder; inas 
6-ine difficil acreditar que o Aiictoridade Publica, de 
qiicam até agora não tem havido qiieixas, qiie no rno- 
inento das cleições nâo ~iverarn logar, $?rido qiiasi 
senipre riestas occasiôes qiie os I'ortidos se cxaltan), 
e tini ou outro se queixa, e ás vezes ambos, e passoti 
incolume por este tempo dos comt>at?s, o tio Govei no 
riada cli~gou contra a gerericia desta Auctoridode, 
digo eu, não B POSSO deixar de ter erri niiiita confian- 
sa, devo-a ter ; tnas irso não impede, que eu suspen- 
da o meu juizo, ate colher inforiiiações mais cabaes, 
e quondo as tiver, hei de epresental-ar ao illilstrc 
Deputado. 

O illustre Dcpiitado fallou ém riiuitas deniissões 
oue o Governo terri dado: reconhece no Governo a 
faculdade arnpla de dar demissões; e ha exeinplos 
de se darem essas deinissòes ern grande numero e 
força, exemplos, que nunca imitarei, e neni até te- 
nlio iisado dessa faculdade. O Goverrio, suppõe S. 
Ex." de cci to, que fez urna amplissima mudariça das 
Auctoridades Adniiriistrativas, eii direi que não; o Mi- 
iiisterio é serriprd corn grande reluctancia que muda 
cilgiima das Auctoridades, serido para isso rieccssario 
que liaja queixas contra ellas ; e se o faz ás vezes, é 
preguiçosarnerite segundo a opini,âo de muita gente 
par. mc IIHO enganar (I'oies . - E verdade). Eu  i150 
creio q11e se possa jamais tachar nenhum dos hlinis- 
tros qiie trtri liavido desde o Movimento d1Al>ril de 
ter. imitado o qiie aconteceu arites a respeito de des- 
locaçiio de Auctoridades (Muitos apoiotios), porque 
rienlium delles a fez. Disse aqui oiitro di,i o riieu no- 
l~ r e  (:ollega o Sr. Ministro da Fazend* que cluatio- 
centos Empregados que tinlia ... 

O Sr. Ministro da Fazeudi2: - Foi o Sr. Avila 
qiiem o conft?ssou. 

O Sr. /ivda : - No não confessei nada ; eu disse 
que nao tinha feito nonieaçiies facciosas, e a prova 
cstavn em que o Sr. Ministio da Fazenda i,ão Iiavia 
dado a deniijsao a nenliiiiri dos Empregados a que 
alliidí, por niotivos politicos. .. 

O Sr. Ministro da f i s enda  . - fi i%o memio. 
O Orador: -Bem ; elogiaratii-se ambos os Sis. 

Ministros (Risodus), e aiiibos rncrecem o elo&. ? 
Ora eu corro por todas as Iiepartiçoes, e principío 
por aqoella qiie deixei, a da Justiça. 'J'odos sabe- 
mos, que a maior parte dos Escrivães (não sei se 
será politico dectaral o aqui, mas eu iiitciido que a 
irielhor Politica é a verdade) trabal!:ararii contra o 
Goverrio nas eleiçôes ( Muztos apoiados. - O Sr. 
Corrêa Caldeira: - N%o, Serilior ; 4 rriais unia in- 
justiça que Ihes faz) O illiistie Deputado diz que 
nEo; se é para me negar o elogio de toleiancia, pa- 
ciencia ; mias a toleraocia Icvt i-a eu até onde ella se 
p&ie levar ... (Poaea: - É verdade - de rnaia) ; e eri 
IXÇP ao illnstre Deputado que tão certo está nos pio- 
ccdimeiitos de quem eu podia tomar exernplo, .yite 
rne diga em coiisciencia se liouve algurii que eu iirii- 
tnsse em qiianto a tolerancia (Z70ses : - IL'enIiiirn - 
iieiitiiim). Qiianto aos Empregados Administrativos, 
como eu 11% cito neni indi~idiios, neni comarca<, 

nem proviiicias, tambeni poderei dizer, .que muitos 
existem ainda hoje que ~raballiaram mais ao meno, 
abertarncli~tc contra o pensamento do Governo a res- 
peito de clciç6es (&uitos apoiados) ; e dou as niiios 
á palmatoila, corno se diz ; eu intendí que essas Au- 
ctoridades e~tavarri allucinadas; interidí que havendo 
da parte de algumas, de todas um certo iiiciecirrieiito 
de probidade, devia, cornpeiisando corri essa probi- 
dade um certo fanatismo politico de que estavam 
apoderadas, toleral-as, e tolerei-as. Inteiidí que pas- 
sado esse tempo de fanatismo liavinni de vir a urn 
caniinlio de niaior inodei,aç%o, e i i b  ser irifieis ao 
Governo. Nao sei se riie engano, se nko; inas posso 
dizer, qiic de algiimas dessas Arictoridades tenho re- 
cebido p:otcstações de arrependiirieiito c confissb de  
quc iriteriíliani que tiriham tio Miriistro do Reino um 
iriiriiigo scii, iiiiiiiigo que as Iiavia de espiilsar, que 
as havia de lançar fóra, e por isso tractaram elles 
de nie lançar fóra a mim (Risadas); é notavel, rnas 
I I ~ O  acoiiteceu assiril. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrarigeiros ... (O 
Sr. .+3inistro dos Negocios Eçtrartgeiror : - Eu nao 
dernit~í iiiiigueui) esse niio dcmittiu riitigtiem ... ( O  
Sr. Minislro dor Negocios E~tron~ea ' ros  : - Xeiri uni 

; tiem um s6; estou repetindo as siias palavras 
?Liso). O Sr. Yiiiistio da Guerra, esse eiiijo tem 
adiriiltido; e s c  eiitio levaritou esta bandeira sacro- 
santa da urii50 da Pamilia Portugueza (Mlc i~r ,~  
a,vozu(too), foi procurar os desunidoj. por diveiss 
caii5as e teiri tractado por todos os rnodos de os tra- 
zei debaixo desta bandeira (&fuitosapoiados- nauito 
beni - é verdade). 

Sr. Presidente, na0 se Lça pois ao Governo n in- 
justi:a, q u e  o illiistre Deputado de ccito ri;o lbe 
qiiil: fazer, mas que se concliie da sua l>ropo>iç30 
geial, de que liouve absoluta inudarip e expulLo 
dos 1:mpregados; O illii3tre Deputado sabe que riao 
a Iioiive ... ( 0 Sr .  ('orréa Caltieira : - 1Iou.i~-a crn 
partes, e onde a 1io11\,e, resultarii estes fac~os).  O iI- 
Iustie Deputado u+oii da exj~rebs%o mio Cutx«; iiiiio 
baixa riso é só ri'urna parte, é erri todo o cnrripo, e 
o caiiipo dos 120ipregcidos é o Reino inteiro; i , > )  

Iioii\e 1h isso, e o illiistre Deputado sabe-o tnuiio 
b~rri. 

Mas vainos 6 queslzo, porque essa é mais grave 
do que esta1 mos aqui fallando nas toleraiicias e rias 
iritoleraricias; a qiicstao c' de segirrança publica, e a 
priuieira das questòes. Eii nBo posso agora, nem a. 
C~rnara. esta para me orivir, irivestigar a3 caiisns do 
L O ~ I I I I  ettirnento de crinics mais freqiientej que etri 
ccLrtas épocas tem haviclo; mas interidatnos l)em, ao 
Moviiiiento de Al>iil riUo sc devem iiripiitnr esses 
crinics; se delle fo3seiu conseqiiencia sc;t~ir-sc~-iain 
irnrnediaiainente a esse Moviuieiito de Abiil, e nós 
tivemos Maio, Junho, Jullio, Agosto, Seteiribio, Oir- 
tubro, e o Paiz sabe que ngo Iiouve taes crimes; de- 
pois qiie o inverno veio ... (Apoiados-O Sr. C o r r h  
('aldeirta : -E sabe de certo as sceiras de Liaboa rios 
tacs rnezes de que V. Ex.* faltou). Qiiacs sccnas? 

fdllo tie seguiniiyn. individiial e de propriedade, 
ititeiida o illustie Deputa&. Porque razao ii%o quer 
f~illar a niiiilia lirigoa, se eu fallo a sua ? Porqiie e s ~  
taoios a fallrrr uni iiiglez e oiitro fiancez ? (iiitdas) 
( O  Sr. Corréa Gtldc~ru: - É que V. Ex." ilâo com- 
~>Iet,irn o q:iadro, e eu qiiiz cornpletal-o) Mas com 
côrc:, diversas, e o quadio do illustre Deputado era 
outro ; npiies~tou a node, c eii o dia; o illustre De- 



putado soinbreou de iriais, e eu puz um Sol.. . O Sr. ; I> i i ihr i i inq~e~ qiie ( I ( ~ r ; i i i i  n o  itliistre Drpiitado, sein 
Crrêa  Caldeira:-Mas e uni Sol quc 116s riiio \e- q ~ i c  o Miiiisterio Piiblico o i i  o J i i i z  Ordinario tivesse 
iiioa) Singueni vê o Sol quando quer fecliar os olhos ... toiiiado algiiiri corilieciniznto desse facto. O riobrc 
1 0 Sr. Corrta Culdeira : - Tinhamol-os bern aber- Deputado diz - Que se procedeu a averiguações, 

riias que não produziraln effeito, porque foram feitas 
tO%rs, Sr. Presidente, a verdade é, e verdade de- passado bastante tempo, já. eni occasi~o que rião se 
ploravel, que apesar das providencias, das ordens coriheciarn os ferimeiitos. -Ora isto não colhe, por- 
que eii coiifesso á Camara, que nunca tenho deixado que S. Ex." disse que, entre esses ferimentos, liavia 
de dar tanto ante factutn como post f~iciunr, terri-se a fraclura de um braço, e dois dedos; e isto não 
commettido alguns crimes ; que se se examinar as suas pódc de3apparccer erri poiicos dias (Ali,oiados). A 
causas e origens, vêr-se-ha que não tem ligação, que verdade é; desde qiie esse Administrador foi no- 
são isolados, que um bando de salteadores n'uina meado para o Coricelho de Ourein, 1150 tem a,>pa- 
das provincias do Norte não tem nada com um as- revido iiaqiielle Concellio facto algiirri crirnirioso, se- 
sassiiiato perpetrado no Algarve por exemplo; mas iião este; e lia todos os motivos para se sup@r que 
é verdade que tem assim acontecido, e O illiistre De- este acontecimento foi premeditadamente preparado 
putado sabe muito bem, até pela sua experiencia de para trazer este resultado. Disse tainbem o nobre 
serviço, que ás vezes acontece assim, e durante um Deputado-Que a máescollia de Aiictoridades que 
certo tempo se commettem mais crimes. A verdade o Governo tem feilo, é que produziu, em parte, esse 
é lambem que as diligencias das Auctoridades tern facto.-* preciso saber-se, que esta má escolha de 
produzido em resultado que os assassinos do Bem- Auc~oridades, por menos pelo que respeita a esse 
viver estão prêsos, OS roiibadores do Porto esta0 prè- Concellio, iiiio se póde adrnittir. O Administrador 
sos, os de Castello Branco estão prêsos, OS da Co- deste Coricelho é iim homem Bacharel Formado c 
viltiã cstgo presos, os de Ervedal estão prhos, estão com as Iiabilitaçoes necessarins ; 6 senhor de urria 
entregues a Auctoridade Judicial, e por diligencias casa, e por conseqiiencia nao é dependente: 6 i i i r i  

das mesmas Auctoridades; não se póde dizer, pois, homem beniquisto daquelles Potros, e contra qiiítiri 
que se dormc sobre estes acontecimentos (Apoiados). ainda até Iioje não houve queixa algiima, nem aiiten 

E m  quanto ao mais eu peço ao illustre Deputado de ser Auctoridade, nem depois de o ser. Por come- 
que teiiha a bondade, oii por escripto ou como S. quencia a escolha de Auctoridades que, depois do 
Ex.' quizer, de me' dar os apontamentos que tem a Movimento de Abril, se fizeram para o Districto 
respeito desfa Auctoridade Publica; porque piotesto Admiiiistrativo de Saiitarem, não póde taxar-se corrio 
que Iiei cle punir os culpados quando os achar, quero miií, porqiie a respeito de todas ellas se dão as rne- 
dizer, hei de eiitregal-os ao rigor das Leis se acaso Ibores circrirnstancias; e ainda ate hoje não houve 
forem culpados, porque não tenho interesse neriliuni queixa contra essas Auctoridades, nern facto algiiiii 
em defender os crimes e ein os acobertar. criniirioso practicado por ellas. Já assim n5o aconte. 

O Sr. Bardo de Almei r i in :  -Devo declarar á. ceii As Auctoridades que existiam antes do Movi- 
Canlara, que estou ao facto deste iiegocio porque mento de Abril; porque essas practicaram actos me- 
sou do Districto Adrriinistrativo de Santarem, e te- nos legaes; e contra essas houveram muitas queixas 
nho tambem inforniayfies a este respeito. Primeiro (.dpozudos). i\ prova evidente da bua escollia de 
que tudo devo dizer ao nobre Deputado, Aiictor da Auctoridades que se fez rio Districto de Santarern, 
IiilerpclIaçiio, que foi niuito mal informado; as in- está no modo porque se fizerani as eleiçòes niiquelle 
formaçfies que S. Ex." recebeu, s50 ~odas falsas: o Districto; eleisões qiie se podem apresentar como 
facto passou-se tal qual foi relatado pelo Adiiiiiiis- rnodêlo ern relaç8o áquellas que se tem feito ncjtc 
trador do Concelho no seti Oficio dirigido ao Sr. Paiz ha muitos aiinos. Enipraao as CommissOes de 
Ministro do Reiiio, o qual S. Ex." acabou de ler. O \'erificaçiio de Poderes, e a Carnara toda, para que 
Admiiiistrador do  Concelho, tendo rioticia do facto me digain, se, quando se tractou de constituir esta 
e sal->eiido que tinha para lá partido seti irinão, traiis- Carnara, encontraratn eleiçGes mais livres e regula- 
~)ortoli-sc ao logar aonde o facto se practicou, acom- res do qiie as de Saritarem : porérn já assim não acon- 
panhado de alguns Cabos de Policia para accoiririio- teceu nnqiielles Dibtrictos aoiide as Auctoridades an- 
dar qualcjuer teritativa de desordem que podesse ap- tigas nBo fornni legalmente substituidas. Disse mais 
parecer ; e foi acompanhado de Cabos de Policia, o illustre Deputado: que o Administrador morava 
porque são os unicos que alli ha para niaiiter a muito longe, e que não vinha á Cabeça do Concelho 
policia do Concelho. O Adniiiiistrador foi ao sitio senão iiin dia cada semana - A  isto responderci- 
nolide se practicoii o facto; rnas, tendo-se jb dado os Que pouco importa que essa Auctoridade more mais 
Lofetòes a que elle se refere no seu Oficio, voltoii ou niênos longe coin tanto que ella cumpra com 05 

oiitra cez pãrri Ourem : tudo o mais que se disse, 
5 3 0  circurr~stniicias que se trouxeram para fiiis parti- 
culares. É preciso que se saiba, qcic tiido isto é fillio 
de unia intriga, que tende sórriente a deitar abaixo o 
Adniiriistrador do Coricelho que Iá estií, para no seu 
logar collocar-se alguern que se chama do Partido 
conservador, mas que os Povos daquelle Concelho 
iizio estimam, porque já tem a experiencia delle, e 
daqucllas pessoas que s5o dos aiesmos priricipios po- 
liticos, quaiido se acliairi rcvestidas do poder de Aii- 
ctoridade. 

Ora era impossivel que se tivesse practicado o fa- 
cto d'urxia riianeira t i o  escandalosa, como referiram 

seus deveres. Por tanlo sendo nienos exactas as i r i -  
forma$es que teve O Sr. Deputado, intendo qiia tiao 
ha motivo algurn para censurar O procedimento dessa 
Auctoridade, a que o illustre Deputado se referiii; 
e estimarei muito qire o Sr. Ministro do Reino coii- 
tiniie a collier todas as informações que possa obter 
a este respeito, porque estou certo que h30 de scr 
conformes com o que acabo de dizer, porqiie é a ver- 
dade; o mais que se apresentou, n&o quero dizer o 
que é; [nas não é de certo a verdade. 

O Sr. Corrêa Caldei~a: - Nao quero responder 
ao discurso do Sr. Barão d' Alnieirim. Se S. Ex." ti- 
vesse sido testemunha do facto a que alludi, entno 



dava-lhe todo o credito ; iiias tendo apeiias iní'orrna- 
de terceiro como eu tenho, 1150 terri direito pa- 

ra qualificar de verdadeiro só o que S. Ex." diz, e 
de menos exacto o que eu digo. Se é verdade que o 
Adniinistrador ;do Concelho figuro11 neste attentado, 
é claro que eile krn o maior inleresse em occuitar a 
verdade; por isso peço ao Sr. Ministro dolleino que 
tracle de averiguar por outrem o fticlo e todas as 
suas circumstancias, convencido como já deve estar 
pelo que tem aqui ouvido, que o procedimento do  
~Idministrador 6 summamente siispeito, pelo menos, e 
que as suas asserções n'um assumpio ern que elle é 
pessoalmente interessado em desfigurar a verdade, 
nua tern o ciiterio de exactidão necessario. 

Pedia tarribein a S. Ex." niie, ri30 teiido dúvida 
iiisso, rectificase uina cxpressao que aqui soltou em 
uiiia SesJão de Fevereiro, expressão qiie n5o ouvi, 
riias que vi depois no extracto do Diario do Gover- 
iio t :  sobre a. qual foi chamada a minha attensho. 
Triido Ii~ivido aqui uma lnterpellaç&o, ou cousa qcie 
se Ilie asserrielhoii, a respeito de (lesordeiis ein S. 
T i q o  de C;icem, S. Ex." disse na Caniara "que 
t e ~ d o  sido it~fortnado de que o Adminirtrador da- 
qu.ellc (%nceLho era urrr dos reputadon auctorcs da- 
quellas desordens, determinara que elle fosse dernit- 
tido. 79 Estas expressks do Sr. Ministro apparece- 
rarn no extracto da Sessão no Diario do Governo, 
e o Administrador, homem que eu conheço do tem- 
po em que servi um logar de Administração Públi- 
ca, e a cujo caracter e merecimentos faço eu e to- 
dos que o conhececn, coiiipleta justiça? queixou-se-me 
de que eu não tivesse levantado a minha voz eriisiia 
defeza. Não ouvi o Sr. Ministro do Reino, quando 
S. Ex.' disse isto na Caniara: n8o estava de certo 
ria Sala? porque se estivesse, e attendesse ás palavras 
de t5o immerecida censura, proferidas pelo Sr. Mi- 
nistro contra o ex-Administrador de S. 'i'ingo deCa- 
cem, Francisco Alexandre de Vilhena, ngo tardaria 
um instante ern dar um testemunho publico de con- 
sideracão a um dos mais intelligeiites, zelozos, e hon- 
rados Empregados, qiie conheci, e que era estiina- 
do niio só pelos seus superiores, mas por todos 
os que tern conliecimento ,das suas qualidades pes- 
soaes. 

' O Magistrado Administrativo do Districto de Lis- 
boa, o Sr. Governador Civil actual, será o prirneiro 
(espero eu) acorifiruiar o que deixo dicto, e a iiifor- 
mar S. Ex.' das qualidades daquelle cidadiio. Afir- 
mo pois que o Sr. Ministro foi enganado noutras in- 
forrriaçoes que recebeu, e em virtude das quaes veio 
servir de eco ás injustissimas imputações feitas Aquel- 
le Magistrado. A comparação de algumas datas bas- 
tarli para uma demonstração - O Sr. Ministro fez 
ao referido Administrador aquella allusão desfavora- 
vel em Sessão. de 19 de Fevereiro, e a 9 desse mez ti- 

iibn rllc. so11icitado a sua demisjão ao Sr.  C;over- 
nador c;ivil de Lisboa, .por estar cançado de Iiictar 
coiii a 5 constantes intrigas contra elle prolnovidas 
por meia duzia de horriens turbulentos, e iria1 iriten- 
cionados, entre os quaes provavelmente se compre- 
Liende o verdadeiro auctor das desordens qiie houve 
em S. 'L'iago de Cacem,- já indiciado como tal na- 
qiielle Jiilgado, e que nao obstante o despacho de 
pronuncia contra elle dado, continúa a servir uni 
cargo Administrativo importante. Espero pois que o 
Sr. Miiiistro rectificando á face destas observações 
o sei1 juizo, se apresse a rectificar tambem as scias 
palavras, declarando que não teve proposito de fa- 
zer injuria áqirelle ex-Admirii*trador, e rejcitandn 
por injusta a imputação, a qiie dera credito, contra 
um homem horirado, innocente, e qiie servira como 
Empregado, como geral acceitaçao. 

O Sr. Ministro do Reino : - Póde ser que algu- 
mas vezes eu teiihti sido indiscreto em fazer cllIiis6es 
menos vantajosas a individiios, Auctoridades ou não 
Auctoridudes, o que sei c! qiie sealguma vez o tenho 
feito, quasi nunca tenho deixado de me arrepender. 
A alliisiio que fiz - eu agora ngo estou certo nas 
circuii1st;tricias que se derarn -a e,sa pessoa, a esse 
ainda eritão Magistrado Administrativo, n io  podia 
sair da niinha boca espontaneamente - (O Sr. Cor- 
rêa Caldeira: - ' L  Um dos reputados auctores 7, é o 
que está no extracto) Ora hei; assim será t r  um dos 
reputados auctares v - ,  se fiz essa alliisiio, se della 
póde resultar algum menoscabo a 11m homem inno- 
cente, eu retracto-a desde já, e estimarei muito qiie 
esta retractacão vá cair sobre um homem aue até 
aqui tem pdecido injustamente accusado, es'timarei 
niuito que assim seja ; a allusão eii nio a podia fa- 
zer coin tcnção e proposito de denegrir ninguem 
(Apoiados), c mais mal ou mais bem informado, 
estou que as informações que chegam a o  Governo, 
muitas vezes chegam deturpadas. Se isto k bastante 
(voltando-se para o Sr. Corrêa Caldeira) não digo 
mais nada. 

O Sr. Corrêa Caideira : - Estou muito sstis- 
feito.. . 

O Sr. Pre$idente: - Amaniiã depois do expe- 
diente, dividir-se-ha a Carnara em SecçOes para con- 
cluir os trabalhos que já lhe foram designados para 
Ordem do Dia, e examinar a Proposta ~ ~ r e s e n t a d a  
hontern pelo Sr. Ministro da Justiça. Amanha ex- 
plicarei melhor os trabalhos que têem de ser tracta- 
dos nas Secções. No caso de as Sec~iies os conclui- 
rem, dividem-se então em Commissões. Está levaii- 
tada a Sessio. - 4ram cinco horas d a  tarde. 



Prsridctlcio do Sr. Silva Soaches. 



Ilica tem claramcntc formtilado, tein já altamente ' 

recIaniado, e exige e reclama iminediatamente. 
Firmado nestes principios eu tenlio votado com 

este lado da Camara por quasi todos os artigos da 
Proposta ; entretarito nesta materia em que estamos, 
tenho a apresentar algumas considerações sobre a 
douctrina dos paragrafos que estio agcra em discussEo. 

Eu  intendo que nesta importantissima materia d a  
Fazenda Publica O Acto Addicional da  maneira 
por que está proposto, veio iiitrodiizir importantes 
melhoramentos. Irnportantissimo é por certo o grande 

OilDEM DO DIA. principio da votação anniial dos impostos sem res. 
tricgão alguma, clara e amplamente formulado no 

Continuoçio da discusiáo, na especialidade Artigo 19.' que se discutiu e votou já; iniportantis- 
do Acto Addicional. siino 8 o principio do Q 1." deste Artigo 12, o qual 

be for como é de esperar religiosamente cu.mprido, 
O Sr. Presidelite: - Vai novamente por-se a vo- os Orçamenios e as Leis que os votiio, serão para o 

tação o Q 1." do artigo l2.", que liontem se não vo- futuro uma realidade; não acontecer& que 
tou por nI~o liaver número. para certas despezas pequenas quantias se elevem de 

Foi approuado. facto a quantias enormes (Apoiodos) como succe. 
O Sr. Presidente. -Passa-se ao Q 9." do mesmo dia, como se demonstra mesmo dessas poucas contas 

artigo I$.' que temos publicadas. 
O Sr. Cásal Ribeiro (Sobre a ordem) : - Dese- Limitando-me agora a tractar propriamente da 

java dizer alguma cousa relativamente a este Q 2 . O  e materia dos $3 8." e 3.' apresentarei poucas conside- 
ao Q 3.' que se acham em intima relação, por isso rações. 
pedia licença a V. Ex.", ou que consultasse a Ca- Quanto ao $ Q." diz-se nelle (Leu-o)  .c A sdmi- 
inara se i: necessario, para que estes dois paragrafos iiistraqão e arrecadação das rendas do Estado per- 
entrassem conjunctamente eni discussão. tence ao Theaoiiro Publico, salvo nos casos cxcep- 

O Sr. Presidente : - Estiio em discussão estes tuados pelo Lei.  79 

dois paragrafos A Carta Constitucional estabelecia o Tribunal do 
O Sr. Casal Ribeiro. -Sr. Presidente, depois Ttiesoiiro Publico, e incumbia-lhe estas attribuições ; 

que um illustre Orador deste lado da Camara se rnas de facto siiccedeu que o Thesouro Publico 
levantou para deixar consignado bem claramente nunca foi nem na realidade podia ser um verdadeiro 
qual o modo por que nós consideramos a Reforma da Tribunal ; não era compativel a existencia de iim 
Carta apresentadd neste Acto Addicional, eu não Tribunal, como se deve intender esta palavra- urn 
tenho cousa alguma a accrescentar ao que disse esse Tribunal independente - nzo era compativcl a exis- 
illustre Orador, seii&o que acceito toda a doutrina tciicia de urn Tribunal iudependente, digo, encarre- 
que elle experideu a este respeito. Nós considera- gado tla arrecadação e da administração da Fazenda 
mos a Reforma dít. Carta consignada no Acto Addi- Piiblica com a responsabilidade ministerial, e ou 
cional como um Progresso, e como tal clla está in- essa responsabilidade havia de pezar sobre o Tribu- 
teirarneiite de accordo com os nossos principios ; Pro- nal, ou sobre O Ministro, e se pezava sobre o Minis- 
gressistas conio n65 somos e nos honramos de ser e tro havia de ser do Ministro que haviam de diman- 
coritiniiarernos a ser, acceitamos esta Reforma no nar as ordens, havia de ser O Ministro responsaveI 
sentido do Progresso e no sentido do melhoramento. quem tiavia de ser O centro de toda essa administra- 

A ninguem podemos conceder o direito de nos ção e de toda essa arrecadação, e nBo o Tribunat. 
marcar se os passos que damos nesta estrada do Pro- Por consequencia istendo que ni0 podia deixar de 
gresso, hão de ser niais ou merios accelerados; n6s succeder o que succedeu e foi que ao Ministro e n%o 
não renegamos os nossos principios, pelo contrario ao Tribunal incumbiam estas attribuições consigna- 
antes mostramos a nossa constancia e firmeza nel- das na Carta. E hoje de facto nãoexiste já o Tribu- 
les, acceitando tudoquanto for em bem da liberdade, nal do Tliesouro Publico, pela Reforma de Fazenda 
em bem do Povo, em bem da Caiiça Piiblica, tudo do Decreto de 10 de Novembro de 1849. Vê-se bem 
quanto fôr no sentido do melhoramento progressivo; que o pensamento de qiiem redigiu aquelle Decreto, 
renegariamos delles se corn o nosso joto ou com a foi não elimiriar essas palavras - Tribunal do  The- 
palavra subscrevessemos a qualquer priiicipio menos souro Publico -por isso que ellas estavam na Carta, 
liberal oii que n b  fosse ncstc sentido (/lpoiudos) mas dar-lhe uma organisação tal que não póde ser 

Se a Reforma da Carta não é um passo largo, é um verdadeiro Tribunal ; porque não passa de ser 
pelo menos urri passo muito seguro e f~rme nesta es- uma sirriples Consulta, coinposta dos Chefes das Re- 
trada do Progresso (Apoindosj. partiçõc~ para suhmetter o seu voto li approvação 

Qualquer de nós póde talvez ter uma opiniiio in- do  Ministro naqiiillo em que clle intender que os 
dividual, mais avançada, póde talvez aspirar, desejar deve consultar. Portanto não existiu de facto neiri 
refornias mais largas, mas todos nós intendemos quc podia existir nunca o Tribunal do Thesoiiro Publico 
collocados neste logar ninguem tern o direito de im- com as attribuições que a Carta lhe marcava. De- 
Ilor ao Paiz a sua opinião individual, todos intende- sappareceu agora do Acta Addicional esta express~to 
mo, e todos r<:conliecemos que se deve consignar Trihiinal do Thesouro Publico -e apenas se re- 
a<lui ou aqirellas reformas absolutainente indispensa- fere ao Thcsoiiro Publico que fica constitiiido em 
V C I P  para qiie a Conslituiç?io do Paiz satisfaça ás uiria Repartição Central de Fazenda, nem é riem 
~ ic~ t r~s~ idades  publicas, ou aqucllas que a opinião pu- póde ser outra cousa; rnas por isso parece-me des- 



lieccssaria a conservaç&o deste na Constituição do França existe u 'l'iibunal de Contas desde o 
Estado ; yorqiie flhb tem aqui da maneira por que tempo do Imperio ; f<ii a Lei de 1807 que o, creoii, 
está consigiiado, significaçCo alguma. A arrecadação substituihdo uma instituiçgo que a revoluçao Pran- 
e administração da  Fazenda Publica pertence ao ceza tihha creado, entre a qual, e a organlsarçto 
Ministro da Fazenda, aissim como aos outros Minis- actue1 do  Ttibiinal de Contas da  Belgicà se encon- 
tros pertencem as attribuições que naturalmente lbes tra alguma ahalogia. Essa Lei de 1807 não foi esta- 
p s t % ~  inciimbidas. Dieer aqdi - ha de  haver uma Re- belecer uma cousa nova, foi refotmhr sobre bases no- 
par~iç30 Central de Fazenda-6 rimn colieia sem si- va's outras institaiç6es antiquissirnes, que alli existi- 
griificaçZ0 na Coristituíç~o do Estado; 6 um pleo- ram denominadas Camaras de Contas. e particiilar- 
nasmo iniitil. As attribuições que ahi se lhe definem, mente a Camara de Contas de París. Ora todos sa- 
,50 pertencem, constitucionalmente faliarido, á He- bem qne Bonaparte niio era homem quc desejasse 
l>artiç&o qlle E dirijidíi, pertencem ao Ministro que ser fiscalisado, desejava ter na sua mao todas as clia- 
a dirije. 0 Triburiul do Tliesouro Publico pela ina- vea do Poder, desejava ter todos os meios de fiscali- 
neira \>or qiic estava consignado na Carta, significava sar, e vêr tudo que se passava até 8s ultimas Dele- 
iitna cousa inipossivel, 'uma cousa absurda; o The- gaçoes do seu irnrnenso Poder Central; mas r160 reco. 
souro Publico pela maneira por que está consignado nhecia superiores a quem desse contas dos seus actos ; 
110 Acta Addicional significa talvez uma banalidade. foi por h n t o  debaixo do ponto de vista administra- 
No $ 5." consignam-se dois principiosi diz-se tivo e no interesse da Fazenda Publica que elle pro- 

(Leu-o)  9, Haver6 um Tribunal de Contas, cujos mulgou essa Lei ; [nas não para o fim de serem fis- 
nirrnbro$ serão vitalicioei e inamoviveis, e ciija orga- calisados 05 actos da sua suprema adininishçào. 
iiisação c at:iibuições sedo  reguladas pela Lei. K .E dejmis, quando veio a Regeneraçiio, esse 'l'rit-,ti- 

Ora talilbetn me parece que seria rneilior, seria contiiiiioii, e alargou-se a esfera d;is suas attri- 
mesmo mais prudente, não consignar na Constitui- biiiçGe6. Foi então que ellc teve mais importancia, e 
$0 do Estado a existcncia do Tribunal de Contas, que se lhe deram as attiibuiçks de fiscaIis;ir os actos 
e nlerios ainda as bases da sua orgaiiisaç5o: que não dos Ministros apresentando os seus reiatorios ob- 
6 necessario que elle esteja consignado na Constitui- servações sobre o exame das coritas rninistcriaes ao 
cão ahi mtá o facto mostrando, porque existe um Corpo Legislativo. E a opiiiiiio mais geral de todoc 
rJ'ribunal de Contas, existe um Tribiinal de Contas 0s Escriptores que tem escripto sobre esta materia, d 

por uma Lei Orpnica, Lei Organica cuja q m  a principal utilidade de3ta iiistitiiiçáo vem mais 
col~stitucion~lidade ninguem impugnou. Mas digo da fiscalisaçho que exerce sobre os actos dos Minis- 
iilais: myta parte t~arece-me que o Artigo da manei- tro% d a  fiscalisação que exerce sobre a administra- 
ra porqile se acha eiiunciado, prejudica algiimas ÇRO geral da Fazenda Publica, vem mais d a  impor- 
questoes impoi.t.aiitjssjrr~as, prejudica sobre tudo a tanciõ das sua3 irnformações para com o Podcr Le- 
grave qiiestrlo qiic pode suscitar-se sobre qual seja a gislativo, para que elle possa julgar com conheci- 
orgatiisa<;So deste Tribiinal que deva preferir-se - nimto de causa da nioneira como a Fazenda l'ublicn 
questão gravissima, que n8o pode resolver-se aqui tem sido, e deve scr administrada, do que da5 sii:i-. 
converiicritemcnte a proposito de um paragrafo do func@es de julgar os exactores e lesponsavcis par:, 
Acto Addicional. com a Fazenda; erribora estas srjaln tanibem um pode- 

0 Tribunal de Contas tem fiincqiies de julgar, i080 auxiliar para que elle possa exercer essa fiscalisa- 
e tem funcções de fiscalisar O Governo, o Tribu- ç50 sobre a contabilidade geral, f~scaIisa~So que ellr 

' 

nal dc <:ont~s julga os Exuctores da  Fazenda, jul- i160 julga, [nas cliie siibrnctte ao Corpo Legislativo. 
ga-os rcss1>on'aveis para com o Thesouro, julga aquel- Na Belgica aonde O 'l'ribunal de Contas não era 

q ~ i r  esta0 dcliaixo da auctoridade do Ministerio; unia institiiiç~ilo liislorica, attendeu-se principalmente 
o Tiibuiial de Contas nRo julga, nem pode julgar os aesta considerasão, attendeu-se principalmente á ne- 
Ministrcis ; mas quanto á contabilidade geral os seus cessidade de orgaiiisar uma instituição que parecesse 
jiiizos e exames scrvcrn para ser examinadas pelas a mais propria para Fiscalisar os actos do Ministe- 
Cainaras (/lpoiados!. Ora jit se vê que estas attri- rio no que respeita h gerencia da Fazenda Publica, 
1,iiiçÕes s5o todas i~nportantes, mas de naturesa rnui- e para informar ~Parlarnento sobre a legalidede des- 
to diversa ; por isso ní>s venios na organisaçiio destes ses actos. Na Belgica admittiu-se o Tribunal de Cori- 
'I'riburiaes, tanto tia doutrina, taiito na sciencia como tas, nSo tarito Tribunal propriamente dicro, mas co- 
na pratica dos Paizcs Constitucionaes diversas bases mo uiria Delegas50 dopoder Legislativo. Em F r a n p  
ria sua organisação. A organisaçâo Francesa e BeI- depois dos acontecimcritos de Fevereiro de i a 8  sof- 
ga I~odern servir de typo a duas organisações diver- freu irnportaiitissirna rcforrna o l'rlbunal de Contas. 
sas. Na França atterideu-se mais ás funeções de jul- Em Iriglaterra que se cita como modelo crn qiiasi 
gar, e se n6s attendermos tarnbeui mais a essas func- todas as questòcs constitucionaeu, não existe propria- 
$e,, o mais proprio scrA que o l'ribunal de Contas rneritc unia itistituição analoga. 
beja um 'Friburial Judicial composto de Juizes ina- Ein rcsiil~ado, O qrie se vê é que a questiio de 
rnoviveis; [nas se atteridermos pelo outro lado 6s qual seja a rrieltior or@nisaçLo a dar ao 'í'ribuiial 
funq&s de f i ~ a l i j a r  o Governa, talvez nos pareça de Contas, é aiiida muito debatida na Sciencia, que 
mais cotierente o systema Belga. E u  nio tracto de a practica ainda a ngo tem resolvido definitivamente, 
dar pteferencia a este ou áqiielle systema, tracto só que os I'aizes Constitucionaes admittem j.' 'L iitn, jií 
de consignar esta opinião ; que debaixo de certo pon. outro rnetliodo ; por tanto parece-me altamente in- 
to de vista parece mais iiatural esta organiçação que coriveniente qcic nós vamos já prejudicar essa qiies- 

talvez mais imperfeita, encarando a riestiio por tão, consignando aqui não só a existencia do: Trihii- 
outro lado. A historia dcsta institoiçio em 5 rança ex- nal, [nas as bases da  sua organisnção. E seja dicto 
plica tambciri as bases qiie naqiielle Paiz se adopta. sem a ineiior idéa de offensa aos Cavaltieiros qtie 
rum para a >tia organisação. pertencerri hoje ríquelle Tribunal, als;riris dos qi1ac.s 



conheço pessoalmente e respeito profundamente; en- Paiz algum bem, eu da melllor vontade não farei re- 
trc nós o l'ribunal de Contas organisado sobre as paro a l~ r im  em o fazer ; lia muito tempo que estas são 
\)ases ern que actualmente se acha, não tem ainda as minhas opini0es (,+oiador); eu nos meus actos 
conqiiistado, a opinião publica a seu favor, de modo de patriotismo e de moralidade tenho dado, me pa- 
que possa dar logar a dizer-se que é conveniente a rece, durante a rninha vida sufficientes provas, c te- 
sua existencia como está, e que sedeve consignar na ntio mostrado qiie rião sei sacrificar os interesses do  
Constituição do Estado a sua permanencia sobre e$- meu Paiz aos meus interesses particulares (Apoiodos). 
sas mesmas bases. Com isto não quero dizer que O Devo pois apresentar as minhas opiniões a res. 
defeito seja dos homens, quero antes acreditar que o peito do objecto em discussão, porque o julgo 
mal está no modo porque elle esti organisado. necessario para dar uma especíe de satisfaç~o á Ca- 

Entre nós em relação á contabilidade geral O Tri- mara ; devo-lhe esta satisfação, cumpre- rne dar-lha, 
l)!inal de Contas nada tein feito, e creio bem qiie e é por isso que tomo a palavra a favor do artigo 
nada podia ter feito. Mas O Paiz pergunta 1 Para 12." do Acto Addicional, e eu de certo perten- 
que é O Tribunal, se não existem contas?. . Entre deria sustentar a sua doutrina contra o assentimento 
116s n h  ha um systema regular de contabilidade; e geral da Camara, se por ventura tivesse a convicçno 
esta é a primeira necessidade-E se riso existern con- de que tal disposiçio iiào era summaniente ,,antajosa 
tas, não é possivel a fiscalisaç~o Legislativa, não é para o meu Paiz, assim mesmo em tal caso eii toma- 
possivel a rcalisaç80 de uma das mais importantes ria a palavra a favor do artigo lc2.", por intender que 
garantias do Systema Constitucional que tem a base devia á Camara as minhas opiniões; mas já disse, c 
na votaçao dos impostos e o remate na suprema ins- repito, qiic farei da rninIia parte todos os sacrificios 
~ecção  sobre a sua arrecadação, e a rua applicaçLo corn toda a vontade, pois que o que eu prirrieiro quero 
(Apoiados). e o que cada um de nós, como Deputado da Nação, 

l'or outro lado, sejain quaes forem os motivos, deve querer, é o interesse do  nosso Paiz: para uiiin 
o Tribiinal de Contas não tem satisfeito completa- quer no Acto Addicional se consignasse a disposiç%o 
mente a tudo quanto delle se esperava. Kão ha aqui, em questao, quer niio a apresentasse ; quer mesmo 
repito, a menor idéa de offensa aos individuos que ella fique, quer seja retirada, isso para rnim é iiitei- 
compoem esse Tribunal ; refiro uni facto que é pu- ramente indifferente, corn relaçko d ininha posição, 
blico, que é notorio, que é de todos aabido-o Tri- mas n30 assiin em relaçno ao principio economico, 
bunal de Contas n%o tem satisfeito completamente e ao interesse do rneii Paiz, por conseqiiencia tracto 
a tudo quanto delle se esperava, nem mesmo rio que deste objecto dcbaiso do poiito de vista do principio 
respeita ao jiilgamento dos exactores e responsaveis que elle consagra, e da  vantagem publica. 
para com a Fazenda. Limito-me a estas poucas con- As minhas convicções a respeito deste object.0 são 
sideraçoes. Vou maiidar para a Mesa uma Proposta muito profundas, tenho-as fixado tia muito tempo, 
para a eliminação dos Q§ 9.' e 3.' do artigo 18.' do mesriio antes de ser Membro do 'Sribunal de Cori~as, 
Acto Addicional. quanto mais depois de o ser, a experiencia tern-ine 

Quanto ao Q 9." tambem pelas razòos qiie ex- levado a coiiliecer até á evidencia a riecesaidade da. 
pendi, liao vejo que seja necessario, n3o vejo que existencia e importancia deste Tribunal. 
tenha significação na Csnstituiçso do Estado, e se Sr. Presidente, quando se forniiilou a Carta Cons- 
esta disposiçso na Carta significava uma coiisa im- titcicional n3o se distinguiu o Tribunal do Ttiesouro 
I>OSSSVC~, aqui é pelo menos uma banalidade. In-  Piiblico do de Contas; pela Carta pertencia ao do 
tendo tainbcm qiie as bases da organisaç30 do Tri- Tliesoiiro a administraçiio, a arrecadação, a fiscali- 
lunal de Contas ii30 devem ser lançadas, quando se sação, O j~ilganiento, e a contabilidade de tudo que 
tracta da Ilcforma da Carta. dizia respeito aos dinlieiros pertencentes h Fazenda 

Na Coiistituição do Estado não devem inserir-se Publica ; poréin a distincçc~o devia fazer-sc, era abso- 
principios que não estejam altamente recoiiliecidos, lutamente necessaria, porque urna coiisn é a adini- 
aliamerite proclamados pela opiiiião publica, princi- nistraçao, outra cousa e o julgainenio, s3o cousas in- 
pios que sejam bern acceitos pelo Paiz. A Reforma teiramente distinctas, uma cousa d a. contabilidade 
da Constit~iiçLo n%o deve contêr disposiç0cs qiic tra- adrniiiistrativa, oulra é a contabilidade judicial, a 
gani talvez ern poiico tempo a necessidade de novas contabilidade adniini5trativri não pertence ao Tribii- 
reformas. \'ato portanto pela eliminaçZo do qiie diz na1 de Contas, n>o lhe póde niirica pertencer, isso é 
respeito As attribuiçòes do 'I'hesoiiro Piiblico, e á or- attribuição do Thesoiiro Piiblico, rrias a contalili- 
ganisasão do Tribunal de Contas (.gpoiados). dade jtidicial, isso é que pertence ao Tril)uiial de 

O Sr. Ago~l inho  Aibano:-Sr. Presidente, nao Contas, e jámais póde pertencer ao do Tliesouro, 
tornei parte .nesta questão por motivo de interesses porque nLo ~ ó d e  ser Juiz de seus proprios actos; na 
particulares, derivados da disposição consignada no contabilidade ~udicial n5o tia. a considerar mais que 
,Icto Addicional. Pedi a palavra, talvez com aiiteci- a comparaçiio entre a Lei e o facto, e estiis co,isas, 
paç3o, porque me parece que devia usar della iiin isto é, o que terri relação com as attribtii~ões do The- 
pouco mais tarde, a firn de nieltior rne instruir com souro, e corn o 'Sribunal de Contas drve comprehen- 
0s discursos e opiniões daq~ielles Srs. Deputados que der-se n'iiina liiiha de separaçgo inteiramente diversa. 
jti a I'ediram sobre o assurnpto, porqiie dcvo dizer Este objecto acha-se miiitissinio bem ex~endido e 
coin toda a lealdade e franqueza á Camara, qiie tractado no Kegiinznto Geral do 'l'ribunal de Contas, 
<Il~alqiier que seja a niinha opinigo, e a minha 110- de 21 de Maio de 1888, de França, aclia-se ahi rniii 

propi.iamerlte nesta Casa e fóra della, desenvolvido este negocio, nelle se conipiloii a corn- 
eu tenho djaiite de rniiii ,  prirneiro que tiido, se- plicada e vasta LegijliisZo, por rnaneira milito clara 

o iiiteresse do rneii Paiz (Apoiados); qualqiier e distincta; por ahi se ~ ó d e  fazer idéa cabal c miiito 
que verllia a ser o sacrificio que fdr mister fazer por perfeita, nâo só corn relação á gerencia e contabili- 
llliillla parte, coni tanto que delle resulte ao meri dade adrniiiistrativa, e á contabilidade judiciaria: no 
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pendidas n5o ha nada mais belio, nem mais bem for- Merribros eleitos pelo Poder Legislativ(3, pe19 Poder 
miilado. ISssas Propostas erain realmente, Propostas Executi\o r pelo Corpo dos Juristas. Para  ser Mem- 
tlc grande Progresso, c ainda mal que uma grande bro da  Junta do Credito Publico é necessario ter ren- 
parte dellas foram contrariadas: talvez que tambem dimentos indvpendentes e seguros ; rnas não acoiitece 
o prestigio d e  uma opinião dominante riessa época ossirn aos iVeliibios doTribuna1 d e  Contas porquees- 
tivesse alguma influencia: parece-me que O prestigio ses rio caso d e  ser o Tribunal uma DelegaçBo do Corpo 
dessa opini20 influiu alguma cousa iio seu resultado; Legislativo, teriam d e  abandonar o seu modo de  
mas se acaso tivessern sido approvadas, nós estaria- e iiào podem voltar para traz, ou procurar caminIlo 
mos em outro estado de  prospriedadt., e nós teria- novo para ~~odereiri siibsistir : ei-los a í  sujeitos á even- 
mos estabeleciiuentos niais bem organisados. Por  es- tualidade de  lima voiaçiio, ou ás combinações de uma 
tas I'ropostas é que necessariamente o Paiz havia de  maioria. 
ter estradas e outros grandes melhoramentos: daqui Para  mim, Sr. Presidente, hoje n i o  E objecto de 
é que havia d e  vir grande prosperiedade á Naçào questzo, porque na Belgica aonde o systema do Tri-  
como todos desejamos. Ngo aconteceu assim ; inas bunal de  Contas é urna Delegação d o  Poder Legisla- 
não entro mais nesta materia: dessas Prospostas re- tivo, a í  rnesino estJ recoriliecido e demonstrado pra- 
pito, Sr. Presidente, é que havia d e  vir O Progresso cticameiite O inconveniente dta tal systema, [,)as res. 
real e material do  Paiz ;  dellas é que sem duvida peita-se a Coiistitiiiçio do Estado; a garantia dos 
liavia. d e  vir a prosperidade e ao  niesrno tempo O Mrriibros deste Tribuiiul e j t i  unicaniente na mQrali- 
allivio dos contribuitites, porqiie eu não intendo qiie dade da  maioria d o  Corpo Legislativo, composto de 
1)ossa haver utilidade para a Fazenda, quando ella Merribro~ geralmente dotados de  milita instrclcção, e 
só veni A custa dos grandes sacrificios que se exi- por ligaç0es inliriias derivadas dos partidos Politicos : 
:( .I dos povos. Se se disser - O  Thesouro está rico em realidade na Belgica ha muito saber, theorico e 

. -, 1)1eciso ver primeiramente como foi que se obte- pri íct i~o,  iii~is niuilo mais práctico d o  que tlieorico, 
ve esta riqiieza: se enriqueceu á custa d e  grandes que e o ~ ( ~ n t r a r i o  d o  que acontece entre nós que nos 
contribuiçcies que carregaram sobre OS povos, oii darnos iiiais á theoria d o  que á práctica ... Aiodo bem 
sc foi por ineios legitiinos, fundados nos verdadeiros qiie a experiencia Ilies tem iiiostrado cri] virtude dos 
I ) ,  11ci1)ios. Se  foi pelos meios legilirnos, é eritio que factos, que serii eiiibargo da  incerteza em q i ~ e ~ e a c l i e t n  
o Paiz póde dlzer-se rico; porque nesse caso tam- as fiincçGes desse Tribunal, a respeito do qual muito 
bem cst5 o Thesouro. Quem nos déra que nós che- se tear escripto, niio tem havido rnudanças siiccessi- 
çassciiios á época e ás circumstancias a que chega- vas, e a raz8o está ern outra cousa, está na maneira 
ram os Estados Unidos, quando oseit Presidente veiu porqiie elle teni deseinpenhado as siias func~ões. Por 
ria sua Mensagem a o  Parlamento, dizer que estava conseqriencia suppondo qiie a nioralidade ha d c  exis- 
extincta a divida riacional, e que  O maior trabalho, tir, e qtie não h50 de  influir na eleição as idéas dos 
O rnaior iiicornrnodo, e o maior cuidado que estava partidos, e oxalá qiie assirn seja em todas as codieaj, 
soffrendo, era n30 saber que destino havia de  dar  ao  pelo minha parte tenlio feito sempre todos os esfor- 
dinheiro que estava entrando no Thesouro: diiroii ços possiveis flora deixar fóra das portas desta Casa 
I>OUCO esse cuidado, porqiie em menos d e  tres ou toda a idéa d e  espirito de  partido; e com isto não 
quatro a n o s ,  a divida começou a appaiecer e actual- qilcro laiiibern f u e r  impcitsçiio a ningiiein, qiipro sG 
rnente já  ella é lá de  grande vulto. mostrar o desyo de  que osoim procedessein todos u 

Talvez pareça á Caniara qiie eii quero ir riloiigan- seinpte. 
do-me, mas tudo isto tem relação corri o ajiistaaiento Mas se existir essa rnoralidade, tanto rne importa 
tic cont.is. Mos tornemos ao  systenia d o  Tribiin.il de que o Trib~inal  seja DelegaçGo d o  Execiitivo, como 
Contns. Ein Fr;inça ba iim 'i'ribiinal d e  Contas in- do Corpo Lcgiblativo, e ainda mesmo que srja anio- 
del>eiidrnte d o  Corpo Legislativo, e d o  Poder Esc -  tive1 ã vontade do Goxeriio, nada disso me importa, 
ciitivo, porque o l'ribunel de  Contas n&o deve estar rnas se não hoiiver estù moralidade? Quern riie af- 
dependente neni de um, nem de outro Poder. fiança qiie lia de  Iiaver scoipre uni Parlamento, ori 

F.,i agora vou fazer tamt)ecii a corni>araçko deste um Governo aonde esta rnoralidade presiata sempre ? 
Estnbelrciiiienlo corri iirii outro eni Portirgal que em N6s teinos visto iriiiita coiiso, e rijo 56 aqui, crn toda 
certas rcI,içGes r m  algiiiria coiisa se Ilie as~emellia, re- a parte d o  hliitido. Qi ie l~ i  presenceando o estado d a  
firo-mie h Juntu do Credito Publico. Esta Iicparti- Eiiropa em 1848;'podia sequer suppôr que ein fim 
c i o  Piiblica, no estado ein que se richa, não teni uma de 1851 e principio de 1852, o seu estado I ~ n v i t i  d e  
lignçâo in I i inn coin nen huin dejtvs Poderes, ailida ser aqci~lle que hoje estarnos presenceando ? Nào quero 
qiie a nomeaç%o de  algiins de  seus Mernt~ros dcpenda morolisar niais. O r a  pois, se isto acontece ossiiii n a  
dos Poderes Legislativo, e Execiitivo. O Poder Le- LSiiro1)a nesses Governos poderosos, clicios de  expe- 
gislativo ainda que tenha iirna duraçGo prc3scrij)iu riencia, de  Iiizes, e de ra!xicidades, não póde acon- 
pia Coiistitiiic;Bo, e que por orn é d e  qiiairo annos; tecer entre nós o mesmo? D e  certo que podc. 
as Legisturas podem durar rirna, tres, oii quriiro Ses- Ora  uina vez qcie se convçnlia na necessidade d a  
sões,#e estas Sessões podeni ser de st,tca mczes oii rnaia, exisiericia dessa Repartisuo, que eii intendo qiie ti de  
coiiformc as d o  Paiz. Por coi)srqiiencia, absoluta necessidade que exista, d e  qiie nenliuin h- 
aclili está iim Membro desta Jiintu qiio tendo prepn- tado qiie se governe bem póde presci~idir, e que é R 

cllido com o çcu dever as attiibuiqiies qiie lhe estUo con- sulva g ~ i a r d ~ i  da  bolsa dos contribuinles, qiie é iiura 
feridas /)ela Lei, e (Iriedeiiiaia a iiiais tendoadquirido garantia piiblica, e por assitn dizer o fiscal da  mo- 
iinia exl)erierlcia e manejo que se ri50 póde prehen- ralidude do Governo e de  toda a contabilidade pu- 
ctier seli-\ liaver rima longa prííctica nestes traballios, blica, conio poder8 deixar de  ser garantida com a 
está Ls vicissitcides politicae, e com prej~iiso indeI,endeiicia indis/wnsavcl, para poder de\idamente 
d o  serviço publico. Neste caso a Jiinta d o  Credito satisfazer á sua missa0 1 E inesino quem intende que 
I ' i i t~I ico é iimn DclegaTâo myxta, porque, cmfim tem este Tribunal não deve existir por um ou outro sys- 



tema, parece-me que n'io está bem resolvido a dese- 
jar coml>letamente qiie a contabilidade publica deixe 
d e  ser fiscalisada devidamente. Eii jfi disse que não 
trago o discurso estudado, não soii Orador, qiie tra- 
cto s6 de expeiider as minhas opiniões segundo os prin- 
c i p i o ~  que sigo, e se m a n ã o  entenderem, paciencia. 

Pelo que tenho dito qiianto rí converiiencia doTri -  
bunal de  Contas como Tribunal independente; entre 
o systema qiie está Iioje applaudido ern toda a Euro- 
pa, e o systema d a  Belgica, este é - a  excepção a res- 
peito do resto da  Europa, e eu podia citar muitos 
~liictores qiie te111 escripto sobre isto e que tem sus- 
tentado a mesma doiitrina qiie eii sustento. O Tri- 
biinol de  Contas em Inglaterra, denominado Audit- 
ofjce que quer dizer Mesa d e  Audiencia, exerce a sua 
contabilidade por um systema obsoleto e miiito an -  
tigo, e tanto qiie torna rnuito longo, deinorado e de- 
feituoso o seu exercicio, mas faz-se, e j B  Sir Henry  
Parnel l  tractando deicertas reformas financeiras teve 
a idéa de  nomear alguern siificientemente habilitado 
parn ir examinar o processo d o  Tribiinal de  Contas 
de  França, para odoptar-se o sei1 processo em Ingla- 
terra. Ha pois Tribunal de  Contas em Inglaterra 
fundado no mesmo principio, e preenclie suas func- 
$ 6 , ~  corri milita iiidependencia; h:r Tribiial de Con- 
tns rrn França, fiir~dado neste mesmo principio, e lia 
por excep~80 o Tribiinal de  Contas da  Belgica, e 
iiltirnarnente existe Tribiinal de  Contas na IIespa- 
nlia, ciija inst i~uiçio foi creada e sanccioiiada por Lei  
d o  anno passado, e existe estabelecido c fundado nes- 
tc r111*snio sentido que o de França. 

O r a  dei~ois desta exoericncia tão terminanteinente 
L - 

formiilada por iiidividuos eritre os quaes se acliairi as 
primeiras Notabilidades financeiras de  todos os paizes, 
d e  ciija experiencia, e opinião tanto se aproveitaram 
os homens, qiie em 1850, e 1851 no Parlamento Iles- 
panhol tractarani desta niateria tão proficientemente, 
deixariarn elles de  adoptar o systenla d a  Bclgica, se 
por ventura o tivessein por preferivcl? Nos disciirsos 
parlamentaies dessa kpoca se poderá ver bem, o que 
ent io  alli se disse por uma e por outra parte: se este 
principio por ventura merecesse ser adoptado, se elle 
fosse por si KÓ suficiente, ou se ein Hespanlia podesse 
propagar se o (iystcina Belga, por certo, qiie o Par-  
lamrnta Ht!spanlioI, qiier a Cãninra d o  Congresso, 
qiier a dos Senadores o teria seguido ; porque Ih, Sr. 
Presidente, ha tanto interesse pela prosperidade pri- 
blica, como nós temos, corno tem a Belgica, como 
tem a Franqo e como tem a Inglaterra (Apoiados); 
a differença está só rio inodo. 

A Lei d o  Tribunal d e  Contas d a  Belgica data de 
1839; tem nor conseaiiencia viiite annos de  exDe- 
riencia, em qiie liomeis tão sabios tem reconhecido 
n iiiconveniencia do principio, e d o  systema adopta- 
do : posto que a l  o Trihiinal de  Contas como Dele- 
ga(;;~ do Corpo Legislatiro tem par attrihuição prin- 
cipal fiscalisar os actos do Execiitivo, sendo por isto 
inerios garantia publica d e  respons:cveis, e de contri- 
t~iiintes < tem portanto lima constitiiição diversa, e 
por certo menos i i i i l  que o dc França. Se  pois este 

dente, a quesifio é a da  moralidnde; ella teni regido 
este ponto na Bclgica, mais d o  que a lettra da  Cone- 
tituição. 

Mas, Sr. Presidente, embora se queira deixar este 
assumpto, para se pensar mais sobre ellc, ernbora se 
reserve isso para depois, agora no que eii n%o posso 
convir, é que se não conserve a dis~incçio  Iiiri~inosa, 
qiia hoje deve haver; porque segundo a Carta nella 
n i o  e s t j  consagrada a inutiti~ição d o  Tribiinal d e  
Contas, instituição indi?ipensavel, e d e  optiinos d e i -  
tos com relaçio aos ditrerentes objectos qiie Ilie est io 
commettidos: administrar e julgar é absoliitarncnte 
impossivel, são actos inteiramente distinctos: nntiga- 
mente as attribuições Administrativas e Judiciariíis 
estavam coinmettidas a urn Juiz, o Corregedor era 
Administrador, o Provedor estava na mesma rasgo 
etc. mas isto era inconvenientissirno; hasta para isso 
consultar todos esses Auctores que tem escripto, como 
Cormenin, Foucnrt, Lu Terriere, e rniii tos outros. 

Segundo a Carta, Sr. Presidente, niio Iiavia dis- 
tincçáo: o Tribunal d o  Thesouro tinha a seu cargo 
receber, administrar, fiscalisar e julgar, isto não era 
conveiiiente, qiie continiiasse; hoje o Tribunal da 
Thesouro nãf, póde jiilgar seus proprios actos. i m r -  
que não póde jiilgar d e  si mrsino, ser Juiz I1.irke 
ao  mesmo teriipo, como aconteceria segundo a letra 
da  Car t a ;  como é qiie o Tribunal do Thesoiiio po- 
deria reputar-se imporclal sempre no jiilgairiento? E r a  
por tanto neceasario, qiie existisse um outro corpo, 
qiie jiilgasse desses acfos, e assim se fez, isto é, fez; 
sc a distincção entre o 'i'ribunal do Thesouro e o 
Tribiinal de  Contas, distincqão que não estava feita 
na Carta, qiie foi auciorisada por uma Lei, por tima 
decisão Parlainentar, por iim Parlatnento qiie tinlia 
ianta aiictoridade para a fazer, como a tem-o actual 
Parlariiento para consignar miiito claranierite essa 
distiiicç%o tio Actò Addicional, isto é, tornar essa 
distinccão cima garantia constitiicional. 

A obiigacão de fazer csta distincçio, e dar a o  
Tribiinal de  Contas os devidos Itegiilamen~os, e de- 
terminar d e  iirn modo maia claro e desenvolvido 
quaes as siias attribuições, foi imposta a o  Governo 
pelo Lei de  26 d e  Agosto d e  10.18, e foi confirmada 
ainda  elo Lei de  30 d e  Jiinlio d e  184,9. deserivol- 
viniento ou niictorisayão rediisida a practica pelo 
Drcreto de  10 de Novembro de  1849; tanta au- 
ctoridade tinha esse Parlamento parn o fazer, como 
este para o desfizer; se foi mal feito, estc Parla- 
inento póde rniidar de  systcma, o que para o ftiiurc, 
se não poderrí fazer, seiii precederem as formuliis da  
Carta Constitucional ; e é por isso qiie iriiiito a pro- 
posito o Governo trouxc? ao  Parlamento este arligo 
no Acto Addicional, por isso mesmo qiie é necrssa- 
ria a distincçio na Carta Constitiicional. 

O r a  agora, Sr. Presidente, o Tribunrrl dc  Contas 
n5o tem apresentado rcsiil~ado neiihiim, disse iirn il- 
Iiistre Depiitado; mas, Sr. Presidente, como ha de 
o Tribiinal de C'oritas examinar e apresentar as mias 
Contas, sem os elerrreritos necessarios para qiie t.llc 
as examine? Como Iba de  o Tribunal poder funccio- 

systrrna parecesse mais conveniente aos Legisladores nar, scrii se Ilie apresentarem os esclareciinentos e 
Hcspanlioes, deixariam elles de  o ad ptnr ? Por certo dociinientos nt~cessarios para esse fim ? Coiiio ha d e  
que n i n ?  Assirn aos argiiiocntoj fiindados na Cansti- avaliar o estado d a  Contabilidade Publica, se não se 
tuiçao Belga eii tenho rr oppôr exeinplos d e  tini Par- Ilie mandani as competentes contas? Pois (luem dirá 
lamento não menos iiliistrndo, e illustrado não sópe. qiie á excepção d e  iirn Ministerio que teni cuiii- 
Ias Capacidades que o coinpoem, mas pela experiencia prido com as obrigações que a Lei Ilie iiril)õc. . . E 
comparativa de  vinte nnnos. Para rnim, Sr. Presi- como h t ~  de  o Tribiinal ciirnprir as obrigações quc a 



Lei Ilie impõe?. . . Dos Ministerios lia qiratro aiiiios irnporta coin isso. Por que quando o inesinr~ (YroVer. 
segurairienie, que iião vê o Tribiiiial unia só Conta. . . iio lhe irrip0e essa 0 b r i g a ~ 5 ~  por meio de Portarias 
ou os precisos esclarecirrirntos segiiiido a Lei I E en- lia mil desciilpas com que seatrapalha tudo, pcrmit- 
t5o em que ha de o Tribunal de Coiitas exercer a ta-se-me a expressão, ha mil desciilpas que sanam 
sua acç50 ? . . . (Ymer: - Oiiçaiii ! Ouçarii I )  Isto todas as dificuldades, lá vêem as circrlrnstancias po- 
cliic eu digo, não é para censurar o Miiiisterio actual, liticas, e ha occasiões politicas em que é necessnrio 
iittrn os passados, é para apresentar uiii facto cxis- relevar muita cousa. 
tei~te. Corno é que o Tribunal de Contas tia da jul- O modo como O Tribunal de Contas jiiIga ascon- 
gar dos Contas dos iiidividiios que as devdn prestar, tas sobre que tem exercido a suaacçêo, ahi está pa- 
e qiie ainda as não prestaraui? . . . Eu voii ler á ç a -  tente. O Tribunal não tem por fim achar debitas, 
rnera urna Itelação que aqui tenho desses individuos tomara o Tribunal nunca achar debitas, oque oTri-  
(Leu). bilnal deseja, e o que aeve desejar este Corpo Le- 

De maneira que u soiiima total das declarações gislativo, é que da parte dos Exactores Fiscaes nzo 
qiie siio necessarias como eler~ientos coiislitiitivos para haja debitos, que as suas contas estejam saldatias, 
o julgainento, sem as qiiaee não póde haver julga- quanto menos debitos láexistirem melhor para o Paiz; 
mvnto, erain ai& 30 de Junho de 1850 iitidii irienos mais moralidade, mais riqueza tem o Thesoliro, mais 
que tres mil e ires?. . . Qutintns diligencias não tem bem têem cumprido as suas obrigações os contri- 
feito o Tribunal de Contas para poder curriprir os buintes, mais bem têem desempenliado os Exactorcs 
seus deveres ? . . . Mas rião teiu pura isto acçào al- todos os seus deveres. 
guma coercetiva, e em qiraiito não tiver os riieios ne. Já se vê que quando se chega ao campo dos fac* 
crssnrios para exercer-essa acção para coagir todos os tos, as cousas mudam muito de figura. No 'rribunai 
.Exactores, que são obrigados a apresentar as suas de Contas não se segue senão a ordem das cousas. 
contas, a que as apresentem ein prazos rnarcados pcla Se acontece que julga uma conta saldada, so acoii- 
Lei, não é possivcl qiie o Tribunal possa exercer as tece ~ulgar-se uma conta com o debito de 16 réis, 
suas furicçòt?~ ; e conio em tal cajo, que C o que ef- se acontece apparecer o debito avultado, n$o de- 
fictivaineiite existe, terno póde ter iiripiitação! pende de escolha, mas da ordem porque o serviço 

A verdade é que ha quatro annos seguramente que está designado: para o Tribunal de Contas a qiies- 
o Governo niio tem prestado contas, isto é, da ap- tko não é de 30 réis OU de 30 contos de réis, a ques- 
plicação que tem dado aos meios votados por Lei tào para O Tribunal de Contas é saber se o Exactor 
para despezas auctorisadas; só com ellas sc póde fa- Fiscal d devedor, OU se está saldada a conta ; a abri- 
eer um termo de comparação entre a execuçiio da gação do Tribunal é julgar as contos (Apoiados).  
Lei e aquillo qiie foi votado para ella. Pois, Senho- Mas, Sr. Presidente, tem-se encarado a qiiestno 
res, ha quatro annos nEo ha uma conta! . . . O an- desgraçadamente por diversos modos, até rio Paria- 
no passado appareceram aqui umas contas do Minis- irierito se tem dito que aquelle Tribunal nzo exami- 
terio da Guerra e do Reino, de 1844 a 1845, deeri- na senão contas pequenas. Sr. Presidente, no Tribii- 
tão para cá nem uma!. . . Como ha de o Tribunal ria1 não se faz escolha de contas grandes oii peque- 
julgar da execuçiio da Lei ?. . . Que qualidade de nas, O Tribunal examina as coiitas pela ordem rliic 
ponctualidade se qirzr que o Tribunal tenha nosseus se lhe v b  apresentando, ainda ha pouco s<: exarni- 
deveres I . . . Se ao Tribunal faltavam em 30 de Junho naram urnas que deram ein resultado rim dchito d,? 
de 1851 tres mil e tresdeclaraçoes essenciaes da parte dez coiitos de réis, mas outras lia que c130 erri resril- 
dos Exactores Fiscaes, sem as quaes n&o póde tzr logar tado dez réis e quinze réis ; digo isto por credito riio 
o julgamento, - podendo acontecer que dentcio para só do Tribunal, mas por credito meu proprio para 
c6 tenha diniinuido o numero, deve porem assim sustentar a verdade do que ali se passa. 
inesmo ser mui grande afalta para poder ultiiiiar os St. Presidente, estou cançado, rnas é tiecessario 
exarnes, e proceder uo julgamento; na verdade co- justificar o Tribunal, e a mim tambem ; estes factos 
[no ha de julgar estas coritas se lhe faltam estes ele- são superiores ás conjecturas, e as conjecturas caem 
mentos ? . . . Is to  é necessario que se saiba, que se iiecessarismente (á vista delles : qiie importam as con- 
ouça, que o Piiblico o intenda (Muitos apoiados), jecturas, as accuçaçÕe~, as caliininias qiie se escre- 
vá a culpa a quem ella pertence, qui potest capere, vem e que se dizem Avista dos factos 1 E é prccid 
capiat, ponha a carapuça aquelle a quem ella ca.. advertir que a primeira vezque fallo rieste assiirnpto 

E O Tribunal tem feito as diligencias necessarias ácêrca do'rribunal éegora, porque até hoje osMem- 
para obter estes tem mil vezes di- bros do Tribunal tem soffirido as settas que se Ihes 
recta e indirectairlente feito estas diligencias ; direc- tem arremessado como S. Set~astião. e por que?  Por 
tarnente oficiando aos Goverriadores Civís e inais que assentaram que era escusado estar a resporider 
AuctoridadesSuperiores dosDistrictos para qucobri- todos OS dias e a dar satisragòes, por qiie a firial os 
guein os Exactores a prestar essas cotitas indirecta- factos viriam a spparecer, e mostrar que siio caluin- 
mente qileixando-se ao Governo-e invoco O testí- tiias tudo que se tem dito a seu respeito. 
iniirilio de alguns dos Membros do Governo, invo- Mas para mim é indifferente a maneira de se or- 
carei até o testimunho do nobre Ministro da Fazen- ganisar ~Tr ib i ina l ,  não O ti porém para mim que se 
da :  indirectamente, digo, fazendo queixa ao Gover- deixe de consignar na Carta, ou no ilcto Addicio- 
110 . queixa dos proprios Governadores Civís não ria1 o principio da iriarnovihlidade. Sr. Presidente, 
terem ciimprido o seu dever, Iiem respondido, nem se O facto nio está julgado em Portugal por este 
feito casoalgurn das Portarias que lhe tem sido inari- Parlamento, estk julgado por outro Tribunal. . . por 
<Iadas pelo Tribiinal. O qiie 6 facto é, Sr. Presiden- outro Triburial que é O da opiriigo pública de unia 
te, qiie o Triblillal expede a Portaria ao Goveriia- Nação respeitavel que tem aiidado muito mais do 
dor Civil e não faz caso nenllurri! b: qiial é a que nós, com muita mais experiencia, eqcie nosdei- 
sancçiio penal que elle tem ? ~ e n i ~ u r n a  ; eiie ritio >e xa a perder de vista. 

\'oi.. 3." - M ~ H T O  - 1859. 6:  



Sr. Presiderite, qtwm ptrdcra compaiar o nosso es- que é o prolliicto do trahrllio do Empregado, CUJO 

tado 'coni o estado actuo1 da nossa vtsiiitia lIespanlia ernprego 6 todo erii beneficio publico, n8o será utria 
ein todos os ramos dc conirricrcio, administração, propriedade t io  I~.;itiiria corno aquella qiie pertence 
ecoiiomia, iidrrsttia, agricultiira, todos ahsoliitanien- ao proprictario dc prcdim rusticos ou urbanos, de 
te ; nio tra um s6 ramo ern que a Hespantia ~I:LO te- propricdadc imiriovel, ou rnovel ! Pois o prodiicto 
nha corrido com um deciodo esparitoa para urn pro- do trabalho do I<mprcg,itlrl Pi~blico não é t io  valioso 
gresso, e riao 6 iirn progresso iapido, iiiten(1a.s~ bem, corrio o producto tlo niillio ou trigo?. . Oti ! Sr. 
é um progresso rrroderado, bascrido na expericricia c Presidente, essa dirferença da Escóla dos Econo- . , 
11;~ practira, ii%o é iia tlieoria, ri20, Seiihor, é da pra- iniJtas ciidiicoii, J L n:\o r\iste, essa n2o pódc dc ma- 
rtict~, 6 da expeiiei,cia que ella t e : ~ ~  tirado tâo bel- neira iieiihiima tiojt. scr ndtnittida, niio ti pssivel, 
las vaiitageris r tGo iinineiisos resultados. E r i o  só o berviço feito no eiii1,icgo priblico é tHo productivo 
N IIespantia ; coiii!larcrrios o estudo proapcro eni qcic conio o (liic produz a tc-ria. 
rsiií a Ing1,tterra depois das sabias reforriiiis finan- Sr. Presidente, estou cançado, nlío faço iirn di>- 
cciras ctr Sir RoOerlo Pt16, e ainda assirii a%) estaca- ciirso irictliodico c seguido na ordem das materia,, 
iani, coiitinuani a trabalhar. Mau Sir Kobe~60 Pill vou dizetido as cousas ii maneira qiic me occorreni, 
iichoii iirii meio de restabelecer as finanças, e foi com se digo alguma cousa que n%o agrade A Carnara. se 
o iriiposto directo de lncotne faz, iinposto que prodtia ella estií cançadn de me ouvir, ent%o iiao coiitiiiúo 
para o Xstado riadn menos de cinco iiiilliõcs e tantas (ilíuilaq voees :-Nada, rinda, failc falle). 
lit)ias cstcrliiias, c que tem posto aquelle Paiz no esi- Sr. Presidc:it<x, eu iiiterirlq que SOU jiisto quando 
tadn prospero eiri qiic se aclia. Esta riiedida proposia apreseiilo siiccinctairiciitc os f;ic~os corno an realidade 
p o r  Sir Roòerto Pill tro I'arlamento ern 1813 sot'fieu clles se passaram (Apoicldos;. 
~Igiiniâ opposiçko, porque os proprietarios n5o Ihes 0 que eli tenho dicto, e Imr venlura ainda posso 
faeia muita conta este tributo; e nao ha duvida que dizer ú Camara niio siio coiisns irnagiriadas, sHo fac- 
o impbto directo é senipre o qiie rnais custa a pa- tos, e factos inconcussos, iiivoco o tejtcmltnho do 110- 

gar, 0 indirecto não se sentc tanto, porque o iridivi- brt: Caulllciro qiic foi Miiiiatro da Fazerida na I\& 

drio precisa comprar um arratel de rnanteiga custa- r;iiiiistras:io pnssadn, S. En." mesnio nio resolveti 
Ihc diizentoe e quarenta réis, nos qiiaes vai compre- algumas dasCorisriltas do'í'ribunal de Coritcis, quncs 
Iicndido o imposto de roiisunin; confundido porém foiani n ,  rriotivo. que para isso teve nBo sei eu, ii:io 
o p r q o  do custo com O consuino, torna tudo como ti.~cclo dtb o j  aveiiguar, trlcto só do: factos, nws sei 
INL'SO, e rizo sente o ifnposio: se riao fossem- os irn- queb tanibe:ii ri30 resolveli grande parte dessas Coii- 
postos que sobre cstc gciieio c'iircgam, a tnanbeiga sultns. - 1.: eiit.\o o 'i'ribtinal de Contas que tiiihn 
riistava-llie muito mais barata, inas corno a n&o póde crnpregado qiianta~ diligeiicias lhe era huamamentc 
conipr~ii por riicnor preço, e tcni necessidade dc a possivel fazer dirigirido-sc acx Ministerios para que 
cofnlxar ri20 Ilie ciibta tanto a concorrer para O pa- l h e  inandassein 03 coiiiibctcnto clenientos pare dk 
gamento desse inipo~to como lbe custa pagar O irri- poder funccioiiar, para poder cutriprir a Ltxi, potyue 
i,osto directo. o l'iil>iin,~l n,io tardou em dar.llic por sua pirte a - 

Ao c~ilr~taiiío o iml~oslo direclo estabelecido pot ~ ~ ~ c c i i y i o  que Ih~:ciirnpria, nein tem cmpeiit~o algum 
Sir Kobcrto 3'111 ne~sa  grande refornia pi~odiiz paia cni iiio crlinpi i r  ii Lei, coiiio lia\ ia ellc ctitnpri-I*. 
o 1:s~ado iiiai3 dc cinco milti0cs de libras ebterlirias, se Ilie não forarn maridados os elen~ei i to~? . . . N&o 
e note-se que ci iiin imposto de trcs por cento lanqado era possivel (Apoiudos). 
só nhs propriedades ciija renda ebcedc a cento e cin- Sr. Prcsideiite, erii i8 t G  apresentou o Tribunal 
L-enta mil réis, o rendimento abaixo de cento e ciri de Contas o seu Ilriarorio, digo frafn-anlente li Ca- 
coeriia triil réis nada paga, e assiin mesmo veja-se niara qiieellc foi redigir10 por riiirii, clepoiJ dowcor- 
qual é o proclncto d e s e  rendimento. Se eii presiimisse do tornado com os ineus Collegas, cllc foi ewriplo, 
que Iiavia dc entrar ncuta qriestG~ podctia trazer to- mni a realidade dos fiictos, e t~ tao  os Mctnbros do 
das essas coiiius e docu!iic.iitos para provar o qiie Tiibiinal rinin ainovivcis, mas i& intendemos qiic 
acai~o de dizer; iims e3se rneorno iinposto dii<.cto em deviarnos 1:illar ;i verdibd~>, dizer o que sentiamos, 
Inglaterra, modico por certo ern comparqUo do que corii tiido os nicti~ Cullcgas riitiio iriteiiderain qrw 
se deve pagar erri Poti~~t-11, Ijorqrie deve ser de dez deviam modificar-se :ilg,.iiniaj expressões, ecom &i- 
por cento de todo o rendiirieiito titiaido, prolueiri 14 to foram inodifiaitlas, e o ilclíiioiio apiesentado rto 
grande somme de mi~hòes, e apesar da nic~dicidade, Miiiistro i.cip'.ctivo, q i i v  vr:i rii tlio o Goiide do 'l'ojnl, 
1150 escapou 6 4  queiras do$ proprietnrios contribuin- qcle Detis Iiajtl, iio dia 1." dc Jdiiviro, tendn bido 
t rs ;  <.ocntiido o l>ro,tucto deste imposto qiir salvou a nsçigiiado r i o  dia 32 de Dczcnibro, esse R~ldl0í i0 
liiglaterra do abismo em qne estava ; fiji e>ta onsada está lio~eiilril)rcaso, [tóde cntn facilidade wr erami- 
rnctlida, apl)i.ovada pelo Parlamento, o que Iiabiii- nado por iodos os Srs .  C>rl,iitndos, pais nremo 
toii 0 4  &€i~i i~er ios  a fazer as grandes rt3fornins qiie Relatorio, apesar de ter siibido ao blinit+terio tLto 
desde logo se imagiitarnm, e prscraai em pmctica, modificado na exprcss20, assirn rncstiio wguu-seo Oo- 
foi eliaqiie os babililoii para reduzir orrtros impostos, vertio a fi~zcr a ~t,.iibiicíiy?io deilc, occulto~i o quanto 
foi .esse ealioso producto qiie hn\,iíitoli a Inglaterra deiiioroii-se ern riprrscnia.l~ aa  C,iriiarn, e c ~ i  
n&o só para satkfazer as siins tl~~speza, ordinarias com pura obter qiie o lleloioria f;)ssc aqui mandado, e 
4 cxactid:to comi que as p,iga, riias até para abolir, que vieise :L liir: do dia, q i ~  fosse iriipresso, u x i  dc 
ou di~niiinir oiittos imi)oa!o;, e fazer outras muitas urna estralcgia, podi a i1111 illiisirc. D r ~ u t a d o  qite rstá 
cou<as a benelicio tla propri,l Iiigbtcrra. presente, que tivesse a I>oiidcde de Iicrguritiir por ellr, 

~Maa as pp i i c t a i i o s?  Pois que? . . Pois a pro- que insistisse por ell(., e siia uprewnte~?o ricaia Ca- 
piedade do que teiri um cmprcgo piiblico, e entre tiiarn ; assim fez, pergiinioi,, pedia, tr re~Limoii-o, H((; 

116s aonde os oiulrriados sno diininiitos c nial pago> qiie finalmente o Ilclaicario vcio & Carnara, i [ i ipr i -  

c o,n a cIetliicy%o de doia e r r i t i i n ,  V trinla por (.crito, eiiu.s~, e aqiii orc u l i C i i ~ - i  c11 iima circumstnticin rri i i i ic)  



iniportante, calo-a por um dever de  Iionra, nelle 
acliarcí R Carriara, vcrão os illostres Dcl)utados n l i -  
Lerdede respectiva, a francluesa, e a lealdade com 
que o Trilirinal de Contas f,illou ao  Ministerio: e 
tiesse teinpo todasirr os Membros do Tribunal erain 
arnoviveis, o Tribunal disse ao  Ministerio, que se 
linha faltado ú execução da  Lei, p;)rciiie faltavaiii os 
eleinenios corn que o 'i'ribunal devia funccionar ; a\ii 
ricsse Relatorio se fallou corn a liberdade, com que 
devia fallar todo o homem, que tern a cumprir iim 
dever de  corisciencia; e rio segundo c terceiro [tela. 
iorio procedeu d e  niesrna malieira; por conscquencia 
11io é a arriobilidade, não é o receio da  perda d o  
emprego, ou o d o  arbitrio ministerial qiie iinpedc. o 
Iiornern de  beiii de dizer com frariqi~eta o que iii- 
teride, qiiarido trni rio seu coreçâo opiniões j l l b ~ d ~ ,  
rasoaveij, e decisivas, de dizer aqtiillo que é siia con- 
vicçiio, e expbr a verdade tal coino ella é, rrMo é a 
arnobilidade qiie o assusta, a garantia é toda de rno- 
ralidnde (Apoiados). 

O Tribiinal d o  Conselhn Fiscal d e  Contas, em 
qiianto o foi, n80 deinoti de iriatidar ao Governo, no 
prazo prefixo qiie a Lei Ilie inipoz, o Kelaiorio an- 
riiial, coordenado nos termos corripetentes.. . Agora o 
Tribunal de Contas, que Itie succedeu, com aitribiii- 
ções drfinidas, não poderá seguir aqiiellc exemplo, 

ao os mes- ri50 por falta dc kontadc; seiis hlcmbros s" 
mos, e de  rniiis a riiais a Lei d<!ii-lhe a inarnobilidadc ; 
[nas eJ t i  á poria o dia 30 de Jiinho, e invoco a at-  
tençtio dos Srs. Deputados para eslc facto ; previno-os 
desde j6, que o dia 30 de Junlio lia de chegar, e o 
Tiibiinal não lia d e  poder apresentar a Conta d o  Exer- 
cicio conforine P Lei rnarca, e n io  a póde apresrn- 
iar, porqiie iiao possiie os elenieritos onde a faca ; por 
Exeinplo, é rieccw.ario formar o numero qiiatro, pos- 
suem-se só duas unidades, como será posbiv~l precti- 
clicr o iirimcro qcintro l E o 1)agarrieiito dos Exactores, 
ondc foi elle? li o Ilelr~lnrio ? h ã o  h poisivel que O 

'i'iibuiial satibfaça, porque Ilie faltam tres inil decle- 
ras6es sobre o objecto. E sabem os Srs. Deputados 
por paric d e  quern ler11 $ido mais ciiniprida a Lei 1 

Parece iricritel o Lcto que voii aprebentat! S e r i  
por ptrie dos I~xactorts  1 Kão, Seiihores; E por parte 
das Cariiarns M u c ~  icipars ; os E ~ a c l o r e s  Fiscaes, esses, 
perrnitia-se-iiic a expressiio, ieem sido OS ~iiais rrcni5- 
ms, e ialver; iiiarrallreiros, pouca freirna Ihes d8o os 
prnbos que a L i  Ilies marca, para ntandar as siias 
contas ao Thesouro; o qiie Ilies importa é ireni co- 
Ilieiido a j  vantagens qiie fiodetii tirar do  emprego 
que  exercrtn : iepito pois q u ~  os corpos cliie i i l t i i r i ; t -  

rnenb kem prestado siias c o n t a  corn niriis cxitcti- 
diio, tecm sido as Cainaras I M i ~ n i c i ~ e s .  Por ronsc- 
qiienci~i se o Tribunal d e  Cor~tas não teiii os ineios 
d e  que carece absolu~rirr,ente para fiiirccioiiar, apcbr.ar 
d e  os ter exigido por todos os modos ao seii rrlcaricr, 
$como se qsier que elle fiinccioiie scin elles? Espero 
que os iiluotres Del)utndos qcwirnm faztbr a I<+itiira 
desse ducumentr, a que  j8 tenlio alliidido, Ih ecliarZo 
a verdade dos factos, qiie s&o piirameiitc (actos. 

I% saLt,m os illtistres Del)iit,idos cniiio foi prt.csn- 
cliido o nliiuern dos 1?niprrgados d o  l'rit.iiinirl de 
Coiiias? Foi por iiiiia especir dc loteria ! ! Qciarido 
sc orgiinisaraiii as diversas Repar~içõcs de  Vazen- 
d,i, tmaranl-se todos os Empregados qiio as coin- 
puntiain, si~pporahamos qiie eram trezrntos, e esco- 
Ilreu-se iirri o u m  (O Sr. Ministro dos Negoeios 
Lriroagrirnr .- B verdade). Aqiiclls W ~ G V B I T I  

mais nas circiirnstancias de paderem pr s t a r  sarvjGo 
no Ministerio da  Fazenda lá se foram coIIocar; w, 
colheram-se tarnl~ein aquelles qiie deviam ir para a 
'l'hesoiiro, e o resto foi para 11 Tribiinul dc  Contas; 
pois 1150 se contentaram coin ibto, ç como ficasSe ainz 
da  um certo niirriero de Empregados bans que [>as- 
snrairi pela rêdc, delles lá se forani buscer algiins, e 
eni logar destes 1150 riiundaram outros. 

Erarn iieccssarios sol)porihaciios noveiitn c oito Em- 
pregados para o Tribunal fitnccionsr ; destes Empre. 
gados trinta eram bons, e vinte oii qiiinze estauatn 
iiicaliaze~ de poderen~ prestar rerviço, e não hainiaiil 
de ser dei tados h rliaigetrr ; irias dos bons qiic e,tavarii 
rins circuinsieiicicifi do podererii servir corn iitilidade, 
fi i i  tirddo iirri certo riiimero, e apezar d a  'rribiinal 
n i o  ter cessado d e  os reclninítr, aiiida eit,?o rias Rc. 
~~a i t i çoe ,  paro qiir fornm cliarriados! E sccresce airi- 
de uiiin circurnstaiicia, e i;, que esses Errlpregadoe 
yiic esiao prestando serviço eiii outras Repartigbies,  
são 1)íigo~ 'l'riliuiiel de Contas, de  maneira qiie 
na cor!ia da  dcspc.za do l'riliiinal rho comprehendi- 
dos, conio sc [~resiasbern sc~rviçn no Tribiinel, qualida 
O estiio fazerido ern oiitras ltel~artiy0es, e corritiido 
enirani ria despeza d o  Tribunal, o dishc.se : - O Tri. 
burial de  Cotitas consonio rima irriniensidade de  cnn. 
tos do réis ! ! B r i i  quanto qiia bom nliiilero d e  Em, 
l)rrgados, ~ ~ I I ~ W ~ ~ ) ~ I I I  por tiqimlla TribiiiidI, n 2 ~  
prt2"ain l'i sei \ iço iieriliiirn. 

1211 tcrei fcbito rim ciisciirso dcsaliiihndo e scm ricxo, 
i11a3 te111io ~xl)c lnd~do a lerdade. Agora os i l l~ i s i r e~  
Ucl)titados I I O ~ C I ~ ~ O  fazer O 11.0 rliie qiiizercrii, dos fa. 
cios qiie acabo de  aprcsenlar ( A p o k d o s ,  n~uito bem, 
WI uito bem) .  

O Sr. Ferrer: - l<u gostei, e creio qiie toda t) 

(Jariiara gostoii de  oíivir o clisciirso doSr.  Deputado, 
que acabo11 de fallnr (/lpoPados) : os imriicrisob e va- 
riadosAcr)iilieciinentos que S. E x a n  teiii, tanto ilieoricoo 
cotrici ~)raciicos, e a- ci:riirristnricias rfipeciii~s, em q 1 1 ~  
s6 arlia, d l ~ o  algtiriid coii,a tlc ~olt\rririe e sogrado 6s 
suas palcivras (Apoicldus). D irei que o seu d iscuiso 
d de unia grnridc i1nl)orlaricin. rc'iio lcniio dl~vida e111 

nssc.cbcrni, qiie esto discurso 6 uoi dos mais nniaveis 
qiie se tern i~rofc.riclo ntl:ta Carnarn (&Iuit<is npoiu. 
dos). Não t; só Imr este lado qiie deve ser apreciado 
o dibcurro d o  nobre I)epiitndo; é necessario ser t a m ~  
k t i i  apreciado pelo Iado das nioiias iioiicias q u e  re- 
veloir, e pelos dndosestntisticos que apresrntoii i e qiie 
os Dcliiiindos, principalirierite das proviiicias, ignora- 
vnrn ( Apoiados). 1 ; ~  6011 41111 dos qils se teni con. 
svrrado na idba, de qiie o l'iibunal de Coriins i150 
teiri ciimpiido cnrn O sei1 dever. Esta opiiiião é ge- 
raI ; irriiio-a ouvido coiisianieri~ciiie; e a iiingoc>rri 
ienIio ouvido 111110 só pitldvra em defrza de3se Tri- 
bunal. 

O illiisirc Dcpiitado rcferiii cs fac~os  e as iioiicise, 
qiieaprcsentoii, coni tal siilcerid,ide, que eti n i o  poso 
dcisar dc lhe prestar asseiiso. Se  pois, o qiie disse 6 
verdade, e tiirnbeiri tcrdade que ainda nirigiiem fez, 
nesta Casa, i ~ m a  cerisiira rnais forte e naais liungefite 
6s Adrriiriis~iaçr)es ~~assadas,  do  qiie o ciolire Depii- 
tiido (Apoiados). Saberrins hoje cliic o 'I'i ibi~nai d e  
(Jon~tis foi organjitodo, coillo 5e f~odei ia  organisar O 

Ilospitiil de  Iluria ; Itarn alli não se matidararo se1150 
II:ritpra$cidos incapaz~s;  e algiirn que escapou pela 
malha (fcase de  S. Ex.'') foi depois tirado para outras 
Rcparti2<>ce. Soubeiiioo masis, que haiiieiis que n h  
trabalharia no 'J'ribunad de Contas, vencem p r  edli. 



Soilbcirios mais, qur a3 . \ d i i i i r i i 3 t i a ç ~ ~ ~  passad~i5 r~ão 
teeni dado os esclarcciiricntos pcdidos pelo Tribunal 
de Contas; faltain tres m i l  e tantns declarações para 
satisfazer : além disso não teem resolvido as Consul- 
tas qiie o Tribunal tem apresentado, nem satisfeito 
as requisiçbes que elle tem feito; e por coneeqiiencia 
(disse S. Ex.') o Tribunal nâo teni podido curriprir 
coiii o seli dever ; e nestas circi~iitstancias t a  a res- 
ponsat>jlidadc a qiiem toca. Agora e>pero que os no- 
bres Depiitados, que nesta Casa se teerii iiiostrado, e 
apresentado como defensores das Adniiiiistraç6es pas- 
sadas, não queirani ficar eiir silencio ti tista de ião 
amargas censuras e rirguiçÕcs, que acabarri de ouvir. 

Fazendo, pois, esta breve exposição, e resumindo 
o que o illiistre Deputado disse, posso tirar partido 
disto mesmo, para o que vou dizer sobre os paragra- 
fos em disciissão. O que se discute é o 9 '2.- e 3." do 
artigo 18.' N o  Q 9.. cria-se uma Instituiç50 chamada 
'I'hesouro Publico ; e diz-se - que a esta Instituiçâu 
pertence a arrecadaçb e adrniiiistração das rendas 
publicas do Estado. N o  Q 8.' cria-se outra Inst i t i i i -  
ção diversa, chamada I'ribiirial de Contas; e diz-se 
-que os seus Menibros h50 de ser vitnlicios e ina- 
moviveis, e que IIie pertence verificar e liquidar as 
contas do Governo. Ora eu fui dos que levantei, na 
Commissão, a questão a respeito destas duas Inst i tu i-  
ç8es; qiiestão que durou qiiasi tres dias. Fiz coiri que 
essas duas Inst i  tiiições fosseni encaradas por todos os 
lados; e apezar do qiic a final se vencq.u, eii para ser 
fiel aos dictames da minha coiisriencia e aos meus 
pincipios, declarei logo na Comrnissio que havia 
de fazer declarações nadisciissão, e nssinh o indiquei, 
quando assignei o Projecto do Acio Addicional; e é 
por este motivo que eu SOU agora obrigado a fallar 
relativamente a esta materia. 

As observações que tenho a fazer s lo  as seguintes - E m  quanto i! Instituição chamada Tliesouro Pii- 
blico, adjridica-se-lhe a arrecadação e administra$ão 
das rendas puhlicns; t? o qiie ti contabilidade adjiidi- 
ca-se 6. Instiii i ição clianiada Tribunal de Contas. 
Ora  eu nâo comprehendo coii,o se possa arrecadar e 
administrar a Fazenda Publica, seni algiima tal oii 
qiial conirihilidade: e o separar-se inteirainenie a 
c.~iitabilidade pura o Tribunal de Contas, e deixar 
AO Thesociro sómente a arrecadação e adininisiritçâo 
das rendas piiblicas, parece-iiie que é uma coiisa qiie 
rião se póde bem sustentar, e que e de nbsoliiia fie- 
cessidade deixar ao Thesouro algiinia contat)ilidirdc, 
como logo mostrarei. Ainda qiie eu não 5011 finan- 
ceiro, comtiido tenho obrigaçâo de saber os princi- 
pios que regem a organisaqão dos diffi-rciites 'I'ribii- 
naes e Iiistituiçôes, que cor~stitriem R roda desta 
grande niaqiiina chamada -do Estado. Rc.lativninen- 
te a Fazenda Priblica lia attribuiçòes difrerriito-; 
primeiramente ha os actos Lrgislativos,  elos qiiaes 
se approvn a Le i  de Meios e o Orsai i~rnin.  

Decretada assiin a receita e a despem do R-iado 
pelo Corpo Legislativo, srgiiem-se os acios do Podvr 
Executivo, os qiiaes se rediizen* a Ires f.spc,cies: acins 
de arrecticiar i cobrar, a c i d  de pagar, e actos do 
contar; ou para melhor dizer - arrecadar, pagar e 
contar-fóra destas tres operações rião ha mais na- 
da. (O Sr. Aviln: - I3 a de julgar). 

Ora, Sr. Presidente, se a contabilidade, como disse 
o illi istre Deputado q i i e  acahou de fnllar, é de duas 
especies, isto é a contabilidade Administrativa, e a 
contabilidade Judicial ; a Administrntiva éariiiells que 

C feita por Aucloricladcs Admiiiirtrativas : e aquclia 
que é neccssaria para verificar a receita e a despeza, 
e para se saber o que se ba de receber e pagar; mas 
neste caso de receber e pagar apparcce contestação 
entre esta Auctoridade e o Thesoiiro Piiblico, então 
é necessnrio iinia Auctoridade que decida, e esta n u -  
ctoridade d a de contabilidade Judicial. Além deste 
acto ha mais um de outra especic, e vein a ser O da 
fiscalisasão e vigilaiicia relativa ao Poder Executivo ; 
é necessario que haja quem julgue, e examiiie, se o 
Poder Ext.ciitivo recebe mais do que a somma vo- 
tada pelo Parlamento, e se deixou de  applicar eeiu 
sorriiria ás verbas votadas no Orçarriento. Este acto 
r140 póde pertencer ao Poder Executivo, mas sim ao 
Lrgislativo, porqiie é elle segundo n Carta a quem 
pertence votar a Le i  de Meios e o Orçamento, e se 
iiiterider que o Poder Executivo abusou da sua Ai)- 
ctoridade, C ti Camara dos Deputados, que pertence 
apresentar a accusaçao, e seguir essa acciisação na 
Camara dos Dignos Pares. Nem podia ser de oiitrò 
modo, porqiie u l i h  seria dizer-se qiie ao Poder Exe- 
cutivo pertence a fiscalisaçio e vigilancia, contra os 
seus proprioâ actos, e isto seria órnesmo~qiie dar-se 
aos presos o direito de nomcarern os giirirdas qiie 4,3 

dever11 vieiar. " 
Extreriiados asb-im estes principias, digo eii, qiic a 

instiiuiçâo dc que se falia iio Q !&?.O, o qiie se chaiiia 
Thesoiiro, é escusada, .porque essa instituiçâo j4 existe 
tia Carta, eiiit>ora ahi se lhe clian~c Tribi i i ial ; [rias 
acliu-se consignadr corri mais clareza do que o3t t i  neste 
l>;iragrafo,, porqiie se definem ali i  as suas attribi~iqões. 
Mas i ~ ã o  e por este lado qiie eii quero encarar a qiies- 
tio.-Vamos ao Tribunal de Cnniaa- - - - -  ---- 

O Tribunal de Contas segundo re apresenia no 
Acto Addicional, 6 coiii posto de Mrii ibros vitalicios 
e inaiiiovlveis, e as suas attribuições consistem eiii ve- 
rificar e liquidar as coiitas du receita e despeza do 
Es~rido, e a de todos o5 responsaveis para coiii o Tlie- 
soiiro. Se o paragrafo do Acto Addicional qcie diz res- 
peito a eete objecto, passas* tal qtitrl esta, os Mein- 
bros deste Tribunal Iraviam de ser noiaeados pelo Go- 
verno, porque é uma das attr ibuiçôt.~ do I'odcr l ixe- 
cutivo consigrbada iia C ~ r t a  a nomeação de todos os 
eriipregor Civís, Politicos, c Militares. Por consequen- 
cia se os Membros do Tribunal foreiii nomeados pelo 
Governo, como dispõe este Q S.", os seus Meriibros 
Iião de ser vitalicios e inarnoviveis. Mas vamos a ver 
o resultado practico desta instituiçâo. 

Os Srs. Ministros adjudicam a este Tribunal a con- 
tnbilidade dos rendimeritos das dividas do Estado, e 
eii já fiz dibtincção entre contabilidade Administra- 
tiva e Judicial. Se se tracta de uma contabilidade 
~dmii i istrnt iva, então eu soii niais Ministerial do que 
os Srs. Ministros, porque nBo exijo que para este l'ri- 
biinal os sciis Meiiibros sejam vitalicios, inas sim amo- 
viveis á. vontade do Governo, porqiie essa instituição 
está na dependencia do Minisrerio da Fazenda, e ha 
de proceder dehaixo das siias vistas. - Se se tracta da 
contabilidade Judicial, então qiiero qiie os seus Meii i- 
hros sejam viialicios e iriamoriveis; quero que este 
Tribunal de garantias ácêrca d a s  siias decisijos, 

Mas, Sr. Presidente, será o Tribunal de Contas, 
i im Tribunal de coiitabilidade Judicial simplesmente 
corti relação aos rerponsaveia para com a Fazenda Pu. 
blica ? Parece-me que é mais alguma couso, porqu+, 
declara-se qiie este Tribunal tern por fiiii verificar e 
liquidar as contas dos rendiii~entos Publicos, e a dos 



responsaveis parajcoiii o Thèsoiiro; de iiiaricira que 
udjudica-se a este Tribunal aldin das contas dos res- 
poiisaveis, as da receita e despeza publica, e a gene- 
ralidade desta palavra comprehende, a meu ver, isto 
a que se cliama um Tribunal Politico de fiscalisação 
e vigilancia sobre OS actos do Poder Execiitivo, por- 
que este Tribunal trnctaiír da contabilidade da receita 
e despeza do Estado, e por conseciuencia ha de ver, 
be OS Srs. Ministros estiverarii deiitro dos liiiiiles inar. 
cados na Lei de Meios, ou se applicarain a receita a 
o1)jectos qiie n b  estio votados no Orçamento. 

Sr. Presidente, quando se discutiu esta inateria na 
Coininissio, apresentaram-se diversos arguiiientos para 
defender este artigo. Dizia-se de uma parte - Aqui 
tracta-se unicamente de estabelecer iim Tribunal Po- 
litico de fiscalisução e vigilancia- Dizia-se da outra - Então não póde ser organisado da maneira que se 
pertende - Respondia-se a isto - Nada, tracta se de 
constituir um Tribunal de Membros vitalicios e ina- 
rnoviveis para que as decisões deste Tribunal sejain 
respeitadas. Perguntava-se - Mas quem ba de fisca- 
lisar os actoa do Poder Execuiivo : então não lia quem 
o faça - Respondia-se- Este Tribunal tarnbein ha 
conhecer dos actos do Governo, porque ha de fazer 
o seu Relatorio, e ha de apresenta-lo ao Parlamento. 
Mas neste caso, dava se a circumsiancia de ser um 
Tribiinal Politico. 

Sr. Presidente, que os Sr. Ministros quizessem es- 
tabelecer um Tribiinal com Membros vitalicios, e 
inamovivcis para conhecer siinplesmente das contas 
dos responsaveis á Fazenda, uiuito bem; eu votaria 
por elle; iiias que os Srs. Ministro4 queiram estabe- 
lecer um Tribunal de fiscalisação, e vigilancia coii- 
tia oe Actos do Poder Executivo, sendo seus Mem- 
t~ros nomeados pelo Governo, isso é que eu não pos- 
so conceder, e vou dar a razão. 

Urii Tribunal de Contas encarregado de vigiar os 
actos do Governo, serido os seus Membros nomea- 
dos pelo mesmo Governo, parece-me que estas duas 
cousas não dizem bein. Nâo me parece rasoavel nern 
filosofico qiie o Governo tenha o direito de nomear 
qoern lia de fiscalisar os seu8 proprios actos. Mss dia- 
se - Os Menibros desle Tribunal são vitalicios e 
inamoviveis, e aqui estQ lima grande garantia ; mas 
eu iiitendo qiie isto ein logar de ser urna garantia é 
o contrario. - O Tribunal de Contas tem de apresen- 
tar o seu lielatorio ao Corpo Legislativo, e é por este 
tlelatorio que o Parlamento ha de conhecer se os ren- 
diiiientos forairi beiri applicados ; mas se os seus Mern- 
t ~ o s  forem vitalicios e inarnoviveis, o Governo vein 
dizer -Vós ngo podeis desconfiar dos Meuibros deste 
'I'ribunal, porque ellrs tem todas as gareniias para 
que os SPIIS actos sejam reputados bons, e bem feitos. 

Mas, Sr. Presidente, se os Meiiibros deste 'i'ribu- 
na1 são vitalicios e inainoviv~is, esta inamovibilidade 
é taiito para roin a Cirmara, como para coiii o Go- 
verrio; qcivro dizer, iieui a Caniara nem o Governo 
[~odein dimiitir tmsies 1:inpregados ; [nas o Governo no- 
iiieia esses Eiiipfegados, e dispõe do cofre das graças ; 
e todos sabeiii o importancia e o alcance desta grande 
alavanca, corii que se serve o Poder Executiro. 

Sr.  Presidente, ainda mais, como o Tribunal de 
Contas, para poder funccionar, e funccionar bem, 
precisa dos esclarrciinentos e meios submiriistrados 

Governo, o Governo póde deixar de o fazer, 
conto tem feito ao actual Tribunal de Contas, C O I ~ I O  

acUbou de declarar o Sr. Agostinho Albano : e eis- 
Ver.. 5."-MAKÇO- 1852. 

aqui está conio o 'l'ribunal de Contas ftcu liahiliiado 
para poder fiinccioriar. 

Além disso, Sr. Presidente, sendo um Tribunal 
Politico de fiscalisação e vigilancia, digo, que nós 
nio o podemos crear, porque nPo cahe nos limites 
das nossas ProcuraçSes, as quaes, concedendo Pode- 
res para Reformar a Carta, determinam com tudo 
que respeitemos os principias fundainentaea da Mo- 
narchia Representativa, consignados na Carta ; e urri 
delles B o da divisão dos Poderes Politicos, que se- 
gundo a Carta suo quatro - Moderador, Legislati vo, 
Hxecutivo, e Judicial; e se nós vamos crear uin Tri- 
biinal Politico de fiscalisação e vigilancia, c o n ~ p ~ s t o  
de Membros vitalicios e inemoviveis, vamos crear 
um quinto Poder, e qiie é tanto acima do  Poder Exe- 
cutivo, corno é acima do réo o Juiz que o julgar 
(Apoiador): por tanto vamos, como digo, crenr unh 
quinto Poder. 

Sr. Presidente, re os Srs. Ministros, quando npre- 
sentaram o Acto Addicional, o ~companliassem de 
dois Projectos de Lei; em qiie organisassem esin, 
duas Repartições, l'tiesouro e Tribunal de Contas, 
em que marcassem as suas attribuiçoes, e nos disses- 
sem, quaes eram os seus fins, n6s poderiamoe votar 
com conhecimento de causa ; mas votarmos sirnples- 
mente a existencia de um Tribunal de Contas com 
Membros vitalios e inaaloviveis, para o futuro, quan- 
do se fizer a Lei Regulamentar, nio se sabe qual a 
natureza desse Tribunal ; e póde acontecer que n6s 
não sejamos ouvidòs nem os Srs. Ministros actiiaes, 
quando se tractar dessa Lei, e então hn de iiiterpre- 
ter-se o Acto Addicional por aquillo que nelle se 
contem ; neiii os oiitros paizes mais adiantados e i l -  
Iiistrados poderiarn saber, qual era a especie de Tri- 
bunal de Contas, que 116.3 aqui tinhamos. 

Ein França, como muito bem explicou o Sr. Ca- 
sal Ribeiro, é um Tribunal administratívo, jiidicin- 
rio, e fiscal; é uin 'l'ribunal niixto, comprehende to- 
das as tree especiea de contabilidade, administrativa, 
judiciril, e de fiscalisação e vigilancia. 

Na Belgica o Tribunal é diverso, é 96 politico e de 
vigilancia e fiscaliseç5o contra os actos do Governo. 

Em Hespanha, segundo disse o Sr. Agostiiiho Al- 
bano, o Ttibiinnl de Contas aproxima-se h natureza 
do Tribunal de França. O nosso será Tribunal só nd- 
minisirutivo e judicial t Será de Fiscalisação e vjgilan- 
cia sobre os actos do Poder ? Nada disso se declara no 
Acto Addicional ; por tanto repito, não se definindo 
a natureza deste Tribunal, para o futuro, quando se 
fizer a Lei Regulamenttir, Iiao dc encontrar-se diffi- 
culdades a este respeito. Ora supponhamos qiie passa 
este artigo, declarando-se que os Membros deste Tri- 
bunal biio de ser vitalicios e effrctivos, ahi estH o Par- 
lamento sem ter um Tribunal da siia confiança, ven- 
do.se comtudo obrigado a fazer obra pelos trabalhos 
que elle apfisentar; e um Tribunal que póde deixar 
dc funccionar a arbitrio do Governo, por este lhe não 
subrninistrar os meios necessakios pura isso. 

Dir-se-ha talvez, Sr. Presidente, que o Acio Addi. 
cional cria as Cornmissões de Inquerito; mas as Com- 
missões de In~~uer i to  não podem evitar os inconve- 
nientes desse Tribunal ; essas Cornniissões são creadas 
para um objecto qiie se conclue dentro de pouco tein- 
po, não podem ser senão para objectos certos e deter- 
minados, nâo podem ser permanentes ; em quanto que 
o Tribunal de fiscnlisação e vigilancia para examinar 
0s actos do Governo, é preciso que seja permanente. 
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gas, successivas, e lal~oriosas, saíamos de lá com os ndmiriistração e a arrecadação ha de ter a contabili- 
candieim das tua8 aecesaa. E então se ne Conmis- dade ncccssaria p i a  i$=, nem á pmiso do 
sàa se levou tanto tempo coiii e>ta niateria, póde é ncccssario, mas se o quizeren par tarnbem, se qiiize- 
agma a Camara dos Deputados discutir isto rapida- reni accrescentar ás palavras-adnlinirtrqGo e ar=- 
mente, reduzindo tudo a duas OU tres proposições, cndaçZo - a palavra - contabilidade, não o prociiro 
que póde ser que se achem em contradicç~~o d'aqui tolher; mas o certo é que até o particular menos 
a dois dias com a que csta Carnara ou oiitra intenda afortunado faz os seus assentos do que recebe e do 
a este reslieito? Não é prudente. que gasta, e se o particular o faz, o Thesouro n5o 

Por isso eu propua na Cainmiasiio, que se tirasse póde deixar de o fazer. 
do Acta Addicional esta maleria; fui vcircido, fui o O artigo 136." da Carta foi escripio com muito 
iii~ico dessa opiniào. Mas porque fui  eu o unico dessa boas iliteiiçòes certamente, mas a practica rnostrou 
opiniâo? Foi porque na.Corninis=ão uns Membros que contirilia absurdos porque nlinca se roalisou, 
qiieriain y ue se dissesse -e O Triburial de Contas ha nerri podia realisar-se, por tanto agora este artigo 
de ser uma Delegação do  Parlarnrnto - e outros não deve ficar na Carta de modo nenhum, ou ha de 
queriam que se dissesse-O Tribunal de Cantas tra dizer-se simplesmente que fica derogado, ou ha de 
de ser iiomeado pelo Gavorao, e os seus Meiiibros ser siibstituido; por issa quanto ao $ 8." da artigo 
hão de ser vitalicioa e inainovivei5.-O Sr. Perrer 12." convenlio em que se conserve como a Comrnis- 
já disse, que é verdade, não era capaz de dizer outra são o apresentou, ou accre~ce~tando-lIle se quizerem 
coiisn. Quando se discutia o modo de compâr o Tri- a palavra-contabilidade. Mas quanto ao Tribunal 
bunal. de Clontac, cada um tinha sua oliinito, cada de Contas, propriamente dicto, o unioo expediente 
iim pensava de sua nianeira sobre as attribuiçòes do que me parece prudente, é supprimil-o no Acto Ad- 
Tribunal, sobre o modo de as exercer, e robre os re- diciorial. Declaro poréin que se alguem prapuzer unia 
sultodos. Pois se alli entre tão pouca gente houve oiitra cousa, pela qual se preencha o meu fim, cori- 
tantas opiniões, qiie náo foi possivel a final rirmos virei nisso; o meu fim em propar a suppressão con- 
a uiii accdrdo miituo, não é conveniente, que se tra- siste em desviar agora da  dirciissão do Acto Addi- 
cte aqiii de similhante rnrteria; aqui n io  póde fazor- cional a multidão de questoes, a lg~mas 'gra~es ,  que 
se agora por esta occasiâo outra cousu, senio dei- é preciso discutir e resolver prirneiro, antes de se di- 
xal-n para muiu pausadamente, com todas as compe- zer corno ha de ser composto o Tribunal de Contas, 
rac;oes neccssari~o se poder tractar de tudo isto naLei porque só depois da resoliiçlo dessas qiiestões, é que 
que se Fizer, e então depois de decidido quaes hão póde com prudencia dizer-se que orrribunal de Con- 
de ser ns fiincções do Tribunal, a respeito dos Mi- tas ser& composto deste ou daquella inodo. 
iiiotros principalmente, depois disso decidido, só então O Governo é o primeiro a declarar qtie intende 
é que se póde dizer, qiiem lia de nomear os Mem- de convenieiicia publica que a discussão do Acto 
bros do 'I'ribunal, e se liio de ser vitalicios e ina- Addicional leve pouco tempo, "6s temos mostrado 
iriovivei6, oii se Iião de ser arnoviveis e temporarios. estarmos concordes a eate respei~o; e se nbs quizer- 
Agora tudo quanto se quizer dizer a asie respeito é rnos tiactar de todas as matcrias relativas ao Tribii- 
um contra-sonso, porque andariatnos debaixo para na1 de Contas, niaterias cuja resoiuçLo deve ser to- 
cima. Niio é prudente, me parece, entrar nesta riia- mada antes de se dizer como lia de ser cotnposto, 
ter ia;  por isso estou sempre pela mesrna Proposta, isso leva-nos muito tempo? porque o qire r150 temos 
qiie f iz  na Comrr~issâo para a suppreasão do Tribia- 4 therna para essa disclissao, cousa que aciio abso- 
iial de Contas no Acto Addicional ; hoje a necessi- lutamente necessaria, absolutameiitc neccs,aria, digo, 
dede de riienciotiar o Tribiitial de Con tu  na Coiis- qiiando viermos a enlrar nessas questõe~; se o qui- 
t i t i i i ~ b  nnâ existe, não é iieccssario, por isso seja zessemos assentar agora e depois entrasseinos nessa 
eliiiiinado na Con~iituisão, póde ficar para depois, discuss50, haviamos de levar muito tempo, e isto é 
ao depois é qru, se póde entrsr nisto melhor. materia que póde produzir agora graves inconvenien- 

Todo i,to é pelo qiie respeita an que era na Pro- tes, porque cada iim insiste em boa fé na sua opi- 
pjta-do Governo QQ 3.*, 4.*, e 6.' do artigo Iâ.', niho: iim diz em muito boa fé-Estou p~rsuadido 
e ao que ficou -do ao I'orecer d3 maioria do Cora- que O Tribuiial de Contas 1150 presta para nada ngo 
mijsUo Q 3." do artigo 12." sendo uma Delegaçgo do Poder Legislativo, - e nutro 

Quanto a o  4 2.' do Parecer Cmmissão n80 diz- Estou persuadido que O Tribuiinl dc Contas 
me parece que seia neccssaiia a sua eiirninação ; este nao presta para  da, não sendo nonieado pelo Go- 
I>aragrnfo diz pouco, k verdade, mas na Carta existe verno, e não sendo os seus Meinbros vitdlicios e iii- 

o artigo 136." que do Tribunal do Thesouro, e amovivei~.-EiiW estes dois sy~teinas, e j;i se V; que 
que faz dequdile 'l'ribunal uma colisa qiie nunca se effectivairiente algiios de aós squem um, e outros 
i."h?,- realisar. Esk é o facto, nunca existiu simi- seguem outro, uns e outros em anuito boa fc;, ~ode rn  

Tribunal como a Carta, como o illiistre Au- haver questões muito graves, e que eu desejo que se 
c t ~ r  da a r t a  o imagiam, wraca existiu nem podia desviem. Por conseqwencia n b  digo xnais; ouvirei 
existir; mt rehnw na CarLa ; mas agora quando as considerações que se fazem, verei niesmo se se 
se reforma a Carta, se &o se tirar della o qiie está apresenta outro algum modo, e votarei depois coo- 
no ar,tigo I%.", lá fica uma cousa de3necessaria; por forme intendar que o devo fazer. 
tanto ou se h & dizer que fica derogado o artigo (Vozes : -Deu a hwa). 
136.", ou se ha d e  lyresentar o cpie apreseutou a 0 Sr. Presidente: WF A ,ordem do dia para Se- 
Com miseáo. giinda-feira é a mesma que vinha para hoje. E s ~ á  

A &-issão no 4 9.' i verbale que disôe que levantada 61 Ses~io.-Erarn qt~l t ro  AWQS da  tarde. 
ao e a pytencia ao Thesouro Publico a administraç" 

arrecadação dos rendimentos do Estado, e falia O REDACTOR, 

contabilidade, mm infalliveJmente quem tiver a DE .CASTUO 6ICI1WB Oa nairc8w. 



N." 19. 

tendo prccis5o de saber primeiro do que tudo o quc na1 : em França existe ho seculos ; na Hespaiiha e 
l i i ~  a respeito dos Exactores da Fazenda Publica, por na Belgica tambem j3 existe, e eu creio que a Ca- 
isso faço este ltequerimento (Leu). niara, ou pelo menos trinta e tantos Membros que 

Ficou ludo pum segunda kitura. confeccioiiaram a Constituição de 1838, n8o podem 
O Sr. Holtrernon : - Mando para a Mesa as se- hoje, sem incoherencia, deixar de defender o princi- 

guintes pio que elles mesmos estabeleceram nessa Constitui- 
NOTAS DE INTBRPJCLL.L~~O.  - tc Pretendo iiiterpel- Ç ~ O .  Por consequencia a existencia do Tribunal de 

lar o Sr. Ministro dos iiegocios Estrangeiros, sobre Contas, como principio constilutivo, cuja necessidade 
o anniiiicio que tem vindo publicado no Diario do k reconhccida por toda a parte, para assegurar a or- 
Governo, em referencia ao artigo 82." da Lei do Or- dem e reglilaridade 11s Fazenda Publica, e hscalisar 
çamento do Imperio do Brazil, de 185% a 1853. $3 o carniriho que os rendimentos publicos vão tendo 

9." <c Pretendo interpellar o Sr. Ministro da Fa-  lias differcntes ramificações do Estado, é incontes- 
zenda, sobre o abuso com que na Ilha de S. Miguel tavel. 
se exigerri por parte da Pazeiida Nacional os fóros Mas ainda lia outras raaõee, além dae da  Proposta 
qiie dos extinctos Conventos passaram á dicta Fa- do Governo confirmada pela Commissão, que vem 
zenda Nacional, sem o abatimento da quarta parte, a ser o principio da moralidade. Eu intendo que de- 
coricedido pela Carta de Lei de R2 de Junho de pois das doloroaas e pungentes declarações feitas pelo 
1846. r, - Holtrenzan. Sr. Agostinho Albano, a Camara, serii faltar ao sei1 

Mandaram-se fueer as communicuç6es. dever, n5o póde deixar de consignar no Acto Addi- 
O Sr. Mello Girnldes: -Mando tambem para a cional a existencia deste Tribunal para satisfazer a 

Mesa a seguinte este preceito. Pois depois de se dizer que mais de 
NOTA nR I N T E K P E L L A F Ã O .  - rc Peço que seja con- Ires lnii Exactores da Fazenda n8o deram contas, po- 

vidado o Sr. Ministro do Reinozpara designar O dia deinos nós deixar de querer um Tribunal qiie lisca- 
erri que se acha habilitado para responder a uma lise este estado de cousas? Parece-me que esta Ca- 
Interpellaçio que ltie quero fazer, ácerca da desari- mara que se presa de merecer a confiança do Paiz, 
nexaçao de duas Fregueziar do Concelho de Sorte- não póde deixar de querer a existencia deste l'ribu- 
lha, para o Concelho do Sabuga1.n- Mello Gi- nal. Parece-me pois, repito, que o existencia do Tri- 
raldes. biinal não póde deixar de ir no Acto Addicional, 

-Wandou-se fmer a coirc rn~nica~áo .  porque é uin principio constitiiiivo que não admitte 
O Sr. (;irrrêa Caldeira:- Pedi a palavra para duvida, e que esti  bnnccionado por todas as naçcies 

declarar a V. Ex.' e ú Cainara, que faltei a Sessão mais civilisadoras como um principio eminentemente 
.iiitecc.dciite por incominodo de saude. econornico e organisudor. 

Agora, quanto á segunda questão se o Tribunal 
O R D E ~  DO DIA. deve ser uma Delegação das Cdrtes ou da Corda, isto 

é, se deve per da nomeação das Cortes o11 do Gover- 
Contiwúa a diecusrdo do Acto Addkional, no. Eu sei que ente principio tem sido milito ques- 

$$ 2." e 3." do artigo 12." tionado, sei que tem Iiavido épocas ern qiiè se tem 
qiierido hxar e estabelecer este Tribunal como Dele- 

O Sr. Jiutino de fieitas : - Sr. Presidente, a gaçao do Governo, e outras como Delegação das Cor- 
Caniara me relevará se tendo cu de apresentar uma tes, mas sei tan~bem que se tem estabelecido mais a 
Erneiida ao Q 3.' do artigo 12.", me vejo obrigado idéa de o fazer dependente da norneaçiio da Corda, 
a chamar a sua attensiio por aIguns iilstantes, para e parece-iiie qiie aquellcs que quizerem assegurar a 
poder motivar o ineu voto. suprema inspecção que o Corpo Legislativo deve ter 

Sr. Presidente, parece-nie que neste paragrafo se sobre todos os actos do Governo, não podem admit- 
involvem t r e ~  grandes questões. tir a iioiiieaçiio deste Tribunal pelas Cortes, porque 

Primeira: - Ha de coiisignar-se no -4cto Addicio- toda a vez que Iiouver um Corpo intermedio entre a3 
na1 a existericia do Tribunal de Contas? Cortes e o Governo para conhecer deste objecto, a 

Segunda : - Ha de este Tribiinal ser uma Delega- Caniera priva-se assirn da  fiscalisaçiio irnmediata e 
são da Coroa, ou uma Delegação das CArtcs? directa que deve ter sobre o exame da  contabilidade 

Terceira : -Hão de ser inarnoviveis os Membros piiblica ; e pelo contrario se este Tribunal for da no- 
dcstc Triburial ? nieaçb da Corda, se for da escolha do Executivo, e 

I':stas são as tres qiiestões emergentes deste para- se repute sujeito ao Governo, elle póde servir para 
grafo, qiie devem ser tractadas separadamente. examinar as contas, para ver se a receita publica é 

Qiiaiiio ir primeira questao - se o principio da ou nào destinada para a deipcza votada, e nós po- 
cxistencb do Tribunal de Contas tia de ser consi- demos exigir contas tanto do Tribunal como do Go- 
p a d o  no Acto Addicional - parece-me insontesta- verno. Entretanto, não posso deixar de reconliecer 
vc.1, e os illustres Deputados que têein Sallado da- que é este um ponto duvidoso, e como tal intendo 
<liielle lado parece terein produzido razões mais para q u e  n5o deve ser consignado no Acto Addicionnl. 
conibaterem o Tribiinal, do que para corribaterem o Vamos á tcrceira qiiestio que é a da  inamovilidn- 
~ ~ ~ i c i ~ i ~ .  h contabilidade exige uma insti- de dos Membros deste Tribunal. Este objecio tam- 
tuiyao q"e IIOSSU assegurar a slia exactidão, verificar bem tem sido p.rincipalmente em Fran- 
z i  icxc.eita e despeza do Estado, fiscalisar se as despe- ça, aonde se cstabeleceii primeiro. Ein 1789 a As- 
7as são conforiiies coiii os  credito^ votados, e erri uma sembléa Legislativa perrnittiu que este Tribunal fosee 

r nldvrd ,  seguir os movimentos dos dirilieiros publicos eleito pela Corda; veiu depois a Constitui~Fto do anno 
;ias difYerentes Iiepartições do Estado. Isto é incon- 3.' qiie determinou que fosse nomeado pelo Corl>o Le- 
irst;ivt,l ; e riiiiito tnais qiinriclo todas as Nayões têern gislativo, -seguiu-se a: do anno 8 . h t é  yue no Im-  
iecmliecido a iiccc.saidade d,t tl\i.tencia deste Tribu- perio e m  1807 foi reorganisado com Membros ina- 



ntoviueb, tendo-se conservado com inais oii rnenos al- 
teração até ao tempo da Republica ern 1818; o com 
quaiito o principio mais geralmente admittido 6 de 
serem o3 Membros deste Tribiinal nomeados pela Co- 
rOn ; entretanto n b  é possikel deixar de coiisiderar 
cirn ponto tambeiri duvidoso. Eu inteiido que esic 
Tribunal tendo de exercer funcções de fiscalisar, e 
func~ões de julgar, sendo pois Juizes e teiido as sirss 
decisões o erfeito de sentença passada em julgado, 
pão podeni os Menibros deste Tribiinal deixar de ser 
iiiamoviveis parn bem e independentemenie poderem 
desernpenliar os setis deveres; entretarito, Sr. Presi- 
dente, faz-me grande pezo ria minha consciencia a 
aucioridade e opiiiiio de um insigne Escril)tor -Be- 
lime - na siia Pliilosnphia de Direito qiie diz : o Que 
declarar a ioariio1)ilidade dos Juizes Administrativos, 
seria esiabelccer a possibilidade de adrnittir um cor- 
po forte, e talvez faccioso, qiie collocado ao pé do 
Poder Execiitivo poderia embaraça-lo sem rernedio 
algum - portanto ji se v& que a iiiamovilidade dos 
Membros deste Tribunal 6 ainda iirn ponto duvidoeo, 
e assim parece-me qiie nestas circumstancias não póde 
entrar nas bases da nossa Constiíuiçâo, é objecto que 
deve ficar fora della; o ponto que me parece que 
deve ficar definido ou consignado no Acto Addicio- 
nal, é o da existencia do Tribunal de Contas, e tudo 
o rnais se deve deixnr para uma Lei Especial, o re- 
gular quaes as srias attribuiçGes, a siia nomeaçio, a 
sua jorisdicção, e em fim se os seus Membros devem 
scr ariioviveis ou i n a m ~ v i ~ e i s ;  foram pois estes fun. 
damcntoe qiw acabo de expor ácamara,  que me re- 
solveram a apresentar a seguinte 

EMENDA. - c t  Haverá um Tribunal de Contae ; a 
sua organijaçio e attribiiições ser50 reguladas por 
lima Lei Especial. $3 - Justino de Freitas. 
Foi ad~nitlidu. 
O Sr. Presidente: - O  Sr. Clizal Ribciro mando11 

tambem uma Proposta que vai ler-se (Leu-se, e L a 
seguirite) 

EMENDA. - c (  Proponho a eliminaçio dos paragra- 
fos 2.' e 3." do arligo 141." do Acto Addicional. v -  
Caaal Ribeiro. 

1 % ~  adniittida. 
O Sr. Cueal Ribeiro :- Sr. Presidente, não es- 

'toii arrependido de ter encetado esta questzo, porque 
ella terii trazido h Camara uma somina não peque- 
i in  do factos importantes e ainda até hoje ignorados 
por miiitos; factos apreseniados pelo illustre Orador 
que fallnii tia ultima Seasâo, e qur entrou nesta ma- 
tcria com nquella proficiericia e conhecimentos que 
todos IIie recbnliecehi, e al6rn disso com a aiictorida- 
de qiie Ilie resiilia da sua posição cspecicil (Apoia- 
dos). Este nobre Orador comi iudo uprescutou quasi 
coiiio iim dogma coristitucional a existencia do Tri- 
buiinl de Coritas sobre ns bases que estão no Acto 
Addicional, bascs qiie imitam as da organisação fran- 
cezn. iKe3te ponto 1150 posso concordar com S. Il:x.', 
e insisto ainda em 1150 poder considerar corno dogma 
da  Igreja C:onstitiicional esta instiiiiiçio assiin orga- 
nisada, e para não a poder considerar ou acceitar 
conio dogmn, hasta qiie ainda iião esii  acceita e re- 
conhecida pelo univerralidade da Igreja Cons~iiiicio- 
nal. N'iim paiz tão eminentemente Constitucional co- 
ino a B~lgica, este l'ribuiial tem urna organisaçio 
diffcrcnte daquella qiie tem na França. Na Ingla- 
teira existe ainda a qiiest5o de qual das organisações 
convir8 mais que se dê a este Tribunal; c se por iim 

Iodo os Commi~sarios de Sir fiolerto Pecl intende- 
ram que a instituição ingleza devia toinar por base o 
systeriia franccz, qcie o 'l'ribunal devia ser organisa. 
do  sob RS bases da  instituiç50 franceza, em França 
algunsEjcriptores illustres, e bastará citar o nome de 
Mr. de Ahnchou escreviain que seria mellior refor- 
mar a institiiição franceza sobre as bases d o  systema 
iiiglex. Vê-se portanio qiic as opinioes ácerca deste 
poiito s8o ainda contestadas, e apparecem diversas 
uiria das outras; ainda se não assentou ri'uin princi- 
pio geral e considerado por todos como mais conve- 
iiiente a respeito deste objecto; e sendo assim não 
me parece conveniente consignar, desde já, no Acto 
Addicional o systema de organisaçio, oii as bases so- 
bre as qiiaes este Tribiinal deve ser organisado. Eu 
não me atrevi, nem me atrevo a apresentar ol~iniiio 
definitiva sebre qual seja n mellior organisaçao qiie 
convém dar n esta instituiçlo, digo só que esta ques- 
tão é ainda uiiiito debatida, por isso mesmo, que npiri 
a Sciencia, iiem a prlíctica e a experiencia tem resol- 
vido deliriitivamente e de iirn inodo positivo o pro- 
blema; é mais yrudenie, maisindicado, mais riatii- 
ral e mais colierente qiie não vamos desde j8 preju- 
dicar a qiiestio inserindo no Acio Addicional iigo só 
o principio da  existencia dol'ribunal, mas, demais a 
rnais, as bases da siia organisação; porqiie esta fixa- 
ção de baws inserida aqiii deste modo póde prcjudi- 
car de futuro R adopçzo de oiilro systema, qiie n 
experiencia veiihu a mostrar ser mais util , mais 
proprio e mais conveniente seguir-se o esie res- 
peito. 

Sr. Presidente, a Emenda que acaba de mandar 
para a Mesa o illustre Deputado por Coirnbra o Sr. 
Justino dc Frcitas, ressalva tima parte das dificulda- 
des ; mas reduz a zero o valor da disposiç,.lo, torria 
o artigo iima excrescencirr inutil. Consignar siinplrs- 
mente o principio na Constituição, dizcr sinipl(.s- 
merite= Exista o Tribirrinl de Contas = mas a Lei 
especial da sua orgaiiisaç>o regularri siias attribui- 
ções, sua organisação , rioineaç%o dc seus Memt)i os, 
jurisdicçiio , etc. - não é mais que dizcr , Irave- 
mos de-ter coiitas, havernos de ter qiirrn as exn- 
mine. S5o prinripios iriccusaveis ; iiias s5o pi irici- 
pios vagos e indefinidos. Lançar utn principio qual- 
quer tia Constituiç5o scrri designar os meios que o 
deveni ctesinvolver e tornar proficuo, iiio sigriifica 
cousa algurria ; estabelecer o principio C não edabe- 
lecer as  bazes sobre as quaes o principio deve ser 
descnvol vido, niio passa de uma iiiutilidarle banal, 
que tiao dágarantia alguina de boa Adininistra~50,c 
póde sc.r silsceptivcl de tantas e tao diversas intcrpre- 
tac;iirs que poilcm fazer variar infinitamente a sigiii- 
ficaçao do principio. Por isso riso adopto a Erncnd~ 
qiie foi raaiiduda para a Mesa pelo illustre Depiita- 
do que me prcccdcu. Vamos aos factos. 

Sr. Presidente, não podern deixar de ser conoide- 
iadas 110i (',ta Carnara como de rniiitissima inipor- 
taiiein as ob=erva~ôes qiie o illiistre Deputado o Sr. 
Albaiio al>reieritou na riltiina Sessrio, observaqôes 
iiiuito ponderosas, obscr\~aqõcs que a Caniara oiivii~ 
com muita attcnção, observações que a Camara re- 
gistou, e que o Paiz lia de registar, por qiic iiivol- 
vem factos giaii=sirnos, de surnrria trarisccridencia, e 
de grande alcance para a riossa Historia coiiternpoia- 
iien - IIistoria onde Iião de cscrcver-se mais essas pu- 
ginas 3r: dcsgoverno c de miserin, que o í'titilro scii- 
tericiará sevcrnrilciite. E a rcspeito dc tacs factos, co. 



tlio milito bein disse S. Ex.", rccaiii 'i respoii3abili- der q ~ e r i o r ,  cliie deviir toriinr publicoç, e palentes 
dade a qiiein coinpetir. esses tr;cl~aIlir)s para esclarecer as Caa,araç, e escla- 

Sr. Presidente,-a responsabilidade de rnodo ne- recer o Paiz sobre o curnpriineiito de deveres pos: 
rilium a quero eu attribuir aos Membros do Tribu- parte do Governo, sobre o cumprimento de deveres 
ria1 de Contas, seria injusto se o fizesse. N l o  direi a pelo que respeita il. Fazenda Pública. 
quem vai, mas direi a quem não vai; a responsabi- Mas infelizmente declata-se dentro desta Sala, 
lidade não vai de  certo a este lado da Camara, a diante do Paiz inteiro que o Relatorio do  Tribunal 
responsabilidade de certo 1150 vai &quelles qiie dez de Contas foi mutilado! . . . Que quer dizer a [riuti- 
annos estiveram privados de toda a gerencia dos ne- lação desseltelatorio? Que Poder occulto &este que 
gocios públicos(Apoiados), que não têem dominado, veio anniquilar, que veio esconder, que veio affastar 
qiie 1150 t&m sido nem maioria nem Governo, huel les  dos olhos do Paiz essas verdades qiie o Tribiinal de 
que apenas estiveram tres mezes na Administração e Contas queria apresentar? Que Poder occiilto deste? - 
ri'uma época perigosa e agitada (Apoiados), não k Esse Poder nào a vejo na Constituiç%o d o  Estado, 
a estes de certo que vai a responsabilidade (Apoic- mas e m  Poder tem existido no facto ; e R opinião 
tios), não são esses que hão de responder pelo de- do 'Paiz ha de jiilgal-o. 
ploravel estado da nossa contabilidade púhlica, que Sr. Presidente, quanto propriamente qiiestão ain- 
o illustre Orador desenhou com tão negras, tnasver- da me parece que a discussão 36 tem provado, que 
dadeiras cdrcs. O estado da  nossa contabilidade pO- mais conveniente seria adoptar-se a Proposta que man- 
Mica e mais que desgraçado, mais qiie cahotico; dei para a Mesa, para que não se inserisse na Cons- 
ningiiem póde duvidar disto depois das revelações titiiição do Estedo O artigo relativo ao Tribunal de 
impprtantes que nos fez o Sr. Agostinho Albano. Contas,, e com isto, repito, nZo dou preferenciu a es- 
(Apoiados). S. Ex.' disse, 'que apesar das repetidas te 011 Aquelle systoma ; com isto, digo, que nem ab- 
iiisl.incias do Tribunal de Contas ha mais de quatro soliitamente me pronuncio pelo systema adoptado 11s 
annos que ali sc iião apresenta nem uma conta de Belgica, systema que a Constituição de 1838 tiiiha 
gerer~cia, nem uma conta de exercicio; não lhe tem adoptado, sysrema qire foi formulado n'urn Projecto 
sido presentes as contas para as examinar, para so- de Lei apresentado pelo Sr. Passos (Manoel) então 
bre eilas formar o seu juizo, e formular o seu nela- Ministro da Corba, sobre o qual tariibem na outra 
to ri^ ; compare a Carnara, compare o Paiz estas dea Camara se apresentou iim outro Projecto ; nem tam- 
clarações importantes com aquellas que outro illus- bem iritendo 'ainda qiie a Sciericia tenha resolvido 
tre Deputado, que tarnbem pediu apalavra para to- coinpletamerite a queslão, que a experencia tenha 
rnar parte nesta discussio, tios tem aqui apresentado eiificieiitemenie demonstrado que o meIIior systt=iri~ 
a respeito de regular aapresentago de contas, e do a seguir, aqeelle qiie dereinos preferir, 6 o systeinn 
estado ri que levara a contabilidade pública. Disse fraricez. Irisisto apenas qiie o Tribunal de Contasco- 
tdmbein o Sr. Aibano, que ao Tribiinal de Contes rno existe eni Prariça, tern attribuições de julgar os 
não tem sido p ç i v e l  obter que o6 Governadores respmsaveis para com a r('uzt.ndd Publica ; e pare as 
Civis se prestassein a obrigar os Recebedores de Con. exercer do certo parece mais natural, mais conve- , 
celho a darern as suas contas; que era muitissirno niente, qiie ol'ribirrial seja inarriovivel; mas elle tein 
grande o numero dos Exactores da Fazenda q u e e s  ao iite~ino passo de exercer oiitras attribtiições não 
tão em atraso, que o Tribunal de Coiitas em fim i i~eno~  importantes, de iima ordein iriais tranjcenrleii- 
rijo tem que julgar. . . O Tribunal de Contas terri te, quaes sào us de ser inforiiiador iiato e neceesario 
bons julgadore;, inas não tem que jiilgar! das Ca~nar~is  Legislativas em quanto Cr gerericia dos 

Eilt5o, Sr. Presidente, ~Tr ibuna ldeContas  é hoje ,Uinistros da Corda; e nessa parte não posso inieira- 
entre .nós corno uma fabrica que não tem materia rilente concordar coin as idéas que a este reapeitcu 
prima; póde montar-se uma excellente fabric;~, com apresento11 o illustre Orador que ine ~recedeu o Sr. 
boas machinas, coni optimos operarios ; a a s  qiie Justino de Frei~as, quando disse, que se o Tribunal 
acontece 1 . .  . Todos as rodas das machinas se enfer* d e  Contas fosse da escolha das Camaras Legislati- 

; os operarios cruzam os braços por que falta víis, ficariam as Camaras por assiiii dizer prezas, to- 
s materia . . (Apoiados); ternos um Tribu- lhidas na siia acção pelas-opiniões do Relatorio que 
nal de Contas, mas não temos contas (Apoiados). esse Tribiinal apresentasse; não o posso intender as- 

Airida outro facto muito imprtante foi apresen- sitn ; fica tão preza a Camara pelas opiniões do ile- 
tada pelo Sr. Agostinho Albano. - Disse S. Ex.", laiorio que o Tribuiial lhe apresentar, como fica quari- 

ue em 1846 o Tribiinal de Contas apreseritau ao do nomeia uma Commissão, e essa Commissão Ilie 
&.verno o seti primeiro Relatorio, Relatorio qkie foi vem apresentar O seu Parecer sobre yiialguer ob- 
redigido por S. Ex.', e no qual, apezar de ter sido jecto. 
iiin tanto mutilado depois, se disia ao Governo ~ e s -  O julgametito dos actos do Governo, ou o Tribu- 
tado do Tribiirial, e quanto o Governo ern rniiitos nal seja 'namovivel ou amovivel, ou seja ou não seja 
pontos tiniia faltado ao exacto ciimprimento da Lei uuia Delegação do Poder Legisliitivo, o julgarnento 
com relaç%o aos elementos que devia ter remettido definitivo e final desses actos ha de sempre pertencer 
},ara o Tribunal de Contas, Relatorio que esteve aos Representun~es do Paiz. De que se trcicta pois? 
milito tempo sem ser impresso e publicado, e para fi do mellior meio de esclarecer esse jiiizo, e neste 
que o fosse e viesse 6 Camara, foi preciso que S. Ex." caso, pelo q i ~  respeita ú gerencia dn Fazenda P u -  
usasse d'uma estrategia, que foi=pedir a um outro blica, O Tribunal de Contas, seja qual for a sua or- 
Deputado que perguntasse por este Relatorio e qiie ganisaçâo, é dmplestnerite informador, nada mais. 
o pedisse, = e  que fdra então e só então que esse Re- E em França não se contentam as Camaras Legis- 
latorio viera áCamara ese imprimira. Ora, Sr. Pre- latiuas sómente com as iiiformaçVes do Tribunal de 
sid<.nte, temos um Tribuiial de Contas cujo Relato- Contas ; ainda lá existe uma outra instituição qiic. 
rio 6 miltilado e guardado em silencio por iirn Po- condiiz tambetn ao esclareciniento das Csn~ara sotbte 
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a contabilidade publica. fi uma especie d e  Commis. 
são de  Inquerito riomeada annualmente, Commissão 
qiie vai confrontar os docuriieiitos com a cscriptura- 
ção, CornniissBo que lavra d ido  uma Acta, que e 
apresentada tambeni ao  Corpo Legislativo. 

Por tanto concliio sustentando a ininlia Proposta, 
nLo por capricho, nao por espiilito de  Partido, e de- 
claro qiie nesta parte vou perfeitíimente de  accordo 
com o illuutre Depiitadó o Sr. illbano - ern taes rna- 
terias n5o lia qiies~ões de Partidos, nciii questoes d e  
pessoas, nem questiio de  capricho; i150 ;I deve lia- 
ver. Eii n i o  iiripugno neni sustento as bases da  or- 
gaiiisaç5o franceza, não irnpiigiio nerri sustento as.ba- 
ses da  orgaiiisação belga; iiins por isso mesmo qiie 
ainda não sei decidir-me abertamente por um dos 
dois systemus, desejava qiie nein um nein outro se 
consignasse na Constituiçiio d o  Estado, e qiie se dei- 
xasse para a Lei Organica o siistentar o actual, oii 
fazer-lhe alguma rriodificaç30, ou dar-llie algrima re- 
fornia mais radical confornie se intendesse mais coii- 
veiiicn te. 

O Sr.  Avilo: - Sr. Presidente, c:u riao fazia teii- 
çzo de  fallar sobre este artigo, como n5o teitbo fal- 
Indo sobre nciihuiii dos do Acto Addicioiial, pelos 
motivos que expuz quando apresentei ;i Caiiiara a 
iriiiiha qiicut~o prktin; mas iiiio  osso deixar de dar  
alguiiias explicaçòes drpois das ~~rovocações qiie mie 
forairi diiigidas pelo illustrc Relator da  Coiiroiiss,io 
ria Scss5o d e  Sat,b<ido, e pelo illiistre Deputado que 
ac;iboii de fiillor. 

0.; dois i l l~ is t rc~ Oradores a quem rne refiro, leva- 
dos serri duvida pelo seli desejo de  aceitar, estiveriirti 
coiijtaritemerite coiiibatciido faritasirias aue elles crra- 
raiii 113 siia iniapiiiação, dando urna prova, prriiiii- 
tain-ine elles qiicr 6 diga, d e  qiie nQo eritiararri na 
q1ies!5io de  qiit: táo largamente fallaratn. Eii fdqo  o 
iiiaior coiiceiio da e l r v d d ~  iiitelligencirt t ~ n t o  do illus- 
tre Itelator d a  Coniniias30. coirio do illustrc L)c!i)iitw- 

do  qiie acaba de fallar; nias qiiando cii ouvi ailrrsen- 
Lar tis proposiçi>es iliie riiiiitirarn, fiqiici irnmediata- 
ineiitc cotisericido, de  que ri50 tinlilirn encarado a 
C I I I ~ S I ~ O  ptlo lado porqiie a deviarn encarar, ihto 6 ,  qiie 
ignoraui cori~~letanirri te a iiatiireza do 'l'ribiinal de 
(Joiitns, qiie igriorarii desde quaiido existe eiii I'ortu. 
gal esse Tribunal, qtre ignorarri qciars 5Ho os etcrnen- 
tos prtcisos o n i i i  qiic ellc firriccioiir, e qiie c111 logar 
de  irerti estudar esta qiiestão tias nossas Leis, tias Leis 
qiic jú teinos sobre este assuiiipto, c.stiveraui a apa- 
ii!iar ~)cdaços do discnrao do Sr. Alltano, fazendo-llic 
(lizcr o que elle nso disse.. . (O Sr. Chsnl Ribeiro.  - P ( ~ o  a palavra pnra tima explicação). Eu serei 
i-xplicito; póde o nobre Drpiiiado ter a certeza de  
cludiiei de sair deste cainpo de gcnrraiidod~s. 

Dizia i3 i i ,  que erri logar dos illiiitres Deputados 
irem estudar u qitebtán rias nossas Lei$ sohre o l ' r i -  
\)una1 dc  C(ints., rstiv(.rarn a nparihar pediiçns des- 
tacados d o  discurso d o  Sr. All)ano, j~iritando-lhe 
equillo que elle riRo di,se, e sd)re isto estiterarn a 
formar longos argiirneiitos, qiie não se podem si,$ten- 
lar, porque ngo tem bahc. O Sr. Albano quando fal- 
lar tia de  justificar-se da  irijiiria que acaboti de Ilie 
ser feita pelo illctiirc Depiiiadn, fazendo-lhe dizcr - 
Qiic lia qiiatro ii~rios n esta paric o (;ovcriio não 
rriniidoii ao Triburinl de Coriias neiii unia conta de 
gerrricia, riem uiiia conta de  exercicio !. . . Ouviria 
t.11 b, m ? lliriii isto o illiifiire Deputado oii enganar- 
iric-ia ? 

S e  o illiisl~e Deputado acha quo eo profiro o qiic 
elle n,?o disse, faria bem eiri corregir-raie !>ara eii por I 
dc porte este argiinieiito; mas pireceu-ine que o'il- 
lustre Deputado que acaba de fallar, dissera - Que 
o Sr. Albano declarara que lia quatro annos a esta 
parte O Gnvertio n io  t i n l i ~  triandado ao Tribiinnl de  
Contas neiii iiriia conta de gerencia, nem urna con- 
ta de  exercicio (O Sr. Casal Bibeiro:-O Sr. AI- 
bano é qiie disse, e aqui está no Diario d o  Governo, 
que não tem sido alli maiidadas ha niuito ieinpo nein 
contas de  gerencia, neiii contas d e  exeruicio). Mas 
o illustre Depiitado terri intelligeiicia bastante para 
vêr, que qcinndo mesmo o Diurio d o  Governo fizesse 
dizer isso a o  Sr. hlliano, o Sr. Albano iiZo o podia 
ter dicto (&o na Esquerdo). Nio sc! riatn, porqiie 
o riso não é resposta, e eu hri d e  faz<:; voltar o riso 
contra os qiie tiverem recorrido a esse ineio para res- I 

ponder sobre urii assiiiripto t i o  gravo. 
E:u peço aos Srs. iltie se rieiii, que ine diparii se as 

I 

contas qiie as nouaas 1.c.i~ ~ i i ~ i ~ d e i n  qite os Ministros 
eiivicin iin Tribunal de t'ontas, 680 contas de  geren- 
cia, e aonde é qiie encontraram essa disposiçio 1 (0 

I 
Sr. Casal Ribtiror-Eu digo o qiie nqui vem es- 
cril)tn).Pois eu decl,iro qiie se tivesse lido unia cousa 
siiiiilliante conio proferida pelo illiistre Depiitado, não 
lhe faria a injiiria de acredi~ar  qiie elle a tivesse di- 
cto, e o illustre Uepiitùdo injuría o Sr. Albnno, tini 

dos honiens mais resoeitateis deste Pniz. atierendo ai-  , . 
tribuir-llie coiisas que elle não podia ter dicto, pelo 
rnenos no sentido que se Ilies dú. 

11s contas qiie os &flinisteiios iein o1)rigaçlo dc 
mandar ao Tribuuirl de  Coiiias, cão contas d c  exer- 
cicio, a3 de gerencia n i o  tiriiinie qiie ir lá fazer. I? 
o Sr. Albano d o  qiie irartoir, foi tle responder ás ar-  
goiçôes que se teci, feito : íqu~~l l(-  l ' r i bun~ l  ; mas col- 
locoii rnal a qurbtLo, 1 a 'o-llie perdlo pci a o dizer ; ( 5 ,  . porque 03 t\dvcrsarios do 1 iil)iiiial, al~iisando do qiie 
S. Ex." disse. só tractíiiri dc encontrar rio seu dis- 
curso argi~rneritoa para o conibatcr. 

Eii desejo tirar o rnais deprcssa possivel esta qiies- 
140 do cnrnpo das rccrirniiiações, rnaa iiEo tenho ciilpa 
de a tereia colloc,ido iieste cariipo. Os Sr*. Depiita- 
dos queixam-se da  mirilia siiscepiil)ilidade, ruas es- 
quecem-se d e  que est io constanteiiiente assentando 
a6 siias baterias contra ii)iiu, e tornando-rne respoii. 
savel por actos de  Minibterios, que eii combati. Qiier 
a Cainara ver o que diz o Diorio d o  Governo no 
extracto do discurso qiie fez o Sr. Ferrer, qiie iicsta 
parte me I>ar<8ce exacto, e se o na0 6 ,  o nobre Depu- 
tado o d i r ú ?  (Leu). Bingiiern fez urna censuro mais 
forte, e niais piingente t is Adrninirtrnçõcs passadas 
do que S. Ex." (O Sr. Albano) e e111 constiqiii-ri- 
cia do seu disccirso ficoii-se hoje snbcndo, qiit: o ?'li- 
biinal de  Contas foi organisado conio se poderia or- 
gariisar o Hospital de tliina, qiie para oqiielle'l'ribii- 
ria1 nâo se cliamaram seniio Bni pregados incapazes, 
c algiiiii rnellior cliie escapoii pela inalha, foi depois 
t irado pnra outras Iit~pnrtiçòes ; q ~ i e  liomvns qiie não 
trabalbaiii naquella ltcpartr<5o, vcnceni por talla; quc 
as Administraqôes passadas n5o têem cutnprido o seir 
dever relativamente ao  Tril>unal, que riao rewl\eram~ 
as Consiiltas qiio o 'l'ribunal ihes fez, que náo satiâ- 
fizeraiii ás siias requisiçGes, e por iam o 'I'ribunal de 
Contas niio tent podido curriprir cmri os seus deve- 
res; e na presença de toes ncciisoqões esperava qiic 
-aquclles Senhores, que nesta Casa rs béem oprc- 
setilado sempre co~rzo defensores das Adrainirbraçdt~s 



passadas, ndo quererdo hoje ficar em silencio rclati- convencido de  que o'l'iibunal de Contas tiada tililia 
vuaietzte a táo avnargas argttiç6es. feito (O Sr. Fcmer : - Apoiado). Apoiado ! filas 

O Sr. Ferrer : - (Apoiado). aonde ganhou essa convicçào ? N o  Relatorio d o  Tri- 
O Orador :  - Pois peço perdão para dizer ao i l -  biirial de  Contas ! Eão. Xas discues6es que tem ha- 

Iiistre Deputado, que se isto se refere a miiri ( O  Sr. vido aqui sobrc este assumpto? Tambem tião. Irri- 
Perrer: -Não o disse) pois qiiern tem deste lado controii pois o illustrc Deputado unicamente eJta 
defendido Administrações passadas? ( O  Sr.  Ferrer idéa nos artigos dealguris Jornaes, que tem aventado - I\lào teniio obrigaçio de o dizer). Mas tenho eu crn dizc,r mal dc  todos os que nao são seus, de tudo 
direito d e  o adivinhar. l<ii disse crepito que respondo O que iizo 6 fcito por eiles, sem darem iiunca uma 
por todos os actos da  AdniinistraçSo de qiie fiz par- só raziio, Yiie jristifiqiie o que dizem. E sEo estes os 
te ,  mas niio peloli actos das hdiniiiiatraçõe~ que com- rneios de  iiistrucç>o, em vista dos quaes formou as 
Lati. Eritrcttrnto não tenho duvida de defender as ~ \ d -  suas coiivicç0es uril Iiornem tão illustrsdo como n 
iiiiiiistrações passadas todas as vrzcs que ellns forem Sr. Ferrei ! A que estaclo cIiegou este nossoPaix 
atacadas injustamente, e já o f i z  nixsta Camara erii E u  jií aqui demonstrei, nesta Sesção, que as pri- 
181.8 a respeito da  Adniinistrac?ie presidida pelo no- meiras contas de  exercicio, que o 'I'ribiinal de Corl- 
bre Diiqiie de  Palmella, e d e  que V. Ex.", Sr. I're- tas lern de  julgar, sao as do eueicicio de 151.9-2850, 
sidente, fez parte. Hei dedefender ncstaCasa os nctos porhni quc não cliegoii ainda o tempo de  ser aqiii 
de  todas as Adiiiiiiistrações, sc~jaiii ellas de que opi- apresentado esse julgarriento; porrlue o prazo eatabe- 
iiiões politicas forem, uriia vez que sejain injiistamento lerido pelas nossas Leis para findareril os actos de 
nggredidus. E para qiic o illustr<: Deifiitado veja que ' cobranqa de receita, e liqui(laçao d e  dcspcza perten- 
fel. estalar iirnu Ooniba, ciijos estillraços rernern sobre centes a esse exercicio, acal~aram rm 31 de Dezciil- 
cabeças, que n5o quereria ferir ... ( O  Sr.  Ferrer : - bro dc 185 1 ; e que os seis niezcs quc decorrem d o  
Eu repeti o que disse o Sr. illbano). Ent3o o que se 1." d e  Janeiro a 30 de Jiiriho dcstc anno são dadoi 
segue dahi, é (lite se o Sr. Albano iiùo tiveise dicto o aos diversosMiriisterios pnra prepararem a respectiva 
qiic disse, os Srs. Depcitado3 não estavam Iiabilil~dos conta dc  exercicio, e a rernettercm, depois dnqucll(. 
para f.~llar sobre o assiirnpto ! prazo, ao  Tribunal de Contas, a fim de tiiir este as 

Eii espero conrcncer a todos o j  que qiiizerem ser comparc coiii os resultados queobteve no jiilgamrnto 
convencidos, de qiie nesic I'aiz $6 h n  Tiibuiicil de Cori- das corilas parciaes de  todos os responsaveis. Dr snrte 
tas desde o D e c r ~ i o  de 10 de Noveriibro de 1849. A'lae que sb depois d o  1.' de Julho deste R I I I ~ O  é que O 

siipi~orido niesirio, qiie o l'ribiinal de  Contas, o Con- Tribiitial potlci.6 tcr U siia disposição todos os ele- 
sellio Fiscal de  Contas são iiinli e a mcsina cousa, cstc rnciitos iicces.;arios para forniar o scii Rel:itorio s ~ =  
Conselho só ficou liabilitado para furiccionar depois Ore as contas d o  exercicio de  1849 - l8b0. Depois 
d o  Regulaniento de  97 de Fevereiro de  1845. Quer desta denionstração, qiie foi ouvida pelo illurtre Re.  
a Cainara saber quanto tempo decorreu desde essa lator da  Cornmisaãu, e pelo illiistre Deputado, qiie 
época uié Iiojc? Sete aniios e iiin ntez: desse tempo fallou lioje, não esperavacii, qiie dissessem, sem pelo 
pertencem quirizc niezes a essa Administração que se meno? sedarem ao traballio d e  me rcfiitaicm, que  o 
qiier fazer responsavel pelos actos d e  todas as outras Tribunal de  Contas nada tiiitia fcito, porque nao ti- 
Adinirii~traçôes preseii tes, preteritas e fu tiiras : j>ei ten- nha lido que jiilgar. 
cern vinte e dois mezes ao Miriisterio de  18 de Jiinho, 'i'aiito a idéa d o  illustrc I%el;:tor da  Commiss'io 
e pcrteiicem quarenta e oito rriezes a todas a3 outras era, que das dcclarac6es d o  Sr. Albario só resulta- 
AdrninistrasGes. Dirão os illustres Deputados, que o vum asperas cerisuras para as Administraçaes passa- . 
Ministerio de  18 de Juntio, e o Minisierio de  1812 das, e t b  c1:irainciitc se expriiniii a estc respeito, 
a 1846, presidido pelo nobre Dique da  Terceira, sRo qiie o Sr.  MiiiiJtro du Fazenda, qric sinto ruuito não 
uma e a rnesma cauga: ei, já aqiii declarei, qiie o Mi- vêr aqiii, frillniido depois d o  illiistre Dt.l>iitado, iieni 
nislerio de 18 de Jiinho só responde pelos s ~ i i s  nctos ; iirna pnlavra disse sobrc tal objecto; porque intendcii 
nias fazendo ainda a vontade rios illiistres Dcptitados, qiie aquillo nno era com cllr! E entretarito a Admi- 
vem a pertencer, desses sete annos e iim mrz, trinta e riistrnçao actual não podia dcliuar rle ser corriprehcn- 
sete rnezes ás ominosas Administrações que elles corn- dida lias mesinas censuras, se ellas se devessem fazer 
bale[", e quarenta e oito merej ás outras Adrriinis- a alguma AdministraçCo. S e  o Tribiiiial de  Contas 
trayões, presididas oii pelo Sr. Duqiic de Palinrlla, i130 fiincciona porqiie os Exactores d a  Fazenda Pu- 
ou t ~ e l o  Sr. Duqiie de  Saldanha, cornprehendendo a blica nzo mariclam as contas, hn onze tnezes nâo se 
actiisl, e a reil)eito da  qual iião acharam nerti iiiita podia tcr renicdiado esta falta ? Se O Tri1)unaI de 
~ ~ a l . i \ r r i  de  censiira. Eis-aqui o espirito de  jusiiça do9 Contas não fiinccioria poiqiie lhe faltam Ernl>rcó:i- 
illlistres Cavallieiros qiie iêern fallado neste objecto ! dos, lia onzc mezes niio se podia ter removido ~ s t e  in- 
Guerra ,  e giierra violenta As Administraq6es, qiie j;i coriveiiiente? S e  O Tribiinnl de Coiitas não fiinccioiia, 
*rio existein-Silencio, silencio ah~oluto  a respeito porque se nilo resolvem a3 sua.; Consulta, ! FIa onzc 
dos mesmos actos praticados pelos homens, cicie ee15o niezes nzo podiam ter sido rrsolvidas essas mesmas 
no Poder: para q u e l l e s  nada de  misericordia, para Coiisultas (Apoiudos) ? Entrctarito aos illustres De- 
cstes indolgencia cornpleia. Assiin é que os illiistres piitadoi só lenibrani as Ad~ninistra~Cies ~aesadas ,  e 
Dc~putados jiilgarn desemperilinr o sf,ii rriuiida to ! sempre para as censurarem!. . Todas as vezes qiie 

Disse o iI l l istref~eIator da  Comrnissko-17u qiian- 05 illiistrc~s Depiitados intiwdem, qiie: o Ministcrio 
rfo aqiii clleguei (o qiie tambem mc esparitou o~:vi i )  anda mal, reelie toda a sua sai-ilin sohre as omitiosas 
titilia a idé;, de  que o 'Sribiinal d e  Coiitas iiLo tinlia ;\dtnini;traçties passadas, c a actual nzo lembra, a 
Feito coas algiima -Tenho direito pala pergiiiitar actiial ericol>re-se ! h imparcialidade e iridependen- 
a o  illustrc Deputado -aonde Eque bebeii essa idéa ? cia de  alguns Srs. Drputados &o vai atd 16, vai só 
Foi  de certa em d~ algiins Jornxcs, não foi até atacarem os Rlinistetios qiie iiWo existem (Hilrl- 
nos Rc]ntnr io~ do'l'rihunal de Conta-. Clirgou :iqtti ri t jdcle)!.  . 





i'hde v i r  a esta Camatn iim só Rrlntorio do Triliii- dessa institiiisio, proclirarido rernovcr 0 s  ess 
i l l i l  de Cotitas, coni a conta do c.nercicio de urri nnnn torvos, qiie se ~ p p i i ~ ~ l i ~ ~ ~ ~  a qlie e l l n  funccionasse 
ccoiioniico ; porque esse Triliiriial ri20 existia ainda, com regularidade : devem-se loilvores (í Administraçao 
v o ConselhoPiscal decontas não estava conveniente presidida pelo nobre Duque de Saldanha em 18&, 
organisndo para esse fim. E depois de 10 de Noveiii- pelo que concorreu para a approvacão do Projecto, 
bro de 1849, ainda não hoiive tempo para vir essa que servi0 de  base á Lei de 96 de Agosto de 1848, 
conta; porque a primeira, que tem de vir aqui por por meio da qual se approximou muito o Tribunal 
viriiide dessa Decreto, t: a do anno econoinico de d o  Conselho Fiscal de Contas do verdadeiro fini, 
1849-1850, e ainda não houve tempo para qiie a que tem a prehencher o Tribunal de Contas. E espe- 
coiiia desse anno ecoiiomico aqui viesse. Essa-propo- ro, qiie um dia se reconhecer& tambem qiie o Ile- 
6iqão já eii aqui demonstrei cabalmente, e foi por isso creto de 10 de Novembro de 1849, e o de 97 de 
ciiie ouvi com pasmo o illustre Deputado, que falloii Fevereiro de 1850, tornam igualmente digna de al-  
Iioje, dizer que se comparasse o que liavia dicio o gum louvor a Adn~inistr~ção de 18 de Junho, de 
Sr. Albano, com o qiie eu dissera n'oiitra occasiâo. que tive a honra de fazer parte. (Apoiados) A ver. 
f'ois bem : levanto a luva, e sustei110 ainda o qiie dade é que todos f ~ e m o s  o que I~odemos : e <I corn 
~.ritâo disse. A época correntc para o Tribiinal de a maior satisfação que eu preato este testemunho a 
Contas começa em Jiillio de 2849. (O Sr. A. Rl- favor das Adminibtrações, que precederam aquella, 
bano :-Em 1848). Perdde-me O illustre Deputado : a que pertenci (Muito bem). 
começava ern 1848 pela Carta de Lei de 96 de Tambem se tirou partido do  qiie diase o Sr. Al- 
Agosto de 184i8: começa em 1849 pelo Decreto de bano, relativamente ao pessoal do Tribunal, dizen- 
27 de Fevereiro de 1850. Se cnrneçasse ern Jiillio de do-se que o SI. Albano tinha declarado qiie não 
1848 a primeira conta de exercicio, de que o 'i'ribii- existiam no Tribunal senão Empregados invalidas : 
ria1 se devia occupar, era a conta do anno anterior e elle Deputado não podia dizer isso, porque n?io 
aos da niinlia Administração, e tDii quiz que a pri- era capaz de faltar á justiça devida a Empregados 
tneira conta, qiie servisse de base aos trabalhou do muito benenieritoo que serviram debaixo das ordens 
l'ribunal fôsse a de 1849-1850, isio é. a do pri- de S. Ex.' O Sr. Albano, (Apoiados). verdade, 
ineiro anno da ininlia Administração. O exercicio que quando pelo Decreto de t O  de Setembro de 
desse anno s6 acabou em 31 de Dezembro ultinio, 18& se teorganisou O Tribunal do Thezouro e se 
i3i-o é, muitos mezes depois de eu ter saído do Mi- creou o Conseiho Fiscal de Contas, &ou no Tribunal 
nisterio, e só de Jiilho que vem em diante, k que o do Thezoiiro um maior niimero de Empregados ca- 
'l'ribunal estarri habilitado com todos os esclareci- pazes d'um serviço mais activo e assim era necessa- 
inentos necessarios para formar o seu juizo definitivo rio pela naturezap das funcçôes, que tinham a exer- 
jobre a conta desse anno. cer os dous Tribiinacs : pordm daqui a concluir se, 

Mas diz-se -desde que se estabeleceu o Tribunal que s6 ficaram no Tribunal de Contas ernpregados 
do  Conselho Fiscal de Contas devia iiitender-se, que irivalidos do serviço, ha uma grande distancia. O 
cIIe devia furiccionar como Tribunal de Contas. - quadro, que fixei para O Tribunal de Cy ta s ,  foi o 
Ilcst,ontio, qtie .o que eii sei é qiie as attribuições, que me foi aconselhado pelo proprío Sr. Albano, 
qiie se lhe deram, náo são as que se drrarn ao Tribu- e por tanto de baixo deste ponto de vista a minha 
ria1 de Contas: que o que eu sei d qiie tanto se in- consciencia está tranquilla. 
terideu, que elle não tinha essas attrihuições que o St. Presidente, creio que preenchi o meu fim, e se 
Ministerio, que se seguio B Administração presidida o niio preenelii, sinto-o profudnmente, porqiic a me-  
pelo Sr. Duqiie da Terceira, e que havia creado o teria d muito importante. Tinha feito tenção de não 
Coriselho Fiscal de Contas; a Administraçao presidi- tomar parte na discussio do Acto Addicional, mas 
cla pelo nobre Duque de PaImella, e de que V. depaie cio diacurss do Sr. Albtrno, e das consequen- 
EX ", Sr. Presidente, fez parte como Minktro da Fa- d a s  que alguiir 9rs. Deputados quizeram tirar delle, 
zrnda, tratou logo de organisar esse Tribi~nal dan- intendi que devia pedir a palavra para rectificar algu- 
do-llie as attribiiições, que lhe faltavam. Lembro- mas inexactidões, e mustrar qu8o immerecidas eram 
rne perfeitamente de qiie V. Ex.' me encarregoii de 8s censutas feitas a um Tribunal, .que pelos motivos 
t:xamiiiar juntamente com o Sr. Josd Maria Grande, que expus, ainda nko pdde attingir Aquelle grúo de  
e o Sr. Visconde de Oliveira um excellente traba- ~erfeição, de que Q susceptivel, e que espero que al- 
lho a este respeito feito pelo proprlo Sr. Albano; cançard com O tempo, e com as providencias qile o 
tiabalho, clue V. Ex.' não levou A execuç?lo, prova- Governs não deixará de adoptar (Apoiados). 
velnlente por falta de tempo. 0 que sei finalmente é O Sr. IIollreman: - Sr. Presidente, eu pedi a pa- 
que na Lei de 96 de Agosto de 1848, redigda tam- lavra não tanto ffor ter necessidade de tomar parte 
bem pelo Sr. Albano, se tratoti de prehencher as la- nesta discussão, manifestando a minha opinigo a res- 
curias, que se davem na organiaaçâo do Tribunal do peito da  existencia do Tribunal de Contas, como 
Conselho Fiscal de Contas, prova que se recorihecia para fazer algumas reflexòes sobre O que se tem pas- 
nelle a exis~encia dessas lacunas. sado neste debate; não teriho necessidade de corisi- 

Já se vê pois, que longe de haver motivo para ceri- gnar agora a minhn opinião. porque esta acha-se beiik 
htlrar asperamente as AdininistraçÕes passadas, como claramente consignada ria Seas50 de 4 de Fevereiro, 
fizerarn os Sr. Deputados, ha solidos fundamentos Sess,?o em que eii aprerentei um Requeriinento,  elo 
11ara as louvar a todas. Devem-se louvores á Admi- qual pedia, que pelo Ministerio dos Negociou da Fa- 
rniStraç5o presidida pelo nobre Duque da Terceira zenda, se remettesse a esta Camara utn Mappa das 
c -m 18+4 e 1845, porqiic lançoii os alicerces desta quantias e quantidade de moeda, e data da entrada 
jIlstitiiição eminentemeiite CoristitucionaI : devem- nos cofres da  Fazenda Nacional, resultado de contas 
se lolivores AdmirlistraçSo pelo nobre Dii- tomadas e julgadas pelo Tribiinal de Contas, desdc 
, ~ , I P  de Palmella em 1846, porque se occupoii seria- a sua creação até 31 de Dezemhro de 1851. Ora p ) r  
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esta nccasiào, tendo eii com este meti pedido offen- 
dido a siisccptibilidade do illustrc Deputado por Clia- 
ves, o Sr. Aviln, elle teve de responder-me pela parte 
que tomou na discussiio do rnrii Hequerimciito ; mas 
o que me parece, e eu peço á Carnara qiie atteiida 
a esta circiimstancia, E que S. Es." jh se esqueceu 
do que disse aqui na Sessão de 5 de pevereiro; o qrie 
entao disse está no Diario da Camara, ciijas notas 
tacliygraíicas, persuado-me, e qiiaui que até posso 
.asseverar, que &o revistas por S. Ex."; provavel- 
rncrite a respeito do que alli está ecripto n5o dirh S. 
Ex." o mesmo qiie costunia dizer a respeito do que 
vem no Diatio do Goverrio, nao dirli - qiie o que 
alli esth não é exacto, isto 6, que nBo é o qiie S. Ex.' 
disse, e o que S. Hx." quiz clue aqui se pozesse. 

Começarei pela recapitiilaçio qrie fez o illustre De- 
piitado por Chaves, o Sr. Avila. Disse elle que no 
discurso do Sr. Albaiio n,<io estava o qiie lhe attri- 
boiu o Sr. Itelator da Conirnissao -que iio discurso 
do Sr. Albarm nUo estava de riiaiieira neriliuma aquillo 
que esth escril>to no Diario do Governo - e finalmente 
asseverori S. Ex."- que iieriliurna conta podia ter sido 
apresentada ou trazida ao Parlanieuto em relaçâo h 
exisieiicin do Tribiinnl de Cont:is, e por isso a asscr- 
$50 do Sr. Albano, a respeito da fLilta de contas, cra 
injiista. 

E m  primeiro logar, o que disse o Sr. Albario toda 
a Cnmara o ouviu, poiqiie supposto que S. Ex.' fal- 
1asse.em voz mais baixa, resultado do seu estado de 
saiide, 6 certo porbrn que uma grande parte dos Mem- 
bros da Caniara se agriipararrr ii roda do illustre De- 
piifado para o oiivirem ; o disrrirso do Sr. Albano vem 
extractadc no Diario do Governo de hoje, c S. Ex." 
1150 fez ainda nenliiima reclarnaçao contra, e prece- 
nic que Sr. Albano não deri Prociiraç50 ao Sr. Avila 
para reclamar por elle. Airida ha mais, Sr. Presiden- 
te, e 6 o Sr. Depirtado Avila imp~gnoil aqriillo 
clue O Sr. Albaiio disse a respeito do modo como o 
Tribrinal de Contas foi brganisado: quanto ao ~u 
~ ~ ~ " s o ' L I  o Sr. Albano disse aquillo que o proprio Sr. 
Avila jii tinha dicto, e creio que o Sr. Avila n5o rie- 
gar i  isto : o Sr. Albano disse, que os Empregados da 
Repaitiçao do Tl'ribunal de Contas tinham sido lan- 
p d o s  para alli como por uma especie de loteria (O 
Sr. Albano : - E verdade), que os Empregados eram 
eni grande parte Iiomena de avançadhs idades, inca- 
pazes jlí de prestarem, ou de terem iim serviço tão 
activo como tiriliam tido em outro tempo, que jti ti. 
nliarn prestado ao  seu Paiz aqiielle serviço que de- 
viam e-podiani prestar, e qric finalmcntc deviam Her 
collocados n'iirna pooiçio na qual iecebeusem a de* 
vida compensnçlo dos serviços qiie já tinha111 pres- 
tado; mas o Sr. Avila negou tudo isto, e o Sr. Avila 
foi o proprio qire já o tinha dicto, c eu vou avivar a 
merrioria de S. Ek?, repetindo-lhe o qtie S. Ex," aqui 
disse ii este respeito. S. Ex.", O Si. Avila, na Sessão 
de 5 de Fevereiro disso-que intcndia que o Tribii- 
ria1 de Contas, com .o seri pessoal actual, nio tirilia 
rricios para satisfazer a todos os encargos que pesam 
sobre elle, porque iiavia alli muitos Empregados 
cluc jh n b  ejtso nas circunistancias de prestarem ser- 
viço muito activo, que jh derarn ao seu Paiz o que 
llrcs curripria dar, e qiie carecem por consequencia 
dc scrcni aposentados e substitiii(ios convenientemente. 
011 ! Sr. Presidente, pois nãa ser& isto o mesmo qne 
dizcr, qiie 0.5 JZmpregados do  Tribiinal de Contas jA 
estiio iiivaliclos ?... I'ois S. Ex.' dizendo qiic esses Ein- 

pregados jb tiiihairr dado ao seli Paie aqiiiilo qiie pw- 
diam dar, qiic não esta0 em estado ck dar mais, que 
precisam ser aposentado.i, 1150 será isto o mesmo que 
dizer, que esses tiorneris nao podem trahl bar I. , .  O 
Sr. Avlla como Ministro da Fazendo organi~oi~ o Tri- 
burial de Contas paro Ilie toiijar contas, mAs mandoii 
para I& Empregados que r150 podem trabalbar; pois 
nBo dar'í logar li presumpçio de que quiz orgonisar j 
o Tribunal de modo que não podesse.tomar m t ~ e  7.. . 
A mim 1):irece-me que siin. 

Disse mais o Sr. Avila, que se O Tribunal de 
Contas nBo tinha ainda mandado a conta do cxcrci- 
cio, a culpa n h  era do Tribunal de Contas, a c u l p  
era do tempo - Se S. Ex." iiiio tivesse alongado 03 

prasos já podia ter vindo essa conta -porque S. 
Ex." tinlia tomado uma providencia iio Regularneiito 
de R7 de Fevereiro de 1850 em virtude da qual a 
conta do exercicio que devia comqnt eui o dia .i.' 
de Julho de 1848, não fosse a primeira a ser julga- 
da, mais qtie se começasse no 1." dc Jtillio de 1849. 
fim primeiro logar direi, que Isto que o Sr. Avila 
prncticou, pelo 12egulanicnto de 87 da Fevereiro de 
1850, ti50 estava auctorisado pare o faser, eii niio 
sei quem deu aiictoridade ao Sr. Avila para diepen- 
sar os Miiiisterios anteriores de darem conta.; ; o que 
S. Ex." fez com essa disposiçiio do Regiilarnento, foi 
espaçar a prinieira corita ainda para mais tenipo do 
que aquelle quc a Lei jh tinha marcado; se sc ti- 
vesse ciimprido o qiic estava na Lei dc 06 ( I ( ,  tji0st0 
de 18k8, ewa conta de exercicio cotneçava 110 din 
1." de Julbo de 18%& c devia ser apresentada trinta 
mezes depois, que findavam no dia 31 de Dezembro 
de 1850; portanto jh cm 1851 116s podiamos ter aqui 
essa conta para a poderrnos exarriinar; porqiit, u 
C~mara ,  parece-me que o posso dizer affotitamcnlfi, 
na0 ter,, raziio, interesse, o11 desejo particular eni 
esarninar niais depressa as coiitas dc uni Minisierio 
que dc outro (/lpoiados); o qiie a Catnara quer, c' 
ver e examinar as contas de todos, o interesse da  
Carnara, o intcressc do Paiz é ver e: conhecer as 
contas de todos os Ministerios (Apoiados) ver e co- 
nhecer se os Minisierios têem ciirriprido 0s seus de- 
yeres, Se têem applicado os dinlieiros publicos con. 
forme as Leis (Apoiadbs). O Sr. Aviln quando rio 
seu Regulamento de $27 de Fevereiro dc 1850 fez 
saltar os prasos marcados na L e i  alérn dos que n 
mesma Lei dispunlia, fez o que podia fazer para :i 
Caniara c o Pdiz 11;"1o poder t3o cedo ter contas exa- 
miriadas pclo 'I'iibunal cle Contas. 

Agora, Sr. Presideritc, o Sr. !\vila quando na 9cs- 
sxo dc 5 de Pcvcreiro tespondeii ao meti hq i ie r i -  

* 

mento, disse, qiit: deuyava rebater as idéas que tinha 
visto experidcr na Camnra por occsisi2a da npreãcn- 
taçno do ineu Requciiinento, p; isso tnesmo qiic o 
Trihurial de Contas nio tinha so o firn que parecia 
collegir-se do Rrqiieriinento ; e erit:io nessa otcasi80, 
como o Sr. Aviln queria dar ao Tribunal de Contas 
attribuiyõcs tliffcrentes doqiiellas que diziam respeito 
aos es~~areciinentos que eii pedia, S. Ex." foi mais 
longe e disse, que o Tribrinnl de Contas tinlia ftinc- 
ções mais elevadas a preenelier do qua as de achar 
alcances para os fazer entrar no 'l'tiesouro; que o 
Tribunal de Contas cm todos 03 paiaes em que o ha 
e em que se sabe o que ellc é, é injtituido para jiil- 
gar as conlas dc todas as receitas, c as coiitas d e  io- 
das as desjx~as, e sobre tudo para verificar quando 
os Ministros se cxc~cdem tio ordenariirnto dar dcspe- 



zns, [)ara que estão auctorisados ; eisequi está o que 
o Sr. Avila disse na Sessão de 5 de Fevereiro; ora 
agura vejamos o que o mesmo Sr. Avila disse na 
Sessão de antes de bontem. Tractnva-se da mesma 
inateria, isto é, de quaes eram as attrib~iiçGes do 
Tribunal de Contas, fallava o Sr. ministro da Fa- 
zenda que disse-Que o Tribunal de Contas n5o 
tinha por attribiiição examinar se os Ministros ti- 
nham npplicado C verbas votadas no Orçamento as 
receitas para ellas auctorisadas, e sim tinha por prin- 
cipul objecto julgar as contas dos Exactores da Fa- 
zenda-ao que respondeu O Sr. Avila n'iim Sparte - É verdade- De maneira que o Sr. Avila sustenta 
diversas opiniões sobre o mesmo objecto e com dias 
irnrnediatos uns aos outros (O Sr. Av&:-Eu lhe 
responderei). V. Ex." nega isto ?... Ye o negar, não 
adinira : tambem S. Ex.' negou que não tiiiha es- 
tado na Esquerda e com tudo S. Ex.' tinha sido 
Ministro no Entrudo! Agora o que reata d qiie S. 
Ex." negue tambem que foi Mini=tro no Eritrudo. 
O quc eu desejo é que S, Ex.' declare muito expii- 
citamente, se este áparte que está no Diario, é ou 
não verdade ?... (O Sr. r9viZa : -Eu responderei). 
Pois bem, veremos a resposta de S. Ex.", ha de ser 
corno costunia. E fóra de duvida, para mim, que o 
Sr. Avila deu o seu assentimento á doutrina que o 
Sr. Ministro da Fazenda estava sustentando; por 
conseqriericio por aqui se vê que neste dia o Sr. Avila 
sustentou ue o Tribunal de Conta3 O seu firn prin- , 9 cipal era so examinar as contas dos Exactores da 
Fazenda Publica, e n'unia Sessão anterior sustentou 
que aléin disto, ou por outra, que o fini mais prin- 
cipal e mais essencial do Tribunal de Contas era 
tambem verificar, e julgar se os Ministros se exce- 
dem oii não no ordenamento das deopezas para que 
esta0 auctorisados,. quer dizer-julgar as contas dos 
differentes Minister1os.- O Sr. Avila dissc aqui ii'oii- 
tro dia, que este era o firn.princiya1 do Tribunal de 
Contas, na opinião de S. Ex.', mas S. Ex." hoje sus- 
tenta-exactamente o contrario ! 

Mos atém disto, Senhores, o que B que diz esse 
Decreto de 10 de Novembro de 1849, que S. Ex.O 
proprio referendou, e coni que tanto se tem pavonea- 
do, ou vangloriado?. . . Esse Decreto diz expressa- 
mente no seu artigo 3."-O julgamento das Contas 
das receitss e despeztas phblicas pertence ao  Tribu- 
nal de Contas - Ora, no Relatorio deste Decreto 
dia-se, qun a Tribunal de Contas tem a sei1 cargo a 
fiscaliso$to superior, não só das receites publicas de 
iodos os Minieterios, mas tambem de outros Estabe- 
lecimentos ctc. maa o Sr. Avila dia agorn o contra- 
rio; diz, que o Tribiinal s6 tem a fiscalisar e julgar 
os contas dos Exactores da Fazenda ; i ~ t o  o que prova 
é, que S. Ex.' é scimmamente versatil nas euos opi. 
niões. Mas 6 qcid diz o artigo '29 * do Decreto de 10 
de iSovciribro de 18491.. . Diz o seguinte (Leu). 

Pordrd ainda mais lia; ainda terri tambem o ar- 
tigo RB.", em qtte expressarirente se lhe dá esta ato 
tribiiiqiro; o artigo '32." diz assirn (Leu). 

Aqiri tem o julgamento: pois se este Tribiinel, 
exaiiiinando as aoritas, de que se tracto, profere so- 
bre ellas a sim opinião, a qiie é isto, senno proferir 
o seu j i~ lpmento  1 (O Sr. Avila: fi declaração 
de conformidade), Pois O que E o jitigarhento de 
contas, senão declaraçiro de conforrnidade, ou niio 
conformidade 1 0 1 1  isto é O sontrsrio daquillo qire 
S. Ex." esteve a dizer, ou isto que e s ~ á  escripro, é 

verdade, oii niio é verdade: quando teve logar a se- 
gunda leitiira do rneu Requerimento, o Sr. Depci. 
tado foi logo pedindo a palavra, e quie dar-dos unlá 
lição sobre o qme eram Contas de gerencia, e C6ntas 
de exercicio, e iste por umús poucas de fezes; de 
maneira qiie nio se póde dizer, que era uirl pensa- 
mento differente do seu discurso. O meu Reqberi- 
niento exigia saber, quanto se tem liquidado no Tri- 
biinal de Contas, e quanto lem entrado no Thesoliro, 
em virtude dessa liquidaçiio ; e por essa o c c a ~ i l o ~  
na Sessão de 5 de Fevereiro disse o Sr. Avila, qiit 
as attribuições do Tribiinal de Contas eram tambern 
de julgar as Contas dos Ministros, e na Sdsão de 
Sabbado sustentou o contrario; porque dizendo o Sr. 
Ministro dn Fazenda, qiie o Tribunul de Contas nZo 
tinha por principill objecto, sengo julgar as contas 
dos Exactores da Fazenda Publica, disse o Sr. Avila - É verdade - de fórrna que o Sr. Depntado uma 
vez sustenta uma coma, e outra vez outra ; t nesta 
porte tenho eu respondido ao Sr. Avila, assim como 
ao Sr. Ministro da Pazenda, que seguiu esta mesma 
opini80, opiniâo errada, porque não é este 8 6  a fim 
do Tribiinal. 

O Sr. Avila admirou-se tambem, ql>e o Lado Bs- 
querdo da Ceinara, sem ter entrado na materia, se 
tivesse occupado unicamente do que estdva escripio no 
Diario do Governo ; de certo, e nesia parte agradeça 
o Sr. Deputado ao Sr. A. Albano, pelos factos qiie 
opresentoii, quando tractou da materia em discussiio. 

Agora diz mais o Sr. Avila, que 6e Ihc tinha feito 
tima referencia, como querendo inculcar, que era eIle 
o defensor dos Adrninistrnçòes passadas ; [nas o Sr. 
Deputado não devia estranhar, que se lhe htease e498 
referencia, .porque 3, Ex.' é que sa colloco~ o pala- 
dino das differentes Adniinistra<;ões: e como S. Ex.' 
foi Ministro em 1841, 4?J, e 49, nilo deve estranliar 
que se refiram a S. Ex." 

Mas, Sr. Presidente, o que é fóra de toda a dii- 
vida é, que se não lêem mandado ao Tribiinal Con- 
tas algumau, desde que elle estS otganisado, apesar 
das instancias que o Tribunal tem feito, como rnuito 
I>itrn disse o Sr. A. Albano; o que prociti a má von- 
tade, OU II pouco vontade qije ha em se prestar con- 
tas do niodo como os dinheiros piiblicos são appli- 
cndos (Apoiador): e no Relatorio da Commissio 
Externa I &  vrrn mtiito claramente expendido, qde 
tendo-se pedido ao Tribunal do Thesouro os Livros 
da Escripturaçho, o Tribunal disse, que h50 havia 
Escripturaçiio regtil~r de Contabilidade, porque eIli 
nâo havia o Livro Mestre, nem Diatio da Eeptirlid 

de Contabilidade, e isto quando o Sr. Deputada 
foi Miriistro; Si  Ex.' pois não deve ignoror, que a 
falta de Escriptoraçâo é a presiirnpção de hTii fé,-de 
quem tem obrigação de dar contas conforrne o Co- 
digo Cornmercial. 

Qiiir-nos o Sr. A-vila tambern fater rtm3 grande 
differença entre o Tribunal actual de Contas, B O 

'I'ribtrnal Fiscal de Contas; mas essa grande diffe- 
rença não existe, como mostrou o Sr. Albnno; pqr 
conseqiiencia ou hão de v i r  a cocciliar as suas opi- 
niões, ou eslão em cbntradicgbh, um ou outro ha de 
fallar verdade, porque as  dirlis co t~ns  não podem 
exis~ir:  o qtie a mim me parece de tiido isto quanto 
se tem collegido a tespéito do Ttibiitial deCentas, é, 
qiie se tem querido simplesmente deitar poeira nos 
ollios; qlie a apresentação de cahtas é uma gratidisi 
sima difficuldade; e que de tudo isto o que se con- 



clue, 6,-qoc a organisaçno de um Tribunal de Contas 
é um porito airida pari, decidir, e que por tanto iião 
deve fazer pMte do Acto Addicional. 

Voto pela eliminação de um e ouito. 
O Sr. Yioconde de Azevedo: - Eu tinba a pala- 

vra para uiii Requerimento, roas como o Sr. Albano, 
que é, quern se segue a fallar, tem de dar ulguinas 
explicações sobre alguns factos a respeito do objecto 
eiii qiiestáo; por isso cedo por ora da palavra, pe- 
dindo que me seja reservada para depols de fallar o 
Sr. Deputado. 

O Sr. Agostinho ddbano:-Eu tinha prevenido 
a V. Ex.', quando fallsva o illustre Deputado, que 
se sentir no banco superior, para rectificar algumas 
expressões, qiie eu tivesse dicto, ou algumas sobre qiie 
eii n a 0  fosse bem inteiidido, o que é natural que as- 
sim siiccedesse; mas hoje, Sr. Presidente, tenho real- 
mente muiia necessidade de fallar, depoi* do que disse 
o meti nobre Amigo, o Sr. Avila, referindo-se ao meu 
discurso, que eu não quero dar jámais corno mod&lo 
de eloquencia, nem de oratoria; mas que pertendo 
que se tenha como clieio de factos (Apoiados): e é 
para rectificar alguns, que talvez S. Ex.' tenha iii- 
tendido de maneira differente daquella que eu os in- 
tendo, e tenho sempre intendido. 

Sr. Presidente, começarei por dizer que eii iião posso 
conformar-me com o que referiu o illiistre Del~iitado 
o Sr. Ferrer, relativamente ás attribuições do Tribu- 
iial de Contas. Eu [ião faço discursos, nem os arranjo 
em casa: como já disse, vou tractando das coiisas que 
me vai occorrendo, e que me vão parecendo proprias 
para serem tractadas nesta Casa, e para mostrar a Ca- 
mara, e á Nação quaes são as miiilias opiniões. Sobre 
o ponto em discussão já disse, quc a distincção do 
que são coiitas de gerencia, e de exercicio é muito 
importante, e indiapensavel para se poder entrar em 
discussão em tal maleria. A Repartiçiio que tracta de - - 
uma cousa, e outra, e a quem compele uma e outra 
cousa, d certamente o Tliesouro Piiblico: mas espe- 
cialmente as contas de gerencia pela Repartição de 
Contabilidade, que d por onde ellas se processaiii, e 
escripturam diariamente, coiiio se fosse unia casa de 
cornmercio : tainbern as coiitas de exercicio lá se coor- 
denam, e arranjam, porque de lá é que devein vir para 
o Tribunal de Contas ; mas o julgamento das contas 
de exercicio dos Exactores do Estado, e a declaração 
de que RS contas das despezas publicas estão, oii não, 
cm conformidade coni as uuctorisadas pela Lei an- 
nua1 compete unicamente ao Tribunal de Coiitas. Este 
Tribunal não julga cnntas de gcreocia, julga coritas 
dc exercicio, e isto e que dá  occasiâo a equivocas, e 
a confundirem-se: os trabalhos deste Tribunal, coin os 
trabalhos que tinlia o Tribunal doConselho Fiscal de 
Contas: ainda que em uin e outro se notem attribui- 
ções analogas, ha corntudo outras, e circurastaiicins 
muitissimo differentes que o tornam unia instituição 
inteiramente differente da outra. De maiieirn qiie não 
se póde argumentar com O Tribunal de Coiitas re- 
lativamente Bs contas que aqiielle Tribiinal julgava, 
quando foi Tribunal do Conselho Fiscal de Contas, 
porque erarn muito differentes das que boje tem de 
julgar em virtude de seti Regimento. 

Neste sentido, Sr. Presidente, é qiie eu disse que 
não se tinham apresentado noTribunal de Contas ha 
quatro annos, nenhumas de gerencia o exercicio, e 
disse uma verdade que reputo ... 

O Sr. Avida : - De gerencia nto íam lá. 

O Orador: - Íam. Pois que é isto que aqui está 1 
(MoJrarrdo ti  C<ln~ar<l a &imo conia do Thesorrro, 
Ompressa, e distribuida nella). Esta é a ultiina conta 
que foi apresentada pelo Tribunal do Thesouro ern 
18441 para 1845 ... 

O Sr.  Avida:- Pois nâo tinba que I& ir. 
O 0radw:-Não sei se tinha ou não que lá ir, 

mas o que sei é que esta conta nio é lima conta sini- 
plesmenie de exercicio, tia tambem nella uiiia conta 
de receita ... 

O Sr. Avila: - Foi um erro da Secretaria man- 
da-la para lá, não tinha que ln ir. 

O Orador:- Eu, Sr. Presidente, tracto as ques- 
tões como ellas são (Apoiados) aqui ejtão as coiitas 
qiie tem piiblicado os differen tes M inisterioj desde 
6836 para ch; e essa conta tinlia de ir ao 'l'ribiinal, 
para lhe servir de base á conta da receita e despeza 
geral do Estado, a qiie o Kegulainento o obrigava, 
assim coino o Regimento boje obriga 6 Tribunal de 
Contas. 

O Sr. Avilu: - Mas nao tinliam que ir fazer nada 
ao Tribunal de Coiitas, as contas de gerencia. 

O Orador:-O Decreto de 18 de Setembro de 
1844 impunha obrigação niuiti~siii~o restricta ao Ti i-  
btinal do Conselho Fiscal de Contas, de dar todo* os 
arinos tima conta de receita e despeza annual ... 

O Sr. Aai1a:-Em parte nenhuma impunha si- 
niilhante cousa. 

O Orador: - Lá esl8 iio Decreto muito poaitiva- 
mente declarado ... 

O Sr. Avida : - Não diga tal. 
O Orador:-Ora por aiiior de Deos, lá reiri no 

Drcreto. 
O Sr. Avila: - N80 vem tu1 : niio diga tal. 
O Orador: - Vern, vem, siin Senlior; e é rirllc 

inuito expresso (Uma vos : - Apoiado). 
O Sr. Avila: - Desapoiado (Riso). 
O Orador: - O qiie diz o Tribiinal de Contas no 

seu Relatorio de Dezembro de 1836 apresentado jh 
no f'arlaniento, e eu fui o seu Eledactor, já se sabe 
coin o corisentiniento dos uieiis Collegas, e debaixo 
das suas inspirações. Corneça assim (Leu). 

Se acaso não ~ivesae .iicna obrigação rratricta ini- 
posta pela Lei, viria o Tribunul fazer sobre este rie- 
gocio as reflexões que jiilgou necessarias para o me- 
Ihorarnento da receita publica? Uma das cousas so- 
bre que então houve grande disputa no proprio Tri- 
bunal para se proceder á confecçào do Relatorio, foi 
resolver a qualidade de contas que bavia de ser exa- 
minada: se bavia de ser a conta de exercicio, ou de 
gerencia. E então que bavia de fazer o Tribiinal, não 
se acliando isto bem expresso na Lei, senio lançar mào 
da occasião que tiriha para fazer as reflexões, que in- 
tendesse ?.. 

Mas as cousas com rellição ao Decreto de 10 de 
Noveinbro tnudam completamente de face este nego- 
cio. As contas, e isto não é iiaputação ás Adriiinis- 
traçõea passadas, e niuito menos n Adrninistrat$o de 
que era Ministro o nobre Deputado qiie me está ou- 
vindo, e de quem tenho a honra de ser Amigo, erarn 
contas de gerencia; iiote.se bem a conta de exercicio 
só póde existir desde dois oii tres annos, porque ante- 
riormente não havia senão contas degerencia, que sBo 
essas contas que por differentes vezes se distribuiam 
nesia Casa, e de que eu tenbo uma eollecção corn- 
plete, e é imrnensa desde 1833 para cá, desde o 
teinpo do Sr. José da Silva Carvalho, e desde esse 



tcmpo i r l i  lioje n30 se prcçtarani outras contas senão 
dc gerencia, e cliinndo eu fallei eiil coiitas de geren. 
cin, ou deexercicio nCo me podia referir scn5o áqucl. 
Ias; neiii eii podia dizer que ao 'l'ribiinal de Contas 
pertencia examinar coiitas de gerencio, porque essa 
não é a siia attribiiição. Ora nisto 4 qiic eii digo que 
o Sr. Ferrer li30 foi exaclo, e talvez o erro seja irieii, 
porque eu tributo ao illuitre Deputado toda a hoiiic- 
nngein que devo prestar-lhe pelos seus conliecimen~os, 
inas parece-me qiic S. Ex." coiifiindiu tima cousa corii 
a outra. - .  

O Tribunal do  Thesouro apresenta as contas de 
gerencia, rnas o Tribunal de Contas recebe outras, 
q!ic são as contas dos exactores relativas ao exerci- 
cio, e é sobre essas de exercicio qiie elle tem de exer- 
cer a sua competencia de julgar, nem póde deixar 
de assim ser.. Foi isto o que eu disse antes de hon- 
tem, e que vem transtornado no Diario do Governo 
em i u e  se escreveram cousas que eri aiio disse, e se 
nlteraram datas ; mas eu nRo faço questão disso, por- 
que o discurso ha-de-me vir á mão, eu hei-de revê-lo 
quando se Iioiivereni de imprirriir os disciirsos dos 
Depritados no Diario das Còrtes; e por isso é que 
1iei:de responder. 

E bem sabido que a conta de gereiicia é inteira- 
mente destincta da conta de exercicio; o Governo 
tern de andar scinpre atraz dos exactorcs para que 
proinpta e reglilarmente apresentem o estado das suas 
contas a 6in de conhecer a situaçzo do 'l'hesoi~ro; e 
essas tem lima escripturação inteiramente distincta, 
porque o Tribunal de Contas não eesriptura, elle 
n%o faz sen5o julgar as contas, lá não ha livros para 
escripturação, m escriptiiração é toda no Thesouro, 
e sobre as bases que vem do Thesouro e sobre as 
contas dos exactores é que O Tribunal de Contas 
profere os seus accordãos, . e  julgamentos. Por con- 
sequencin ou o illustre Deputado n'outro dia conftin- 
diu ebta questno, ou eu me expliqiiei mal naquillo 
qtie queria dizer, e não tenho dúvida nerihuma em 
dizer que mc enganei, ha niuita gente que tem repu- 
gnaricia erri dizer que erroii, irias eu sori o primeiio 
a confessar os rneiis erros, logo que os re<.onheçri, oii 
a ceder mesmo de algunia cousa, se a respeito cleIIa 
eu tenho algiima dúvida, porque sempre desconfio 
tnais de mim. 

Mas o illiistre Deputado attribuiu ao Tribunal de 
Contas aquillo que lhe não pertence, o Tribunal não 
tem de escripturar conta algiiina, nem livros de es- 
cripttiração, nao tem senão a examinar e a confron- 
tar a exactidão dessas contas coni as ordens que as 
determinaram, e depois disto feito é que tem logar 
a declaração do voto de conformidade. Assim 0%- 

hunal tem iinicamentc a exercer a sua acção sobre 
as contas de exercicio, e náo sobre contas de geren- 
cia ; note-se que estou fallando agora erri relaç50 ao 
Tribunal de Contas, nwo se confunda coin o 'I'ribii- 
na1 Fixa1 de Contas. 

Ora os exactores de Fnzenda tein prasos restrictos 
aos qiiaes nZo devem faltar para as apresentar, e 
ainda assim n8o as tem apreaeritado; os exactores 
oii corporações que mais bem tinliam interidido a Lei 
e que melhor a tinham cumprido até ao tempo em 
que eu vim para a Cariiara, salvas ,algumas excep- 
çOes, foram as Camaras Municipaes (/lpokctos), e 
eni verdade? quanto áscontas qiie tern vindo das Ca- 
rnnras M unicipaes, daquellas que tern obrigação dc 
as prestar, porque ha certas Camaras qiie niio tem 
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obrigaçGo de as prertar senáro aos Consellios de Dis. 
trictos, cliie si0 todasaqiiellas, cii@s rendimentos são 
infciiorcs a dois contos de réis, todas as outras tem 
obrigaç30 de as prestar ao Tribunal de Contas, e 
dessas, do rnoniento em que deixei de exercer as 
funcções que tiritia naquelle Tribunal, por ter de vir 
exercer as de Depiitado nesta Caniara, e nesta Ses- 
sao, tinham j A  chegado muitas ; de então para cf 
1150 sei porque não tornei ali, nem posso ir sem qlie 
o Governo para isso peça a competente auctorisaçiio 
á Camara, porque se a tivesse pedido, eu havia de 
fazer todos os esforços para satisfazer aos meus de- 
veres como seinpre costuinei fazer (Apoiudos). (O 
Sr. Ministro dos Negocios Eslrangeiros: - O Go- 
verno não pediu ainda essa uuctorisação para nin- 
guem). O Orador: - Pois bem ; mas logo que a haja 
e a minha saude O permitta, assim como posso vir 
aqui, tambem hei-de poder fazer O sacrificio de lá ir, 
porque nunca duvidei de accumular essas funcções 
sempre que pude, e sempre tive a fortuna depoder; 
agora por causa do meu actual estado de  saude rico 
digo que me não fosse isso mais sensivel, mas havia 
faze-10. 

Já se vê pois que quando eu disse contas deexer- 
cicio e d á  gerencia, não podia referir-me senio ás 
contas de gcrencia que o Governo, ou os diversos Mi- 
nisterios aqui tem ~iiandado distribuir impressas, por- 
que contas de exercicio não as póde haver senão de- 
pois da instalaç,io do  Tribunal de Contas propria- 
iiicnte dicto. Antes deste Tribunal, o Concelho Fis- 
cal de Contas exercia o julgainerito de todas as con- 
tas precedentes, quer antigas, quer preteritas! quer 
correnles, porque todas eram coiitas de gerencia, no- 
te-se bem ; mas depois que ellc passou a ser verda- 

-deiro Triburial de Coritas pela reforma do Decreto 
de 8 e 10 de Novcnibro de 1849, com auctorisaçtio 
ria Lei de 96 de Agosto de 1848, e de 9 de Jrilho 
de 1849, lia urna llepartição especial, e qiie sccha. 
ma Provisoria, distincta das Direcções, aonde seexa- 
minarn as contas de exercicio corrente ; nessa Repar- 
tiç5o e que se exaniinnm as contas chaniad~s de ge- 
rencia, exarne que tem difficuldade enorme, c eu di- 
go em qiic consiste essa dificuldade, referindo-me só 
h época dii nossa Restauraçiio Politica até á instala- 
q,io do Tribunal de Contas, porque para traz, seain- 
da existissem os exactores edevedores daquelles tem- 
pos, tinliamos só ali uma mina quasi similhante Lí 
da  Californirr no que se acha perdido, e de que eu 
tenho haver conhecimento com muito tra- 
balho: digo francamente, se fos% possivel ajustar 
essas contas hoje, a começar das Lefs Financeiras do 
Marquez de Pombal, se fosse possivel liquidar e re- 
ceber hoje todos os debitos dos exactores, e respon- 
snveis, n 3 0  era .preciso mais para salvar a situação 
da nossa Fazenda acliial: posso asseverar que tinha- 
riios ali mais de quarenta milhões de crusados; mas 
de toda esta divida é irnpossivel haver hoje um real, 
e não era s 6  isto, isto é o que pdde felizmente esca- 
par ao terramoto de 1755; e ainda assim mesmo da- 
qiiillo que ficou eaccresceu posteriormente, e do que 
se tein podido averiguar, sobem essas dividas a uma 
sonirna ènornie, e &o sei bem se a declaraç80 que 
o Marqiiez de Poinbal fez a Sua Magestade a Rai- 
nlia Viiivn d'EIItei D. José, rniiteria que vem tilti- 
niamentc escriptn eni unia obra piiblicada em l i n p a  
iiiglcza, sob as vistas do nobre Duqiie de Suldanha, a 
qiial cstú inuilo eiri Iiarinonin coin o~itra, que foi pu- 

7? 



blic.ad,r liliiito aiitcriorriienle eni Aiiistaidain, coiri O quairdp as iilo tinlia (O Si.. Auilu - N ~ I ,  8 9  . iU~~ 
tilulo de -AJ~,~i~lairlrc~trorr du fllurquis de P o n i b ~ l  - gase ! Quem o obrigava) ? O Decreto o diz (O Sr. 
(llic t ~ ~ l l ~ ~ c i l l  telitiojct cxaiiiiiiado,.porqiic lia iiiiiito> ari- /lvib:-Não diz tal coiisa o Decreto). . . Diz, sim, 
110s qiie me o r c u p  desta materiu, e tenho-a estuda- Senhor, leia bem (O Sr. Aai1a.-Oiidc? Qual 6 0  
(10 56. ycidc <lizcr tlesde n t>riiicipio da ~~onarcl i in ,  e artigo que diz isto? Oiicle estti?) Siin, Senhor, I;í 
posso djLer que ~>oucos tiometis teriarri a pilcicncid, eslb no Decreto. Não julgava outras, ncm podia jiil- 
tlue c11 telilio tido de se darem ao ardiio trabalho de gar (O Sr. Auila: - Isso n#o se julga! Nern sal)t,t 
fazer iinl e.tudo tHo particular como c11 tenho fcilo (lue tal causa fazia o Tribunal). Nem podiam .Ibi 

este respeito (Apoiudos}. Mas, repito, que de, oHo outras ; exercicioa n2o os lia rnarcado3 s e n b  de ter 11) 

cstoii agora bein certo, se de perto de sesbenta rni- tempo para cá, nao ha exercicios s e n k  de&: o L),.. 
~ l ~ d ~ ~  que o Maiqilez de  Pornbal disse, que  deixava rcto de 10 de Novembro, só ha exercicios desde eii- 
110 yLiesouio, se nessa coiita se referia so a dinheiro, tito, e as contas impressas ou fosscm dos Ministcrio, 
ou se entravam tambern dehitos, isso é que ainda o u  Thesoiiro Piiblico eram contas de gerencia, 

verificar; porque ctfectivameiite ern dinbci- iiiinca forain de exercicio: este é qlle é o facto, e 
ro deixoll o Marqiiez de Potnbal eiii cofre, tendo cn- fdctos n5o se negam. 
trado para o Miiiisterio ii'uma época em que a Fa- Agora depois da Lei de 96 de Agosto de 1848 
zerlda Pilblica estava ern tal estudo, que foi precibo qiie estabeleceu as attribuições e obrigações do Tri. 
pedir dinheiro einprestado para fazer o enterro a D. tiuna], veiil ODe~roto dc 10 be Novembro d e  1849, 
JoEo 5.", qiiando saíli do hlinisterio deixo11 no Era- <.- de entao para cá as contas que se lhe deviam apre- 
rio em metal sorinrite perto do quarenta milhões de selrtar e que lhe 1150 tetn sido apresénladas, essas é 
(srilaadoj, qiie sc dissiparam depois por diversos 1110- que sao de exercicio; c n8o é l a r  falta de di]igen. 
dos; v .  g. COII~  a factura do Convento da Estrclla, tias da parte do 'i'ribiinal que elle 1150 tem exercido 
ta com oiitras despezas inconvenicntrs. a sua acção, porqitc: o l'ril>unal tem sempre: pedido 

&tiando se t r a rh  de unia questHo destas fazern se e iepreseiitado para este íiiii dcscie qiie se insttiloii 
As vezes dissertasòes que parecem fbra da qiies~ão, atE fioje. 
mas que nno póde deixar de ser, e peço desculpa a h, Sr. Presiderite, rião faço iinptitação a Admi- 
Camara, iuterido porém qiie sgo esclarecimentos rie- n i s t r a ~ ~ ~  algiima ; a passada, a de 18 de Junho dt- 
t:essarips para esta mcsnia qiiestào dc qiie se tracta lua, respeitei a seiiipre intiito-como tenlio rcspei- 
(Apoiados). tado todas - c iiiiiilo pai ~iciihrmente ao iliustrc Dc- 

Ora como eu ia dizendo, o Coiiseltio Fiscal dc putsdo, O Sr. Avila, são devidos os testimiinhu, ti, .  

Conta5 não podia exercer seiiio uma acçio de con- homenageio que retido a uma alta inteIIigencin, n 
tabilidade jiidiciaiia sobre a gerericia dos exactores, urna aiia capacidade, e ao zêlo, e diligcricia a mais 
mas hoje o 'Sriburial de Conlas exerce essa acçgo so- elfectiva C ctricaz para trazer a Adininiairasiio d~ LTa- 
bre o ex~rcicio c actos praticados por clles, circiimstan- zenda a rnelhor estado. Hoiira lhe seja ! - E cor~~t.- 
<.ia iniiilo diffcrente, iia qual tem liavido confiisão en- guiu-O até certo ponto, y r q u e  crn fini o nobre Drl>ii- 
tre uns c oiitros Srs. Deputados qiie tem tractado tado ria. qualidade de B$iiiistro fcz levar a coi~,.ilt~,.i 
desta niatcria. dos inipostos ao ponto a qtie ainda atd agora ningirein 

Quanto ao Outro poiito qiie teiilio a rectificar, eso- fez, isso k que riao tem díivida ncnliuma ; rendo-llie 
I~re c qiial, expendi menos do qiic devia aiites de p3rtanto cstes elogio3 porqiie lhe cabcin ; rnas isto iigo 
hontem, é para fazer o destincscio neccssaria e indis- deixa de não ineconstitiiir na niesma si tuaçh em qiic 
pcnsavel dos Empregados qiie yrcenclicrn os seus de- estava, o rcspeilo que lhe tributo iridividualirieiiic 
veres rio 'i'ril>iinal de Contiia. Di~se  eii, Sr. Presi- i150 me tira de modo algum da opposiçtlo em rela- 
dcntc, q ~ i c  o 'J1ribiri,a] do Conselho Fiscal de Con- $50 biquelle Miriisterio, d a - o p ~ i ç Z o  em qiie me 
tas, cin quanto tiiitin sido organisado pelo Decreto achava, mas conscienciosa, nao acintosa, porque acin- 
tjc 18 cle Seteiiibio de 1844, o fora quanto a seus tosa não a sei fazer, nein sei mesmo corno ella sc 
Rrril~cgados, corno por uma cspccie de loteria. l'ra- fltz, nem intendo que haja quem O saiba; riiio sei fa- 
rtoii-se eiit5o dc cooidenar a administraçiio supe- zer seiiuo oppo3içio coiisciciiciosa, e essa era aqirclla 
I ior de t'azeii(la 1,or rnetliodo distiiicto daquelle por que eii fazia. Quaiitas vezes votei ein sentido contra- 
~ ~ I I C  o tinlia sido. Este r r r i h ~ i ~ n I  do Conselho Fiscal rio ao Miiijsterio de critão, e qiiantas vezes sustcrilci 
de Coiitas era crdadeiramentc uma continuação da muitas das medidas que o riobrc Deputado como M i- 
Coinmissão Fiscal Liquidataria, ii-ias coin mais al- nietro da Fazenda trouxe então á Carncira ( O  Sr. 
giirnas attribiriçOes, porqiie esta nio fazia senão li- Aoi10:- Apoiado). As medidas sobre a rnoeda &o 
cluidar, nias o novo Tribunal do Conselho Fiscal de as susttwtei eu ( O  Sr. Avilu: - Apoiado)? Susten- 
Contas tinlia easas attribiiiçGee, e a de jiilgar. E tei-as pro aris e t  focis aqiii coni todas as forças q ~ u  
qiir coritas julgava? Contas de gerentin, torno a di- cslavarn ao meu alcance, e outras medidas mais que 
zer, nLo podi;t julgar outras, (O Sr. Ariltc - Con- julguei de sumiria irnpoi lancia e gravidadc, e todaviu 
tas de qcrcriciii! . .) \.?o podia jiilgar outras. (OSr.  catava em opposiçio coni o Ministerio. Portanto a 
Avila . - O '1'1 iburi,il clr Coiitas n;io jiilgi contas qiiest2o nBo é de censura a Adininistraçoes, a qiies- 
iirriliiimns de gerericia, nho pbdc jiilgar corit~i* iie- tão é do facto, c o facto existe, vii a qiietn toca a 
riliurnas de gcreiicia). O 'i'iibiirial dc Coiilas não responsabilidade. 
julga contas dc gerenria, é \erclcrtl~, mas o Conselho Eu  hoje peço aos Srs. 'l'achygrafos qiie hajarn de 
Fiscal nào julgori oiltra, ; iieiil niesiiio podia julgar nolar quarito sobre este ponto vou dizendo p r q u c  
outras, porqiie ncrihiirnus de exercicio havia, nein tnuita circiimstancia Ihes falto11 riesse extracto do que 
ha das antigas; c essas rncirnas silo as que cm geral eu disse que piizeram no Diario, nesse desaliiihado 
sc liqiiidarn na Repartiçrio Prokisoria do actual Tri- extracto, porqiie realmente ainda não v i  nada il1ais 
I>iinal ; o facto E estc, 1150 conteqternos aqriillo que é desalinhado, não vi nada assim, vejo Iií niiiitos dis. 
de facto. Como podia julgar contas de exercicio cursos, e muitkírno grarnmaticacs, miiiio hem ariati- 



jado,, nias o irieu vem coitadito iiiiseravelineiite. . . ? 

a*siiii rnestiio iriais miseravel do que eii o3 profiro. . . , 
o extracto disso que se chama disciirsn que eu fiz, 
que vem hoje rio Diario, perdoem-me os Srs. 'l'achy- 
grafos, mas é realmente urna rniseria; por isso équc 
Ilies peso encarecidamente que hajani de por ciiidado 
em tomar nota do qiw digo. 

Sr. Presidente, a organisação do  l'ribiinal -a rei- 
peito de cujos Empregados eii aproveito a occasi&o 
para como devo render um público tcstimiinho de- 
vido á intelligencia e saber demuitos - foi feita ein 
occasi?lo em que ainda se contava coininigo no Por- 
to ; quando se fez a organisaçEo do Tribiinal do Con- 
sellio Fiscal de Contas naoestava eu já riaqueIIa ci- 
dade, porque no dia 19 de Setembro zís quatro Iio- 
ras da manha desembarquei aqui emLisboa voltan- 
cio de lá ; naquella mesma inanh.7. qiie com cffeito na 
vespera se tinha publieado O Decreto, vi entno aquel- 
Ia hoa obra, o Decreto de 18 de Setembro ! . . . . . 

Clicgiici como disse no dia 19 de Setembro ás 4 
liorns tla inariliTi do Porto, e quando chegiiei a mi- 
nlia rasa,, qiic erarri 7 horas, á hora mesrno do al- 
riioso, foi-me presente o Diario do Governo de 18 
Setembro, e alguern de minha Pamllia me disse qiie 
iielle vinha algiiina cousa relativa ao Tribtinal do 
'I'liesoiiro : v i  cniuo com efifeito essas boas obras do 
Decrrto de 18 de Setembro c fiqiici cspiiiitado : era 
iirnn pastelaria : era tima Coinmis>Rn Fiscal Liquida- 
taria com iiai vernisilo para Ilie dar a ròr de Tri- 
l)iinal. Mas fiii logo para o'l'ribiiiial porqiie era dia 
de Sessiio; e riada disse por que inteiicii que o Tri- 
!)una1 j6 1150 era para mim 'llrit>iinal do 'i'hesoiiro 
tie que cu eiit50 era Meinbro, e ate dissc o que in- 
~(~ i id i  a esse respeito. E para saber qiie o Decreto de 
18 dt. Setembro foi para a Real Assignatiira á meia 
iioi~te do dia anterior ao da minha chegadn e por 
t onscqiicncia, foi feito na minha ausencia : nao esta- 
v a  eii c i  quarido teve logar a sna confecqEo, mas 
'iiiida que estivesse, era a iiiesma coiisa. Qiie poderia 
i r i  tl i i i  i a rri in ha insigniticancia na confecção daqiiel- 
11. I l c~rc to  ! Itavia sem diivitla de fazer-se da mes- 
iii,~ iii.iii~~irn. 

Jií a e5.e tempo envio estava orgaiiisado o Tribii- 
iinl de Repartição de Contabilidade e o pessoal do 
'I'licsouro: restava pois iima porçgo de Etnpregados 
iios quaes se (.oiiiprchendiám todos os Einpregados 

CornriiisJ%o Liquidatnria ; e como é evidente que 
ilueiii pririieiro vai á fonte, primeiro enche o cantaro, 
o a  Ernl~rc~ados gcrnlmeiitc havidos como mais habi- 
litados, ou de quem mais se esperava, já tinham si- 
do colloc:idos. Desses porem que estavam, e eiitreos 
q u a e ~  riincla liuvin niio poucos miii habeis, tractnu- 
sc de fazer a escollia que era possivrl, c c11 tive 
a fortuna de constbguir que algiiiis eiitiassem 110 

cliiadro do Conselho Fiscal, por qiie em fim o h1i- 
iiisleiio tcie a bondade de rnc incumbir dc assistir 
cscollia qiie sc devia fazer dos Einpregadoa rriais ap- 
tos e adequados qHe haviam de ser riomeados para 
fi>rir~:ireil-i o iiovo Conselho Fiscal de Contas. ,Mas 
o iiiiiiiern desles jB era pequetio; felizmente para OS 

1:iiil~rcgoz srilwriores, havia iiiimero suficiente, e a 
 rolha rrraiu em individuos qiie tiiiliam todas as 
I t i  11 itlades precisas para os occiilatr ; devo render-lhe 
<. . t i5 ~ ) i ~ I > l i c ' o  t t~~t~*i~iuribo.  
0, Eiii~>regi~dos Superiores daquella KepartiçEo 

I ,  ) chIlvs t in tiain as liabitita$es competcntcs para 
j,o<lt:i eni tríiclar da materia inherente líqiiella Re- 

parti~;:~~), aititla qiie rstn qiialidadc de matei ia cin 
difi~rc.iit(* (Ia que tinham no antigo Erario, com iiido 
as srias Iiabilitaç;ics eram derisivamcnte vantajoçaç, 
:i cada iirn delles rendo aqui adevidk consideração, e 
l i  fiizcrn Imm scrviço ; farei rnençao pariirulnrmeiite de 
urn, que homerri d'uma honradez a toda a prova, 
d'iiina Iionradez exemplar e ptoverhial, este homem 
lcvc na sua n18o perto de oitenta contos de réis cm 
dinheiro, além de letras tambem de bastante valor 
q!iando aqui entrou a Divislo do  Nobre Diiqiie'da 
'I'erceirn, e logo depois o Sr. D. Pedm, eMinisterio, 
a qiiem foi dar noticia do que tinha ao sèu dispor; 
em qiie circumstancias ? E este honiern é tini dos 
que está ainda hoje sem uma Commenda no peito! 
E u  já a pedi, confesso O iiigenuamen~e, e não tive 
a gloria de lha obter: era eiit;to MinRtro iliii illiis- 
tre Depii~ado que me oiive. . . . (O Sr. Avila : - 
Apoiado). Eu pedi s S. Ex." para qiie propozcsst? 
a S. Magestade que hoiiresse de condecorar um ho- 
mein que jB tinha servido de Tbe~uoreiro M6r d o  
Erario, e que por tantos titiilos merecia iim testemiinho 
Iionsoso dos seus bons serviços e capacidade, e com 
elle algunç oiitros não menos dignos. 

N40 sei, Sr. Presidente, a vedadeitn razão por 
qiie taes mercês, por mim pedidas &,favor destes 
Einpregados, cujos serviços e m e r ~ c i ~ e n t o  o proprio 
Sr. Miiiistro conhecia, e avaliava, nKo cliegarnm a 
consegliir a condecoraçGo pedida ; n50 aattribiio isto 
ao illustre Deputado qiie me ouve, entiio Ministrb 
da  Fazenda, mas na verdade pereee quk elles foram 
condcmnados a lima especiè deOe~racismu~b * 

Yn organisaqio dessa Reprti,;&o, Sr. Presidente; 
o Miiiistcrio de etitilo, e n&o ciiidem qiie isio 8iims 
especie de epigramrna; mas o \fitiistetio de então; 
achando-se em boas circumstancias, parece que cjuiz 
dividir a AdmiiiistrnçRo Siipcrior da  Pazcndn, 6 ma- 
tieira da íititiga Milicia, (lu? era coriiposta de trop2 
de Linha, de Milicins e de Ordenanças, e O Conse- 
Iiio Fiscal dc Contas ficou nas Milicins que cstavarn 
já extiric tas ! ! Isto de certo ii%o 4 para aqiii nem 
iiiterr\iii {L ~Iiiestâo <Ir qiie se t rar ia ;  rnas elia n5o 
pGde dcixar de ser recreativa ! E e$ns Empregados 
antigos, Sr. Presidente, qiiè eti respeito não já por 
siin al->tidWo, rnas ainda por siia assidriidade, e. seii 
zklo, além de serem velhos e cançados com o peso 
dos annos e doserviço, ainda assim n%'o faltam qua- 
si riiiiica ao servi20 do Tril>unaI, e só quando siias 
rnolestias, e idade absolutan~ente os impede, em quan- 
to qiie lima parte, oii a maior parte dcsses~tiovos nLso 
deixam de procurar todos os pretextos para faltarem 
ao mesmo servl<;o. 

Assim se procedeu na occasião da collocdçHo e re- 
pi rtiqno dos Einpregados subalternos, dos qtiaes qtia- 
si todos os qiie se acliavam com algiirnas liabilita- 
cõe3, c em idade de prestarem mais serviços, fica- 
ram tias Itrparti<;Ões do Ministerio, e do l'liesouro; 
aquelles qiie passaram para o Conselho Fiscal, e esta- 
vam nestas circiimstaiicias, foram dhatnados para fazer 
servico, tio Tribunal do Thesoliro: nas Repartí'çEies 
daqurlle Consellio ficoii a pra<;a aberta, s e n b  o ser- 
viço pre5tado rio Tliesonro : agora aiitros mtiitos nein 
t iri haiii as linbilitaçôes necessarihs, licm ci .aêlo pte- 
cixo para poderem desernpeiihar as frriicc;&es qiie Ilics 
eram inticrentes : tudo isto 4 verdade, Sr. Prcsidentt*, 
( Apoiados). 

, + 

Dirri duas 1)alavras niais; e 6 ((IIP o arliga'qrte se 
acha no AcLn Addicional, é de at)soliita necessidade 



que va nellt., e c' aí iiidispensavel (.4poio<dos) t ,  Sr. 
Ministro da Fazenda disse quanto era sufficientc so- 
bre o assiimpto; isto é, que o 'i'ribunal de Contas 
a i o  julga os actos dos Ministros directamentc, mas 
qiie os ~ u l g a  indirectamente confrontando os actos tios 
Ministros, como ordens de pagamento, com a exccti. 
ção qiie Ihes deram os exactores de Pazenda ; agnra 
ge está em conformidade da Lei, milito hcrn ; se o iiiio 
está, julga moralincr~tc o Ministerio pela sua declara- 
s % ~  da confoririidade jiinia, como parie integrante ao 
Relatorio annital, qiie tern de ser prP3erite a esta Ca- 
mara, e então ella qur tein na siia i 6 0  a coniabili- 
dade Legislaiivo, á vista do Relatorio, e do exame do 
fibjecto, cstir Iiabilitada para proceder como iriiender 
acertado, e conveniente a respeito do Ministerio. 

&;is aqui como se procedia, e ainda hoje procede 
em França; aqiii neste livro, que é o Regulamento 
geral, è codificaç8o das I-eis respectivas 1 adminis- 
tração e contabilidade dn Fazenda daquelle illiistra- 
dissimo pai" PSIP rystcma é o rnodêlo ri srgiiir pelos 
outros paizes constituciunaes, i o que se segiie Iiojc 
em Hespanhn, é o que realmcnte se deve ndoptar en- 
tre n6s ; porqiie quem se nrredar dahi, não vai bem ; 
quem sair dessc systema, nZo quer Pazenda crgnnisn- 
da :  mas o que é um facto, é que cá. no nosso r a i z  
ainda a administrayio, e contabilidade teria de or- 
ganisar-se cumulativnrnente por um systrma inteira- 
mente distincto, isto e, em conformidade do artigo 
136." da  Carta. Segundo elln havia um só Tribunal, 
que era o Tribunal do Tliesouro, e esse não estava 
com o pessoal superior para este serviso ; nem elle 
era compativel com os principios da Sciencia ; tal or- 
ganisação, em presença desses principios, que sEo os 
que regem em todas as NaçSes hoje em dia, seria 
certamente um absurdo, na verdade o era, se a qriem 
e s d  encarregado de administrar n Fazenda Publica 
se encarregasse o julgnniento de contas, de que se 
tracta, isto é, de seus proprios actos. 

Foi nccessario por consequencia estabelecer o Tribii- 
na1 de  Contas, com Membros vitalicios e a indispensa- 
V P ~  independencia em relaçiio ao Ministerio, porque não 
é s6 o julgamento das contas dos responsavsis ao E-- 
tado, qiie compete ao Tribunal, C tambem a fiscalisa- 
çâo, que é mais ainda do que tiido isso; porqiie a 
maior, e mais eficaz fiscalisiiç50 esih nesse julga- 
mento: e alérn disto dando indirectaniente o seu colo 
de conformidade oii nzo conformidade de applica- 
@o dos dinheiros publicos com as Leis que a aiicto- 
risam, no que se comprehende uin julgamento rno- 
ral do Governo, é indubitavelmcnie esta a mais iin- 
portante, e a mais verdadeira fiscalisaçâo; 6 iinia ga. 
rantia publica pnra o Estado pelos dinlieiros, cliie dca- 
vem entrar no Thesouro; é uma garantia para os 
contribaintes do modo porqiie se applicam os dinhei- 
roa com que contribiiem para as despezas do 13stadt1 
(Apoiados); e tambem .umri garantia para osesacto- 
res, e uina garantia dernaisa mais que nãopodein es- 
tar em rxercicio das suas funcçõrs sem as precisas 
fianças. Era portanto indispensnvol consignar este ar- 
tigo no Acto Addicional. Por fim, marctido por Lri 
como está, o exercicio, o Kelntorio e exame de con- 
tas respectivo a esse exercicio, iiZo poderá appartcpr 
nerta Carnarn no tempo prescripio no Regimento do 
Tribunal, porque nelle nio tem entrado os eleinrn- 
tos que deviam ter-lhe prestado o Ministerio e res- 
ponsaveis. 

Tendo pois, Sr. Presidente, rectificado algrins pon- 

tos yiir 1150 forati, bcm iiitendidos por alglin~ Srs. De- 
piitados, eu vou concluir pedindo aos Srj. Tacl~ygra- 
tòs que declarern iiiuito expressamente que eu disse 
que no Tribunal de Contas ha Empregados muito di- 
gnos, ft~iito inieliigenies, e muito aclivos no ciitnpri- 
iriento dos setis devrres: e que ainda que a l g u ~ s  del- 
les se iicliaiii eiii uma idade avançada, raro é o dia 
cin qile faltam á Rfbpartiçto, porém 6 certo que al- 
guns delles por sua idade, e por seus serviços nctivos, 
e constriiites, de que o Paiz tem conseguido o corri- 
I>catente resiiltado, niio estão na precisa circumstan- 
ria de o coritiiiuareiii a prestar tão efficazinenle, nem 
dc sustentar traballio milito aturado. 

O Sr. Visconde de &zeecdo: - Como tem vogado I 
nesta Caiiiora idéas bastante diversas, tícerca dos dois 1 paragrafos, e como já ha alguma oii algtrmas Pro- 
postas para Einendae ou Substiiiii~ijes ; .parece-tire 
que seria mais convcniente adiar esses dois paragrzi- 
fos e voltar, conjrinctamente com ns Erncndas ou 
Sribstiiiii~ões, á C'orniiiiss%o, a fim de se obter um 
resiiltndo mais unifuruir, do que alongar mais a did- 
ciis&o: por isso mando paro a Mesa a seguinte 

PPQPOSTA DE A ~ I A I I I B W T O .  - 'c Requeiro que os pn- 
ragrafos S.' e 3.' do Acto Addicionai tí Carta Coils- 
iitucional da Monarcliin fiqueiu adiados, voltniido á 
Conitnissio conjtinctnmenie coni qiiescluer Emendes 
ou Siibsiitiiições que se Ilies tenharn feito. $9 - Iis- 
conde de A z e ~ e d o .  

O Sr. HoLtre~tz<~n:- E'cço a V. Ex." constilte a 
Carriura se a maieria esta discutida. 

O .Sr. i7sconde de Azevedo: - Peço qiie se vote 
primeiro o iiieu Reqoerirricnto, porqiie foi aquelle que 
foi al)rcseniado ern priaiieiro lagar. 

O Sr. H(ilirentan : - I'arece-me qiie npreseniando 
eii o meii 12-rqiicrimcnto, !)ara que se julgue a iniite- 
ria siiílici~~nti~riieiile disci~iida, esie deve preferir ao do 
Sr. Viscoridc d r  Azevedo. 

O Sr. Presidente. - O Itcqueriinento para se jtil- 
gar a m#iieria diwiiiicl,i, pief(-ro a todos, é o que eu 
\ou prol)& h votação, seiii prc-juiso de propôr depois o 
Itcqucr i iiicii~o do Sr. Viscotide de Azevedo (.dpoia- 
dor). 

JuEgotd.se a maleria Jisculida. 
O S r .  I'reridente: - Ha na Mesa uina Propostn 

do Sr. Cazal Ribeiro, p~ira a suppress2io dos para- 
grafos 2." e 3.' qiie tem estado eiii discuss?w; e iima 
Emenda do Sr. Justino de Preiias que e a seguinte 
(Leu). 

IIa iambpm a Proposta da  Sr .  Visconde de Azc- 
vedo, :para que tudo volic á Cornrnissio. Vou par 
isto tí Croiaçio. 
O Sr. H o l t r o ~ ~ n n :  - A Proposta do Sr. Viscotide 

de Azevedo iiivolve uin Adiamento, e por isso é prc- 
ciso ser apoiada por cinco Srs. Deputados. 

Foi npoinda. 
O Sr. Hg~ltretnan : - Os Adiamentos não se de- 

rei11 adii~ ittir, netii votar senio quando a Cainara nio 
está sti~cienteriiente esclarecida : mas depois dc ires 
dias de disciissão ir  á C'omniiss50 a materia, que a 
Caniara aiaboii de julgar disciitida, para tornar de- 
pois a haver lima nova discussão, é um contrasenso. 
Assiril n5o fazemos nada. E parece-riie impassivt.l 
que Iinja nlgiins Srs. Deputados, depoib de uma dis- 
cciss5o 130 loiiga, qiie não estrjam tiabilitados para 
voinr. Afliar pois a qiiestão 6 perder tcmpo, I, ii  Cíi- 
riiarn niio ctetr qiicrer qiie se pprca. 

O Sr. Josi Maria Grande - Eii nzn nego qiic a 



iiiet(2ria do at ligo fosse como disse o Sr. Depiitado, 
c~xiibt~rariteiilentc dis(*utida nesta Cusa ; antes hoje 
iiie~iiio se fizeram Propostas que nie purece devem 
scr enviadas h Commissão, parn sobre ellas dar o seu 
Parecer. Ordinariamente nâo sejperde nada, ganha-se 
muito, ern que as CommissSes dêem o seu Parecer 
sobre as Propostas aqui apresentadas. E portanto, iii- 

vocando o mesmo principio de econoiiiia de tempo, 
dtssejo que as Emendas ou Adiamento3 sejam man- 
dados á Commissão. 

O Sr. Visconde de dwaedo:  - Sr. Presidente, eu 
intendo qiie não é tanto assim o que disse o illustre 
Depcitndo por Alemquer a respeito do teiitpo que se 
tern gasto; porque se o Sr. Deputado tivesse marca- 
tlo o que se gastoii fóra da questão, havia de vèr 
qiie sobre o objecto principal, talvez se não tenlia 
coiis~imido duas horas; e eu não tenho culpa de que 
a discussio corresse larga. Sr. Presidente, sobre o 
objecto principal tenho visto tractar de duas qucs- 
tOes. A primeira é-se convém que se consigne no 
Acto Addicional a existencia do Tribunal de Con- 
tas - E a segunda é - como tia de ser consignado. 
Eu declaro que ainda não estou bem habilitado pnra 
me decidir a este respeito: sou um habitador dos 
canipos, de urna provincia das mais affastadas da  
Capital, e por isso não admira qiie não esteja ainda 
habilitado para votar. E depois de tantasEmendas e 
de tantas Propostas que teem sido mandadas para a 
Mesn, parecendo-me que o nielhor era voltar tudo á 
Commissão para dar iim Parecer sobre toda? ellas, 
insisto ainda na minha Proposta, para que volte tudo 
i1 Commissão. 

O Sr. Ho1frernon:- As razõee que se allegarb 
I)ara voltar o cirtigo com as Emendas á Conimissão, 
iiào colhem. Diz o Sr. Jose Maria Grande qiie ns 
Cori1tiiiss6es podem cipreseniar melhores trabalhos; 
inus isso era dado o caso de ser um trabalho novo: 
poréiti este jh está tão debatido qiie nada ha a dizer 
-ol>rc clle; e a Proposta de eliminação é só para 
se não considerar o artigo Conçtitiiciorial. Eu costu- 

am ftrl~resentantcs cio Paiz, cujo primeiro cuidado c 
zclnr a Imlsa dos seus Constituintes. Por consequencia 
o Governo n8o podendo, nem devendo prescindir 
desta idéa, julgou dever traduzil-a na de um Tribu- 
nal de Contas, que 6 o que deve intender e exercep 
esta fiscalisaç~o. 

Mas, não podendo o Governo prescindir desse pen- 
samento, como elle não p6de deixar de ser desenvi- 
do n'uma Lei Regulamentar, não duvida acceitar a 
Propnsta do Sr. Justino de Freitas, porque eonsignan- 
do a existencia deste elemento de fiscalieação, deixa 
para iinia Lei Regulamentar o modo de orgnaisar 
esse Tribunul. 

Eni quanto á fórma de decidir esta questão, e só 
a Camara que o póde fazer; isto d, se está ou não 
habilitada para votar jO, ou se B preciso qiie volte ti 
Cornmissão : nessa questão não entro o Governo. 

E pondo-se logo d votaça'o a 
Proposta de adiamento -foi re 'eitah. 
O Sr. Presidente: - Como pó d e haver alguns Srs. 

Deputados que queirarri votar pela suppressão de uma 
cousa, e não pela outra, eu vou consultar a Camare 
se qiirr que a votação seja em separado. 

A Camara decidiu que fôsse em separadou 
E pondo-se Logo ci aotaçdo a 
Emenda do Sr. Casal Ribeiro ao Q 9."-foe re- 

jeitada. 
Dita ao Q i).O-rgeitada. 
Einenda do Sr. Justino de Preitas - approaada. 
O Sr. Casa6 Ribeiro (Como expiicação) : - Eii 

pedi a palavra para uinn explicação, a fim de nho 
deirar pessar seai réplica algiimae expressões do Si.. 
Deputado por Chaves. Mas aproveito-a agora para 
observar ao Sr. Justino de Freitas,. que eu não disse 
cima unica palavra, donde podesse infrrir-se, que im- 
pugnava a existencia do Thesouro Publico, e do Tri- 
bunal de Contas-impugnei sóiiiente a inserção no 
Acto Addicional dos puragrafos relativos a estas Ins- 
tituições. Sinto que o illustre Deputado, meu Amigo, 
rne attribuisse uriia idéa que toca muito de perto o 

1110 drcidir-rrie nas qiiesiões por aquillo que se passa 
lia Caniara, do que se não passa na Cariiora não 
(111cro saber. Intendo ainda que o adiamerito nâo 
leni logar nenhurn. 

O Sr. Ministro da  Justiça (Seabra) : - Sr. Pre- 
sidente, nesta disl)osição ha uma idea de que o Go- 
verno nio póde prescindir de maneira algurna. A 
Carta rcgiilatido esta materia diz no artigo 136." L& A 
L L  receita, e despeza da Fazenda Publica, será eiicar- 
<r regada a tim Tribunal debaixo do nome de 2 Tbe- 
'6 soiiro I'ijl>lico - onde eni diversas estações devida- 
,L mente cstabelecidíis por Lei se regiilarií a sua ad- 
r< iiiinistração, arrecadação, e contabilidade. n Ainda 
que se tivesse de algiirna maneira intendido, forçada- 
inente, que a palavra contabilidade invol v ia a j n c a -  
li$oç&; n8o era corritudo conveniente que este artigo 
iinportaiite, coiiio rztk na Carta Constitiiciorial, dei- 
rasse de ser redigido com toda a clareza possive1.- 
Palia pois aqui iirr i  grande elemento de administra- 
$o, que vrin a ser, O da fiscaliuação; e o Governo 
que vem a uma Caniara, e pede que se declare este 
elemento no Acto Addicional, elemento que é todo 
de acção repressiva para elle Governo, parece-ine qiie 
iein dado unia grande prova de querer a Fazenda 
Piiblica bcni administrada. Seriu poréin inaudito qtie 
npresentando o Governo estn idéa ella não fdjfie aco- 
lliidn com aqueile ardente desejo, qucl deve assiaiir 

3 "- $7 I ii$o - 1 V:,:. 

absurdo. 
Agora quanto ao illustre Deputado por Chaves, 

direi que se S. Ex.' acha que e urn bello argumento 
dizer aos seus Adversarios, que não intendem as ques- 
tbes, se isto d um argumento de boa Logica não o sei 
eu ; se d expressão parlamentar, urbana e decente, a 
Camara o avaliará ; quanto a mim não me offendo 
dessaa expressões ; não me offendem nada absoluta- 
mente nada- tome S. Ex.' este declaração corno 
lhe parecer, mas admiro qiie ellas fossem lançadas 
tambem contra rim illustre Professor de Direito Pu- 
blico, cujos conheciiiientos, e cuja sciencia é respei- 
tada (Apoiados), nem direi a S. E.' que retire ou 
deixe de retirar essa frase, que teve a condescenden- 
cia de repetir mais de uma vez. Por mim repito tam- 
bem que iiâo me oflende nada, absolutamente nada. 
-Mas sinto na realidade, que isto fdsse proferido 
por urn illustre Deputado, ccija sciencia e coiiheci- 
rnentos são vastisairnoa, e que por certo n&o precisava 
empregar razões de curto aldance, argumentou a d  
hominem, qiie s&o de ordinario u artna do charlata- 
tiisiiio, e reiekrii quasi sempre niuito pouca eoiifian- 
ça na cousa que se defende, ou então muito pedego- 
&mo e niuito poiica sciencia. 

Não applico isto a S. E x . ~ ,  porque realmente não 
está, conhece qiie não está, preso-me de conhecer qii(* 
niro- est4 neste caso ; mas por isso mesmo qw3 n i ,  
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e$[&, 4 que eu einlo muito que soltasse estas expre-  
~ões, express2les que ordinafiamenie, niío agora, mas 
err1 regra geral, não abonarn tiiiiito as pessoas que as 
empregam. E depois para nos ensinar a questâo pa9- 
soii n provar comas que todas sabiam, e tinhairi sido, 
iiitiitas rezes repetidas, e asseveroii como uma gran- 
de descoberta, que o Tribunal de C h i a s  não jvlgrr 
definitivamente, as cantas gerats do Estado! . . . . 

Quanio B qiiestfio de ternpo, qiiianto ase factos, 
t i uan t~  i g  attribiiiç6es do Conselho Fiscal de Contas, 
c! do Tribunal de  Contas, refiro-me sinrplea e uirica- 
mente ao que a mse respeito disse o Sr. Depiltddo 
Agostinho Albano-Se a altivez e arrogoncia do i!- 
Iiistre Deputado por Chaves podme ter afkndido o 
amor proprio d e  algucrn, a offensa teria sido plena- 
mente reparnda com a dementido solrrune que S. 
Ex." ieve em a)gi,mas das observaçôes qiie apresm- 
toli o Sr. Deputado Agostinho Atbirno (Apoiodos). 
Nio se tractou lambem de lançar o odioso sobe nin- 
giicrn; este lado dá Cemaro, quando entrn em qilal- 
quer qiiestão não a i r ~ c l a  em relaçiio as pessoas, ma9 
cam relaçiio bs cousas (Apoiados), e não sei ponltie 
S. Ex." torna tudo comsigo, ninguern tinha faHridu 
em S. I!x.', e iinieamenie se l e v a ~ l ~ i i  discidio so- 
bre o máo estado da confnbilidade ~>ul)lica, e 8, Ex.' 
lerantou;se, e respondvu, que a culpe era de todos, 
e n5o tó siia, mas 6 que ningiicrn a altribiiiu ~ 4 1 ~ 1 1 -  

i e  a S. Ex.", e eu concordo que a eulpli deve ser re- 
partida por todos! tome cada itin a SIIA parte, e aqui 
repito e applico a expre&o da Sr. Deputado Agos- 
tinho A Iboiio - Qui potest capere, cappfft- cada urn 
tonie a parte qtie Ihc ciibe (Apoiados). Que oii a 
veja pedir Uqirellr Parlido que esteve dez annoj na 
çcrencin dos negocios piiblicos, n80 admira; mas pe- 
dir ig~iab responsabilidade a um Partido ou iiina 
Adni in i s~ra~lo  qcie só esteve tres ntezes no Podcr 
n'rima época ngitnda vindo depoit de urna revoliiçlo 
qrw abalcu~ o Paiz inteiro, nio ooinprehendo.. . A 
vste Partido ori Adrninistrayão qtie esteve tres me- 
ze3 na gerencia das oousas publicas nno se póde ra- 
soavelmente pedir lima responsabilidade como o qtie 
peta sabre oqueilc Partido qne tem governado o Pdiz 
par tnnto tempo e em circiirnsiailcias norrnaes qiie 
podia, mal não soube ou n4o quiz dar uin impulso 
rivertado, e uma direrçio segiita h arganisação dos 
diversos rnnios da odn~iiiistraçãopi~blico (Apoiados). 
Não entrei na iiiotevia, nem 0 podia faaer, intendi 
qtic por deoet e até por honra da Carnam qtre tinba 
presenciado o cnminho que Icvou esta diwuseuo, não 
podia deixar passar iaes ossers6rs sem serem devida- 
itienta rectiíicedaip (Apoiados c o m s  : - Votos, vo- 
tos). 

O Sr. Aaila: - Eii peço aos illustrcil Deputados 
que estâo a pedir votos para me n5o deixarern fallar, 
que no t~m,  que eu era o tinico Depiitado qrie estava 
inscripto para fallar sobre ir meteria, qiianda a Ca- 
Inara fechou a dirciissão: rnaie ainda, qire eu segiiitt- 
me a responder ao Sr. Bdtreman que tinlra deafigu. 
rado completamente os nrgomentor que apresentei, 
e que foi o proprio Sr. IIollrernan q i ~  pedio que a 
[nateria se julgasse discutida ! Noto este facto, fazen- 
do justiça á Camara, acereditando que ella igiinrava 
coaipleiamenke esta circumstaticia, se u&" eu ierie 
ficado privado de res-nder iro illustre Depittado. 
Agora depois dieto lenho pwisgo de ser ouvido, te- 
d o  direito de o ser. 

O Itluare Deputado qne pediu a palavra pai= 

uma expiicaçâo, c que acabou de eentar-se, someit 
sobre sí urna tarefa que Ilie não pertencia, peço Li- 
cen* para lho dizer ; porque, eu mo meu discurso 
fiz justiça á alta intelligencia do nobre Deputado, a 
se r~ disse, q.w se ignorava a questão, disse-o pro- 
vomdo pelas illusões pungentes, que me forain diri- 
gidas: disse-o ria occasil't~ em que algumas p r o l ~ ) ~ i -  
-ç?ies, que annuiiciei, foram acolhidas eoni rizada, clo 
lado esquerdo da Crimara: e parece-me que se poi - . , veritura a expressãò- igriorarri a quwtF~o - n:io e 
parlamentar, t a m b m  as ritadas não o &o : entre c,- 
tes dois argumentos, cntre estas duas maneiras t l t .  

responder, diga o itlmtre Deputado qual dellai 
mais cortez ? Niio tenho ddvido ein apelhr para o 
seu juiso. 

Tambem o illtisire Deprttado disse que se adini- 
rava, de qiie eu tornasse todas as  eoisas commigo. 
Ora o illustre Deputado quando f a l h  sobre a ma- 

te respeito um Sr. Deputado do lado Direito da C'a- , 
mera.-Ora nenhum Deputado deste ludo t inhn fnlln- 
do sebre esse ~ssurripto se d o  eii : logo Ii)i ;i niirri 
que se referiti directainente o illustre Deputado, e 
admira-se de que eu tivesse levantado a Iw, que 
me atirou. O qibe resulta daqui é, que todos CH $r$. i 

Depiitados querem ser nirnan~eiite suseepbirci~, tiias 
n%o me dão licença de o ser e u  tambeni. C~uwem 
plena liberdade para irie provooorem : rilegra-ma+o 
direito de me defender ;* porque a verdade O ~ I C  eii 
ainda n8o provoquei n i sgum,  e nie bnbo 3 6  limi- 
tado á dcfcrisiva. (Aii>oiados) 

O illiistre Relator da ComrriissUo fez-nic, iirrin 
provocação mais directa ainda se e possivel, 1,icno- 
c a ~ h ,  que irao negou hoje: talvez me tivesse cqui- 

I teria, referiu-se claramente a mirn ; porque o iltustrc , 
Deputado disse-Colnparea Cama~a, compare o [ ' ~ E I ,  
O qite disse o Sr. Albano tt respeito d o  estado de I 
Contabilidade PirMica, coni o qae j6 nos disse a H- 

vocado, mas pareceu-me que o illustre I/\eputudo- 
quando li 5 Cnmara o seti discurso no Diario do 
Governo, - disse - Apoiada (O Sr. Ferrer. Peco a 
palavra para urna explicação) Se me enganei, retiro 
tudo o que disse a este respeito, porque só tiril~a por 
baze a affirmativa d o  illiistre Deputado. 

O illustre Deputado que acabou de faHur, disse 
que se porrentura do lado Esquerdo da  Camara po- 
desse liaver amor proprio offendido em relata0 ti 
mesma fraze, este - esiava eornpletamente vingado 
eom o desmentido solemne qiie me tinba sido dado 
pelo Sr. A. Albano- comi:ço por d.uvidar qiie al- 
gueni tivesse ouvido tal desir~entido, nem sei em que 
das respostas do Sr.  A. Albaiio podesse vir esse des- 
mentido. Qile disse eu ?... Sustentei qtie o Tribiinal 
de Contas só fdra organisado pelo Decreto de 10 
de Novembro de 1849, e Regulamento dc 97 de 
Fevereiro de 1850. Negou ido o Sr. Aibano? Não ... 
Sustentei niais que o Tribunal de Contas t i n l i~  at- 
tribiiições qile ri&o tinba o Consellio Fiscal de Con- 
tas. Negou isto o S*. Albano? Não ... E m  que hou- 
ve pois divergencia entre o que eu disse, e o que dis- 
se o Sr. Albano?.. Ha univamente em ter dito o Sr. 
A. Albano, qrie o Conselho Fiscal de C m h s  tinha 
julgado contas d e  gereacia: mas o que eu disse a 
este respeito foi, que os Minktorioa e6 rnandwwn no 
Tribunrl de Contas, contas de exercicio: e o Sr. 
Albano não s6 n5o nogou esta proposiçio, n e r i i  a 
dia negar, mas até a*coiifirrn~ii. Estas cantas Lem por 
fim com parar os resu ttndo, da contabilidade admi- 



ttut~saivrt eem os W U ~ ~  da ccubtabilidade ' uclicia- Quando & i  eu o coptuiio & qup t& ùicto 
ria, isto é, coni os resultados obtidos pelo 'hibunnl agora? O Sr. 1Ioltrernan foi ate' buscar um Apniado 
i i ~  jubaniento de contas individuaes dos res msn- que eu dei ao Sr. Ministro da Fazenda, $1 Sessiiio 
wis. E no julgamento das ultiinas contas o gribu- de Sabbado, quando S. En.' disse que o Tribunal 
na1 compara as despezas feitas com os creditos vota- de Contas tinha por, principal objecto julgar as con- 
dos, e h a b i l i t h  deste modo o(=orpa Legistatiuo pa- tas dos Exactores da Fazesida Publica. P& não será 
ra exercer sobre oe Ministros a fiscalisaçk, que lhe isto verdade? Mas o Sr. Deputado diz, que a çon- 
pertence. Disse por ventura o contrario disto o Sr. tradicç%o está em swteutar eu, que o Tribunal nao 
Albano? Não disse. Onde esta pois o desaieolido? julga as contas dos Ministros. Esta dautrina w t e n -  

'I'arnbem 1\50 sei a que proposito veio O i.llustre tci eu sempre, e se por hcaso algum diqeurso m u  a 
Deputado defender a hdministra~50 que durou tres apresenta eQrn menos clareza, é parque oti eu me 
irieaes, tanta mais quando eu f u i  o primeiro que lhe exprimi mal, ou ~ ã o  me fiz bem intendido. O T r k  
fiz justisa {Apoiodes). Qiie quiz o illustre Deputado biinal só julga as contas dos responsaveie para com 
eonseguir com isso 1... Era o seu fim lanças rnais des- a Fazenda Publica, mas no jiilgamento dessas con- 
favor sobre a Administração ariterior r... Que resulta t a a  retine os dados precisos para habilitar o C O F ~ Q  
dahi? ... E u  nã.0 fui Membro dessa Administração. Legislativo a exercer a fistaiisação que Ibe compete 
Serio por querer juntar tarribem sua uoc & daquelles sobre os actos financeiros dos Miaistros. Bata c! que 
qiie combatem os rnoctos? ... Fique-lhe a gloria disso. d doutrina: é isto o que eu sustenta. 
Eii fiz o contratia: hc justiça a todas as Administ~a- Qiianto ao desmentido, que o i l l u ~ t r ~  Deputado 
qoes, fiz justiça á Adnainistraç50 presidida pelo no- que fallou antes de mini, disse que o Sr. Albano mc 
bre Duque da Terceira, que crer>u esta instituição, dera, observarei ainda, que esta discussio ha de ser 
fiz justiya á Administra~iio presidida pelo nobre DLI- imprewa, e eu appello em vista della pro a juizo 
que de Palrriella, que nas poucos rnezes que esteve dos hornens iritendidos (Apoiados). 
á frente dos negocio3 publicas, empregou todos OS O Sr. Fe r re r  : - Só dtias palavras. EU nilo posso 
nieios á sua d i~pos iqo  para dar ao Cooselho Fiscal accritar as palavras de bejievoleucia queme dirigiv o 
de Contas a verdadeira organisação do Tribunal de Sr. Casal Ribeiro, porque sendo este Sr. Deputadnuma 
Contas, fia justiça á AdrninistraçBo presidida pelo das Flores dos meus Discipulos, C quanto basta paga 
nobre Duque de Saldanha, que ern 1848 veio a esta ellas vergarem debaixo de uma gravisdma suspel$io, 
Catnara accwihr o Projecto, que se converteu em e eu nGo us poder acreditar. Porém o que disse o Sr. 
Lei de 26 de #gosto desse anno, e por meio da qual Avila, em relaçao a mim, tem toda o cabimen~o, 
se aproxiinava iniiito o Conselho Fiscal de Coiitas porqiie çil quaiita mais estuda, mais reconheço que 
das verdadjiras attribuiç2jes do  Tribunal de Contas. ignoro; e o que reconlieço perfeitamente são os aba. 
A iim acto de imparcialidade e de justiça da minha lisados conhecimentos d o  Sr. Deputado, a sua alta 
parte correspondeu o acto do illustre Deputado, que intelligencia, e o lognr elevadissima em que se aeha 
eu não quero classificar. em materias de Fazenda. I Ia  só nisto uma graiide 

Disse tambem o illustre Deputado, que eu estive desgraça - é uma Lei de optica : - esla Lei dá o 
repetir proposi@es reconhecidas por todos. A prova reaiiltado seguinte-as illusões s5o tão grandes de 

de que não sgo reconliecidas por todos, é que aquillo ciina para baixo, como debaixo para ciiiia. - Nko 
que o illustre Deputado ainda agora disse, negou-o digo mais nada. 
depois o Sr. Holtreman ; o illustre Deputado expoz O Sr. Preuidenfe:- A ordem do dia para irna- 
8 "erdadeira doutrina do Tribiinal de Contas, e O niiã é a continiiação da de hoje, e Interpella@es na 
Sr. Holtreman disse o cantrario, logo os seus mes- ultima hora. Está levantada a Sessb.-Eram qua- 
mos Amigos Politicos nio estão conformes nestes prin- tro horas da Iw&. 
cipios. O 1.' REDACTOR, 

Disse o Sr. IIoltreman, que eu estou em coo- 
tradicqão com qu i l l o  que já aqui disse. E m  que? J* n a  G,A~wA& 

- - 

N." 20. Seseáo cm 26 be @#rcfo 1852. 
Presidencia do Sr. .%ha Sanehei. I 



Conbineíro a discussão do Aclo Addo'cimaJ. 

Art. ia.", 4."- 66 Picam deste modo reformados 
e nlterados os artigos 136.", 137.' e 138.' da Carta 
Constitucional. 

O Sr. Leonel Tnuaves - Na ultima rcjdacçto 
que se ftzer a este Acto Addicional, e' nccessario ter 
em vista os artigos da Carta, que fiçam alterados e 
revogados, porque na refereiicia qiie a alguns delles 
se faz, ha erros de Imprerija. 

O Sr. Ferrer . - 56. estb declarado qite ha e'rros 
na referencia a niuitoe destes numeros; e qiie na (11. 
tima redacç5o se ha de attender a isto. 

E pondo-se logo Q votação o Q 8.9 do artigo 18." - Foi approvado. 
Passou-se ao segutnte 
Art. 13." u Nos primeiros quinze dias depois de 

constituida a Carnnra dos Deputados, o Governo lhe 
apreseiitarn o Orçanieoto da lieceita e Despeza do 
anno seguinte ; e rio primeiro mez, contado da mes- 
ma data, a Conta da gerencia do anno findo, e a 
Conta do exercicio do anno tiltimamente incerrado, 
na fórrna da Lei. 73 

$ unico n Ficani deste modo reformados os ar- 
tigos 136.", 137.' e 138." da Carta Constitucional. ,, 

O Sr. Casal Ribeiro. - Sr. Presidente, os prin- 
c ip io~  consignados nestc artigo s io  de lima ~itilidade 
60 evidentc, melhorani 60 sensivelmente as dispo- 
siç6es correlativas da Carta, qlie me parece não po- 
der& haver discussiio alguma sobre elles; entretanto 
desejo perguntar !t illustre CommissBo qual foi n ra- 
eso porqiie daiido o praso de quize dias depois de 
constitiiida a Caniara para a apresentaç~to do Orça- 
mento, se marcou o praso de um mez para a apre- 
sentaçh das Contas de gerencia e de exercicio. Se 
a concess2o deste praso por se supôr que nos pri- 
meiros quinze dias nRo ha tempo para se aprompta- 
rem cssasContas, rino posso acreditar qiie opraso de 
mais qriiiizc dias seja siificiente para se aprornpta- 
rem; se nRo estiverem organisadas antes, não creio 
qtié seja nesses quinze dias qiie se possam orgariisar. 
Por tanto penso que 1 6 0  foi desta idéa que a illustre 
CommissLo partiu. Os Orçamentos e Contas são 
apresentados por annos ecorhmicos, e os annos eco- 
nomicos findarri nos mezeç de Junho. Sendo a aber- 
tura das Camarns ein Janeiro, como deve regular- 
nientc ser, os  seis iiiezes qric v50 de Jrinho a .Innei- 



ro &O cspa<;o siificieiite, para se elaborar o Orsamen- 
to; c tarnbem as Coritasde gercncia fechadas etn Junlio. 

Ora quanto As Contas de excrcicio, continuan- 
do a Lcgi>laç50 actiial, qiie prolonga o excrci- 
cio por triiit;~ inezea, isto é, uni anno e incio depois 
do fim do aniio ic=p~ctivo, só podem fechar-se rios 
fiiis de Dcsembro ; e sendo assim, nLo é facil, que 
<Ictitro dc urri mez depois da  epoca ein que devem ser 
focliiidas, possam essas Contas estar cotnpletarneiite 
~r~anisadas,.  po3sa o Tribunal de Contas t~ l - a s  exa- 
iiiinado decididamente, e ter apresentado sobre ellas 
o scii Relatorio, qiie deve ser presente ás Cainaras, 
e cuja absoluta necessidade para O cxercicio da fis- 
caIisasão Iegislativa, foi t io  altamcritr marcada iin 
ultima discuss50. O praso é dernasiado largo para 
as Contas dc gerencia, e demasiado curto para as 
Contas de exercicio. 

Mas se não se tomar eui coiita esse estado da Lc- 
gislação actiial, e a Camara intendcr que deve rc- 
formar o praso do exercicio, scria milito coiivenicntc 
que as Contas e os Orsamenios fossem aprcseiitados 
corijiinclainente ; pnrqiic sc as Contas ~ i i o  a prova da 
exactidão ou inexaciidBo dos Orçariientos anteriores, 
sBo tambem a niellior base dos calciilos para os Or- 
yanientos futuros. 

Sr. Presidente, tambem aproveito a palavra pa- 
ra dizer alguma cousa a resp,eito das ultirnas ex- 
pressões do artigo em relaç5o as Contas do exercicio. 
Ngo sei se como e3tá redigida estaultima parte, ella 
exprime muito claramente o pensamento que se totil 
em vista; parece-me que nBo, e talvez fosse mais 
conveniente dar outra redacçko a esta parte do arti- 
go para que se ficasse interidendo que o adjectivo 
encerrado 6 relativo ao exercicio, e nzo no anno. 
Requeiro que o artigo seja votado, salva a redac- 
$20, para que a Gmmissiio possa lia ultima redac- 
ção torriar mais intelligivel esta ultima parte. 

O Sr. Perrer: - Sr. Presidente. o nraso nnra n 
1 

nlxesentação das Contas de gerencia foi irilarcado 
com o fim de se.fixar uma época para essa apreseri- 
taç:~o, e niio ficar isso ao arbitrio do Govcrrio, que 
poderia apresental-as quando qtiizcsse : c tanto faz 
dizer-nos pririieiros quatorzc ou qiiinze dias,como 
nos primeir& vinte ou-trinta- porque o que cranc- 
ccssario era consignar a obrigaqno de o C3overno as 
al)ieseritar n'unia época prefixa pais verificar a rcs- 
l,oiisabilidade do Miriisterio ri50 apresentarido as Con- 
ias ; isto d : o que a Commissiio iriterideu necessario 
foi fixar uma época, para no caso de o Ministerio 
nso as apresentar, se lhe poder dizer - Ví,s ri%o apre- 
sentastes as Cotitas na época prcfixa na Carta Cons- 
titucional, faltastes ao vosso dever. 

Agora em quanto t i  ultima parde do artigo, in- 
tciido que a redacçiio está clara, porqiic o adjectivo - encerrado- não póde deixar de concordar corn o 
substantivo - exercicio: - tnas a Comniissiio niio tem 
duvida alguma crn dar-lhe outra redac<;;o que tor- 
rie mais clara esta ultima parte; a Cornmissno não 
faz disso qiiestâo. 

O Sr. Agostinho Albano : - Sr. Presidente, a al- 
teração apresentada e offerecida pela Comrniss50 coin 
relaçgo ao artigo 1.78." da Carta, csti  na verdade 
muito bem feita; [nas é necessario dar mais algurria 
clareza, fazer alguma distincçio sot~re alguns pontos 
do Orçamento da  receita, e da despeza mandado 
apresentar dentro de quinze dias. A Carta dizia - 
Logo que as Cdrtes estiverem rciinidns ; -o cluc é 

indefiiiido, c por conscquencia poderia vir cteiitro d c l  
quinze, biiite ou trinta dias, ou dciitro de quatro oii 
mais rnezes, estava ao arbitrio do Governo ; e opra- 
so que agora estabclecc a Cohimiss50 é realmente? 
muito bem indicado, por que o Orçamento deve ser 
organisado sobre a receita e despeza dos atino; prr- 
teritos, a fim de se achar o termo medio da dcs~w,, i 

do anno cconoinico futuro; e muito mal iria o ( 1 ' 1 -  

verno se niio tivesse em tempo preciso dctcrmir i~i~i~~ 
esse termo medio ; por consequencia a aprescritni,~~) 
do Or~aiiieiito dcritro d'uni praso definido, é I I I I I U I  

providencia milito util, que eu approvo. 
Niio aclio, Sr. Presidente, razão sufficieiitc para 

que haja itma distincçgo ou differença etitrc a Cori- 
ta de receita e despt.za, c a Conta de gerericiu tln re- 
ccita e dcspeza do anno fiiido, porque reiinindo-seas 
Cdrtes no dia dois de Janeiro, o anno findo foi em 
trinta de Junho, e assim tem seis niezes o Governo 
para formiilar a sua Conta de gerencia; e por tanto 
o praso 1Jrii.a aprescritasZo taiito do Orçamento conio 
da Conta da gercncia devc ser no rnesino dia, e niio 
pódc deixar de ser deste modo, por qiie o Governo 
deve cmpregar todos os meios para que a eçcriptiira- 
$50 ande regular, e tko regular como a d'uina casa 
particular. Intendo que nLo ha razi?io para sc nlon- 
gar o praso da apresentaçzo da Conta da gerencia. 

E m  quanto á terceira parte estou de accordo comi 
o que disse o Sr. Canal Ribeiro; parece-me qiie se 
deve dar rima redacçiio mais clara. Diz o artigo 
( L e u )  - A Conta do exercicio do anno findo, ou 
do anno respectivo, devc ser encerrada legislativa- 
tnente com a coritabilidade legislativa, como lhe cha- 
matn os Francezes - reglement. - Por taiito parcce- 
me que a CommissUo deve tomar em considera~,.to 
cstc oljecto, 9uando  elo Corpo I,cpislativo fiir fi. 
xado, e isso nao póde ser scnBo depois que O 'l'ribu- 
na1 de Contas Iiaja apresentado o sei1 Itelutorio an- 
niial, do qual é que póde provir a conta respectiva 
e todas as informações c csclarecirncntos relativos 
aos actos exercidos pelo Governo durante o cxercicio 
passado, para sobre elles se estabelecer a Lei defini- 
tiva de Fazcijdn. 

Na partc cm que diz 'L na fórma da Lci ,, corirc,- 
iiho, porque a Lei que hn de prover a este objecto, c 
que ha de mencionar o praso em que o cxercicio lia 
de apresentar-se; por ora o praso está limitado a trinta 
inczes, depois dos quacs ha de necessariainentr o Tri- 
burial de Contas apresentar o seu Relatorio, c n sriii 
declarcç%o dc conformitladc ; marcado iin Lci O pra- 
so, do  primeiro exercicio qiie f6r julgado pcla Ca- 
mara na sua contabilidade legislativa, dqiic se partc, 
6 dahi por diante que continúa a apre~entaçào dos 
mesmos do(-urncntos, e deve continuar entiio com a 
regiilaridade iiecessaria e indi~~ensavcl, mas até alii 
nno póde ser, ha de ser logo qiie a. Lei dctcririinr. 

Siipponliamos n6s que cstava em vigOr a Lei qnc 
hoje rcgula a apresentação desse Relatorio, qiic d de- 
pois de vinte e qiiatro niezes; estes rclativameiite ao 
exercicio eslio fixados e concluein-se no dia 30 dc 
Junlio deste arino; restam seis mczes; estes seis mc- 
zcs sao aquellcs nos quaes o ?'ril>unal lia de confec- 
cionar os seus trabalhos Dara virern na SessLo seguinte 

c, 

apresentar-se á Cnmara logo eni Janeiro, e quc devcin 
scr apresentados juntamente com a conta da receita, 
e ent:o a Camara tem de toniar em consi(ll~i.ic;~.io 
cssc Relatorio c esses trabalhos, e formar sol) 1. cllrs 
o Orçament6, qr!c d ju~.tamcnte o camplcincnlo c l ( ~  



todas as contnbilidac~es, nHo sG da contiibilida<le ad- 
miiiistrativn, mas da contabilidade judiciaria, deque 
com o Relatorio O Corpo Legislativo tome conheci- 
mente, e com estes elementos o Parlamento tem de 
coordenar o acto Legislativo pelo qual se consum- 
mam, e se encerram todos os actos passados relati- 
vamente ao exercicio findo, porque se alguns acto; 
ainda hoiiverern de receita e despeza -corno já aqui 
observei -e que ainda tenham de realisar-se, esses 
passam para oanno seguinte, se ha receita ainda não 
cobrada passa como recoita para o Orqamento se- 
guinte, se ha despezas aiiida riao preenchidas que de- 
vem ser pagas pelas forças da receita tambem não 
prcencliida passam igualmente como despeza para o 
Urçamenlo seguinte, e se por ventura acontecer qiie 
as receitas cobradas nao sejam srifficicrites para pa- 
gamento das despezas que ha ainda a fiizer relativas 
no excrcicio consiinirnado, a Camara tem de votar 
necessaiiainente o que se chama -Credito Comple- 
mvntar. 

Por conseqiiencia os actos ficam todos consrimma- 
doi coni a Lei definitiva de Fazenda, porque porella 
650 approvados e regulados os actos passados, por isso 
e que os Francezes dizem edizern rnuito bem Règle- 
rnent de comptes, isto é dos actos relativos ao exer- 
cicio passado, mas se acaso rião correspondcm uns 
nos oiitros, ibto é - como já notei -se os actos de 
despcza forem ainda superiores aos de receita, pa3- 
sam como despeza addicional para o anno segiiintc, 
tendo o Corpo Legislativo de votar os meios neces- 
sarios para pagamento dessas despezas. Deste modo 
intendo, qiie o artigo do Acto Addicional como está 
proposto, se refere a estas idkas, se refere Q conta do 
exercicio do anno findo, tnas ngo est5 redigido cori- 
venienternente, e então intendo que deve voltar á 
Commissio para o redigir iieste precupposto; esta é 
que é a doiictriria e não póde ser outra, approvada 
a exisiencia do Tribunal de Contas. 

Intendo por tanto que as observações feitas pelo 
illiistre Deputado a este respeito sao rnuitissinio ju-  
diciosas para a esta pwte do artigo se dar uma. re- 
dacção competente e de accordo corn esta doutrina, 
que 'como acabei- de dizer é a douctrina financeira 
estabelecida e geralmente recoiihrcida. 

Intendo m r  tanto e voto aue deve haver o mesmo 
praso paraa  apresentas50 d'o Or~amento, e para a- 
;rprcsentaçio da conta de gerencia, e qiie cumtilati- 
vaniente o deve rer para a apresentacão do Helato- 
rio que deve ser trazido á Camara pelo Cioverno, Re- 
latorio que deve ser a base sobre a qual deve recaír 
n Lei definitiva de Fazenda, que é essa que encerra 
t()rlns OS acto; passados. 

Vou pois formular e mandar para a Mesa o sen- 
tido em que a redacção do artigo deve ser feita. 

n Que O Orçaniento do anno futuro (economico), 
a conta da gerencia da receita e despeza do anno 
findo, e o Relatorie sobre o qual deve ser votada a 
Lei annual de Fazenda, que encerra o exercicio res- 
pectivo, sejam apresentados 4 Camara dentro de 
q~iinze dias, depois da  sua constituição annual. $3- 

A. .llbano. 
O Sr. Justino de Freitas; - Sr. Presidente, as re- 

flexões do Sr. Albano fazem-me algum pczo pelo me- 
rios quanto a redacção : o Sr. Albano quer qiie o Or- 
qamento, a Conta da gerencia e o Iteletorio sejam 
apresentados ao mesmo tempo no prazo de quinze 
( l i t  :: ora o arligo marca iirn rnez para a Conta de 

Yot. ?.O- M A R ~ O  - 1862. 

ereneia, e a este respeito concordo com a Emetads 50 Sr. Albano, porque me parece qiie desde o fim 
do anno cconomico até quinze dias depois de consti- 
tuida a Camara ha tempo sufficiente para se apred 
sentar essa Corita ; mas a respeito da Conta de exer- 
cicio, que 6 aquella que exige trabalhos especiaeo so- 
bre os difrerentes Ministerios, eeta n5o póde deixar 
de ser apresentada ri'um praso mais largo. A Com- 
missão diz- &L e a Conta do exercicio ultimamente 
encerrado na fórma da Lei V - Este - L *  atina ulti- 
mamerite encerrado n - não me parece conveniente; 
porque rio Tribunal de Contas n2o ha actualmente 
senho Contas de exercicio do anno de 1844 a 18$6, 
e nós nGo havemos de ter Contas do  exercicio senão 
tres oii quatro annos depois 1 . .  Logo o que quero 
coricluir é que estas express6es '6 ultimamente encer- 
rado 97 dcveni ser modificadas na fórma que propoz 
o Sr. Casal Ribeiro; eu dese-java uma redacção mais 
clara, oii que se tirem as paiavras ' L  ultimamente en- 
cerrado 9 ,  e se diga LL na fórma d a  Lei>> Seja como 
fôr, oqiie intendo depois do que ouvi ao 3r. Albono, 
e ao Sr. Casal Ribeiro é que este artigo precisa vol- 
tar S Coinmissão para ser novamente considerado, e 
que nao deve passar esta redacção, porque me pa- 
rece pouco clara e inconveniente. 

O Sr. Leonel Tavares ; - Sr. Presidente, compa- 
rando a Proposta do Governo com o Parecer da Com- 
iniss;lo vC-se claramente qiie o Governo não marcava 
praso iieiihum senão para a apresentação do Orça- 
riieiito, porque dizia elIc na sua Pro - LL O Mi- 
i( nistro e Secrelario de Estado dos Pta egocios da  Fa. 
LL zeiida apresentará á Camara dos Deputados, no9 
r primeiros quinze dias depois de constituida, o Or- 
61 çamento da receita do  anno seguiate; e dentro do 
6' prazo da Sessão annual, a Conta geral da  despeza 
L' do aniio findo. 9, Por consequencia para a apescn- 
t a ç b  do Orçamento da receita éque  marcava O prazo 
de quiiise dias, para o mais não marcava prazo senio 
dentro da Sessao annual. A CommissBo n%o esteve 
por isto, exigiu um prazo mais breve ; e entre a Com- 
missão e o Governo assentou-se que fosse um mez. 
S&o diias cousas distiiictas, que hão de ser examina- 
das eiri separado sem relação uma com a outra, e 
por isso iiio ba incoriveniente em se marcarem esses 
qtiinzes dias: se a Commissão marcou um mez, foi 
por o Governo niio ter apresentado prazo alguni. 

Ora quanto á Corita de exercicio é outra cousa. 0 
illiistre Deputado diz que esse prazo será de quatro 
ori cinco aiinos ; [nas na fórma da Lei actual o prazo 
para a apr~sentaçâo da Conta de exercicío é de trinta 
riiezea. hqlii diz-c a Conta deexercicio doanno ul- 
tiniarrrcnte encerrudo na fórt~ta da Lei. E que diz a 
Lei actual ? Diz que a Conta de exercicio ser4 aprea 
scritada dentro de trinta mezes depois de findo o atino 
resp~ctivo. Qiiando a Commissão diz na fórma da 
Lei ,  refrre-se a esses trinta mezes; e se houver uma 
Lei nova em que esse prazo seja maior ou mais ciir- 
to, sempre é ria fórrna da Lei. Por tanto, não me 
parece qiie haja niotivo para se alterar a redacção. 
Coni tudo se se adoptar alguma Enienda, k necessa- 
rio tomar cuidado nos termos delta, para senão in- 
tender qiie se quer unia coiisa contraria do que aqiii 
está ; e senão se prop6e Emenda alguinu e a questão 
está só ein redigir niellior oartigo, eritão a Corninis- 
s5o attenderi a isso na ultima redag50, e escusa4 
mos de estar aqui a gastar rnais teiipo com isba 
(Apokrlos - Votos, votos,'. 
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O Si. I?errer -Coino a Can ia r~  quer votar salva 
;i redacçiio, vamos a isso; mas o qiie posso dieibr 6 
que a Ernenda do Sr. Blba~io núo quer dizer riada. 

O Sr. Agostinho Aibarco: -Este papel que rriari- 
dei para a Mesa iião o offereci como Emenda, o!'fc- 
reçi-o sb para srr o sua doutriria coiisidcrada p c l l  
Commisiião ng u l t i w  rechcsão. Note-sc bcm, lia ires 
wusas distinctas, ha Orçamento, Ira Coiita de geicn- 
tia, .c ha Contri de exercicio. O Orçariiento, como jii 
ri~tei, é calculado sobre os dos tres aniios ariteccderi- 

i e o  tes ; mal vai ao Governo se nos seis mezes de.d 
Q ~ J J  tio aniio e<l9poinico >te  se abrir a Camaiii o 
ifio tiver proiripto pala o aprsseniai. Qiiaiito a Coiita 
de gerencia, quando é qiie acaba essa geiencin? E 
em Junho ; e quando 6 qqe ha dc ber apresentda 
essa Conta na Ctjmsra? li: em Janeiro; por conse- 
guencia seis mezes sào mais que sufiieiites para es- 
tar concluida a Conta de gerencia. Agora, a apreseil- 
tas50 da Conta exercicio está marcada por Lci. O 
Relatorio que deve servir de base piira aCoiitu cen- 
cerrarnento do exercicjo, esse tarnbeni tem seis rnc- 
zes. Por consequericia ha o mesmo espaço de tc'nipo, 
e estes doçumento~ todos juntos formaui um corpo dc 
doutrina que é in&spensavel qrie seja apresentado á 
Camara todo junto (YQF;CS: -~'o~os, votos). . . l'c- 
abam paciencia, porque eu hei de dizer aqui110 que 
tenho para dizer, eu tentio igual direito a usar d a  
p lavrq  que w Srs. Deputados tem, e podem desen- 
ganar-se que dessa maneira i i h  me fazem tapar a 
boca, tgnto maig que eu não faso sen5o dar esclare- 
ciwentos em virlude dos quaes a Commiss5o pódc 
melhorar a sua redagáo ( Apoiados). 

E u  não estou a fazer censura ri ComrnissGo nem a. 
sprese~tar  materia nova, porque o que eu mandei 
para a Nesa não foi uma Emenda, foram lembranças 
nas quacs eu intendo que n Cotx~missão deve meditar 
~ l ~ a n d o  tractar da  iiltimíi redacçso. Niio digo niais 
nada. 

Howve-se a maleria por discutida - E po,rdu-sc 
fi vo#nça'o o 

A rt. 13."- F o i  epprovado salva a redaga'o. 
Z'a~~abem a Jembrpnça do Sr. A. Albuno foi man- 

dada á Cornmirscio para a ter em vista quando ji- 
aewe a ultirnu redaqio  
li pondo-se ú dirnusáo o Q unico, dixse 
O Sr. Dias e ,S'ousa:-Pedi a palavra 5 6  para 

declarar que a refers~eia feita no Q unico aos artigos 
136.", 137." e 138." da Carta, se devc limitar só ao 
artigo 188.": é objecio de redacção, mas P bom que 
a Com~nissào teulia isto eni lembrança. 

Foi logo approvado o Q unico, u iva  a redacça'o. 
O Sr. Ministro da  Justiça (Seabra) :-Sr. P:r- 

sidente, vou por parte do Goirerno dar começo á ia- 
- *. . . 
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rencin ,&ao SecsOes - Mandou-se imnprimir em s e  
iros, 011 rndo, e no Diario do Goae~rzo. 

O Sr. Barao das Lages: - Pcdi a palavra para P ~ T  
ipras ai1 o segiiinir Parecer da  Commissão d e  Opç8eS (Leu).  
! deprn- O Sr. Presidetite -Este I'arecer fica sobre a Mesa 

porn poder ser exaniinado pelos Srs. Dcputtrdos ; e en- 
citores e rnr opportrinainente em disctissio. 

(c Art. 14." Cada iiriia das Camaran das Cortes terii 
ifliiir no o direito de  proceder, por meio de  Commissões d e  In -  
nsidera- qiierito, a o  exonie de  qualquer objecto d a  sua com- 
doa. prtencis. 
fluir no $ zimaico. Fica dcsie modo addicionado e ampliadb 

algrim o artigo 139." da Corra Constitucindnl. 7, 

Foi logo approvudo. 
cho dos O Sr. (,Secretario (Rebcllo de Catualiio) : - A 

Coiiimissiio propõe a suppress80 d o  artigo 16.' e pa- 
ragrafn tiriico da  Proposta d o  Geverno que são eslee 

recollii- (Leu). . 
d a  ver- tc Art. 16." S5o declarados não c6nsfituciod8&, e 
do Jui- podem ser alterados pelas Legisturas Ordinatias, na  

nr, e a confoiri~idade d o  artigo 144." da  Caria Constitucio- 
conve- nal, os aiiigns 16:, ZO,", 38.*, e 138: da  m e ~ r n a  

!extrair Carta. 
$ unico. Fica desle modo explicado o artigo lu.' 

i aberta da  Carta Constitucional da  Monarchia. » 
Foi logo npprovada a suppressri6. 

bn con- E passou-se ao seguintc 
dicante '6 Art. 18." As Provincias Ultramarinas siio gover- 
rrá mo- nadas pnr Leis Esprciaes, srgiiiido exige a conwnien- 

cia d~ cedo iima dellas. n 
:nte re- O Sr. Xavier Cordeiro (Sobre a ordem):- Pro-  
, o qual pontio qrie juntamente com o artigo 15." entrem em 
;o 771.' discussão os seus paraorafos, porque tendo eu d e  fal- 4 Inr sobre a niateria, nao posso discuti-la sem me re- 

perten- ferir aos paragrafos 1." e 9." 
iproroga- Puscram-se pois tambem ar paragrafos em discur- 
n, será o scio, e sdo os segrrinles. 



' c $  i .* N i o  estando rer~nidaj  8s Cartrs, o Cio- ga$o do Gcivc no Reprcsentatir.~, qiic cu  soii ohri- 
verno, ouvidas e consiiltadas as EsiaçBes cornpcicln- gado a defender neste logar. 
tes, ~ioderá decretar em Conselho as providencias Le- S r .  Presidente, não se diga aqui qiie os Parlamon- 
gislativaa que forem jiilgadas rirgentes. tos tem dado Votos d e  Confiança aos Governos, isto e, 

Q S." Igualmente poderb o Governador Geral d e  iim certo Poder d e  legislar; não sei se os Parlamrn- 
iima Provincia Ultramarina tomar, ouvido o seii tos podenr tanto, na riiinlia opinião intendo qiianio ; 
Consellio d e  Governo, as providencias indispensa- mas o qiie qtier dizer iinl Voio de  Confiança 1 f3 rima 
reis para acudir a alguma necessidade tiio urgrnte DrlegaçRo muito rcstricta a ilm caso certo edrtermi- 
qiie iião possa esperar pela decisão das Cortes oii d o  nado ; e o qiie vejo eu aqui no Acto Addicional t 
Governo. Vejo que os Governadores d o  Ujtrarnar podem em 

Q 8." Em ambos os casos o Governo siibmetteril certos casos, em casos d e  iirgencia, mas n i o  se diz 
5s Cdr!es, logo qiie se reunirem, as providencias to- qiie urgencin d essa, fazer Leis e providenciar; i*to 
[nadas. n d milito differente, d para casos permanentes, o qiie 

O Sr. Xavier Corde i~o :  -Sr. Presidente, o ar -  se não d á  em iim Voto d e  Confiança qiie é para 
tigo 13." d o  Acio Addicional começa por estas pala- iim caso certo e detern)idado (Apoiados): ora, Sr. 
vras - As Provincias Ultramarinas etc. ; -quer di- Presidente, se eii intrndo que em rigor os Parla- 
zer - N6s temos Provincias Ultramarinas, e não te- nientne ncAm mesmo Votos d e  Confiança podem dar  
cnos Colonias nem Possessões ; temos terras governadas aos Go\  ernos, coino ~ o d e r e i  admittir qiie elles delc- 
com igualdade d e  direitos, isto C, no raso ein quee- guern o I'odcr de  fazer Leis, c providenciar em casos 
tão, liberalmente governadas ; temos alli homens l i -  não dctrrrninados? 
vrcs, não temos servos de  gleba, Iiomens que são tanto Sr. I'rcsid(.nte, por ventiira podemos n6s delrgar 
Cidadãos Portiiguezes, como s i o  Cidadãos Portugi~e- o Podcr Lcgislativo? Pois nór temos Poder para 
rer os d o  Continente. tanto?  Nào d e  certo, ri50 temos auctoridade para 

Sim, Sr. Presid~nte,  os tiabitantes d a  Azia e da  isso, 1;orqiie essa ~iictoridade iiingiieni o tem senào 
Africa são Cidadãos tEo Portugeezes, como são os a Naçao (Apoiados). Qiiando os Collegios Eleito- 
d e  cllialquer Provincia d o  Reino na Europa; e por raes deram Prociiraçòes com Poderes para reformar 
isso acho muito bem consignada a denominação de  n Carta, não nos deram o direito de  delegar a faciil- - Provincias Ultramarina.. - Ora, se ihto assim é, cade de  fnzer Leia, ein ningiirm : mas se delegarmos, 
porque nãb duremos n6s ao  Ultramar os mesmos fo- se assim abiisarrnns da no>sa missiio, quem dirá que 
ros, as mesmas regalias, os mesmos direitos, que da-  nos não podeih, mais ainda, que nos não dt,verii srr 
mos 6s noqsus Provindas d o  Continente1 Parri qiie arrascados os Diplomas que nos abriram ns poitao, 
havemos considerar como bastardas aquellas joias que desta Cantara ? Quem dirá que não fomos aleiri dos 
aitcstam a antiga grandeza da  nossa Monarchia, para nossos Podcrcs, qiic sendo aliás grandes, não clieaain 
Ihes denegarmos o qiie d e  direito Ihes compete? Sr. para tanto 1 A oriiiiil,oiencia Parlamentar, Sr. Pre- 
Presidente, eu nZo quero qiie n6s aqui menos conhe- sidente, phde ser grandt* cm Inglaterra, porque a i  
ccdores, talvez, das necessidades das Provincias UI- não esiá liinitada pela Constititiçko; nias entre iiós 
tramarinas, façamos LeisGeraes para eHas; mas tam- não pode srr, porqtie esta restricta pela ('arta Cons- 
bem não quero, que vnmos dar, por assim dizer, a Di- titucional. S r  a qiierernos para Lei do Estado giiar- 
.dadura, o Podcr Extra-legal de fazer Leis aos Go-  demo-la, se nos 6 indifirente rasga-la, não digamos 
vernadores dessas Provincias. qiie aqiirlle (lodigo é a nossa Supremn Lei. 

Sr. Presidente, se havemos de  teresiir o Governo Mas. Sr. Presidente, perrnitta*me V. I r x . "  qtieeti 
d e  iima Dictadura permanente a respeito d o  Ultra- invoqur sobre esta materia tim Homern distinrto, e 
mar, se havernos de  dar  aos Governadores daqtlellas competentissirno: quando em 1843 por occasiào do 
Provincias Poderes Extraordinarios, para qiie servem Projecto rliie depois. foi Carta d e  Lei de  9 d e  Maio, 
nesta Camara os Representantes daqiiellas longinqrias se disciitio nesta Camara maieria identica, Liiis d a  
paragens! Qiie veem elles aqui fazer, que valor tem Silva hioiisinho d e  Albiiquerque pediii a palavra, e 
aqui os seiis Diplomas ? Sr. Presidente, os paragrafos disse (Leu) : 
1." e 3." do artigo d o  Acto Addicional são a cansa- u O  U ~ ~ ~ r i t a d o  póde iisnr da  sua Proci i raçb den- 
gfaç8o d e  um principio errmeo em I'olitica, o princi. tro dos limites da  Cartn, mas não siibstabelecer em 
pio da reuni& d e  Poderes n'uma Aoctoridade, quan. pessoa algiima essa Prcciiraç50 : por conseqiiencin 
d o  a garantia está na divisão bem marcada desses tiido qtiaiito se fizer em vir~ride de  iim Poder dclr- 
Poderes. Pois o que é o Systerna Constitiicional? gndo por esse Procurador que n l o  tem Poder dc de- 
Onde  esth a sua primeira garantia? Está na divisão legar, é como iiBo feito, d esscncialmcntc inji i~to e 
 do^ Poderes Polilicos, e por isso qilando vejo retinir niilln, niio póde ser reconlierido pela C o n s t i ~ i i i ~ ~ ~ n .  -9 

nos Ciovernadores d o  Ultramar, n'uma Atictoridade Sr. I'rcsidente, as palavras deste graiidc Hcl~ii(>m 
qiialqoer, todos os Poderes, o Legislativo, o Execiitivo, devem ser d e  algiim przo para nós: Liiiz Moiicii~l~r, 
c o Judicial, vejo desapparecer o Systema Constitiicio. foi aqui o interpretr da  verdadeira doritrina Consti- . na1 (&&&s); ainda mesmo que o Governo onde tiicional, a verdade é estii, fóra daqiii esih o nbsiir- 
isto tenha logar, sedign liberal, liberal, Sr. Presidente, do, esta o desptismo, cs t i  a mentira do Systrmn Li- 
se cliamoii a Convenção de França, que reuniri em si brral. E com rffeito o qiie temos n6s visto? A Con- 
todos os Poderes, mas o que resultaii dcssa reiinião? vcnçâo de  Françn, qiifA, coiiio já ha pouco disse, reii- 
Foi o despostismo, a perseguiçb, oGoverno d e  san- niu em si todos OS Poderes, era tiio ciosa da  siia fa- 
giie qoe enclieu a Fransa d e  lucto, e desacreditoii a ciildade Legislativa, qiie cedendo nos Comités d a  Sal- 
Jlrpiiblica (Apoiados). Niio posso por isso, Sr. Pre- vnça'o Publica iima grande parte dos seiis Poderes, 
sidentc., deixar de  me Icvaniar conira tal disposição Execiiiivo, e Jiidicario, nunca Ihes delegoii urn nionio 
no Aclo Addicinnnl a iim Codigo que 4 a Lei Filn- seqiier do Poder de  Irgislar. fi verdade rliic en, Vn- 
cininental  rleste paiz, e n,'io possi, porqitr clla 6 a "e. ienria tlelc~gararii os Depiitados IIespnnlioes este I'o- 



der cbin P c r i i ~ r i d o  \'II, iiitij o qcie acoiiieceu ? O des- d o r :  - I'ois berri ; eii acceito esse exenipici. E certo 
polisii io veiii assentar-se ao pè de simill iante Delega- qiie ;I I i iglaterra revcste os Governadores das siias 
$0, a Con,tituiçio fo i  arrastada pelas ruas, a Liher- Coloiiias da tnd ia  de Poderes i ir i i i~to latos, - inas 
dade acaboii na  IIespanlia. a e3te i i l t in io tr iunfo o tarnbern [ião é menos verdade que e par desses P o -  
que nós devemos i i i i i ta r?  Presaremos tão pouco esse deres Extraordiiiarios da ella ás suas Possessõ~s ga- 
Poder que o Povo nos deu, que de barato o vainou rantias qiie os contrabalançain. 
depositar nas niãos do Governo! M a s  aqui ha .mais, Drpois, Sr. Presidente, a Inglaterra i180 t t rn só 
Sr. Presidente, l ia disposiçãr) destes paragrafol está Colonias "a Indigt, teiii-tias toiiibein na Africa, n a  
a Delt.ga<;ão d a  DeIegaç50, quer dizer, nósdelegainos Amcrica, e na Oceania, e 8s da America yriricipat- 

Governo, o Governo delega nos Governadores d o  riientc? dá ella direitos taes, que póde affoutarnente di- 
U l i ra i i ia r ;  estes, se o principio é verdi,dciro, pode- zer qiie os habitantes deesas Possessões estão de todo 
r i o  toiiibeiit delegar nos seus Secretarios, os Secreta- eciiancipados. 
iios nos seiis Siibalteriios. Maâ, se não e assini -di- Mus supponhamos por i i m  pouco qiie i r to  n8o é 
z<ti.riie - Onde piírii esta cadeia de Pudc.res, que li- assim ; supponhamos qiie sobre as Colonias Inglezar 
ril ite lhe estebelecei~, a14 onde logicari iei i~e se 1>6de rião ha senão n vara de ferro de seus Governadores, 
delegar! Nào i i io dizeis porqiie não podeia, nào rlio por ventura está a Inglaterra n o  inesmo Caso qiie 
direia porqiie simill iante douir ir ia leva ao uhsiirdo, e nós? NBo. E m  p r i n~e i ro  logar as Possessòes Inglezas 
basta isso, bastii não poderdes dizer até aqu i -  para ni io tenr Itepreseritaiites no Parlamen~o, ei i i  segundo 
que O pri i icipio das Sub-dvlegações se niio possa ad- logtir dcveriio-nos leiiibrar qiie as Coiis~ituições de 
iriittir. [i iglaterra precederarri A acquisiçko das Colonias, e - 

E realrnc~iite, Sr. Presidente, não se póde adi i i i t -  eiitre 116s as Colonias precederam Bu Constituiçijee. 
t i r  - Acli i t i t i i - lo cru It~galisar o qiie nu1ic.a póde ser Em Inglaterra o Governo Representativo jb existia 
I~sgal, era sanccionar as Dictudiirtrs. PSde e deve rio Seciilo 13.', f io  Reinado de Henr ique :I."; entre 
i i r i i  Codigo legelisa-lits? ln tendo qiie iiho. ver- iió, c ~ i n , ~ p i i  propriaiiienit? eiii 1820. Quer dizer- 
doide qiie o artigo 145.' Q 34." da Cart i i  provi- cliiiirido as Coiislitriições Inglczas appareceram, aint la 
d,~i icía Imra os casos de rebclli i io e i i ivasio de in i -  a Iii&lriterrrr iiRo i in l ia as Chlonias, que hoje possue, 
ii i igoj, dispciisarido as hri i ial idades qiie garantccii e lior isso não =e consignou i i i i s  Constitiiiçòes coutra 
;a libcidadt! iridividiial. M a s  serii isto delrgar o Po -  ~ ie i~ l i i i i r ia  a f~izer das Colonias ; entre n6s pelo coii- 
der Lrgis l i i t ivo? E estes dois casos aqui designa- trurio, qiiriiido i15 C~)nstiti i ições appareceram,.já .ti- 
dos teiii algiiri ia paridade com a lat i tude qiie se,díí nlianios as nnseaj Yossejsões, e tia Carta Constiti icio- 
tios $8 1." e 2." d o  artigo 25." cai  quest&o? M a s  diz- iial, f>rincil)alciieti~e, o seii i i r imortal Dador conser- 
-st2 : - O tiuc quereiiios consignar no Acto  Addic io-  voii us proviiicias iUo livres como as d o  Conti i ien- 
riai jU cjtava consignado ria Constituição de 38-Sei  te do  Reino, consignou-llies direitos, e deir-lhes rek 
( ~ i i c  no art igo 237." $9 1." e 9." da Corisiiti i ição de gelias. 
1838 Iiovia ii ina idenlica f>rovidencia, citas isso não Nós icmos ot)t igaçio dc giinrdar aCarta, e de res- 
prova que ella seja boa, i iem nos d a  di re i to para 1)eitar siias dial)t~si<;òea, a 1 i iglnierra estará, obriga- 
agora a consignar no  Acto Addicioi inl ; nias se que- da pelas idhas da I i i i i~ ia i i idadr,  inos n l o  as respeiian- 
reiti que o priiicipii) est<rbclrcido n'uma Conjtituic;Uo do iiào calcii ~ i ~ ~ i ~ l i i i i i i a  Consti~ri içào, nno despreza 
sirva de aresto para igiiiies consigriações noutros Co-  ncnhiiiis dirlbitos qiicB ricllas estrjaiii consignados a fíi- 
digos, etBrii nos fazeriiioe ra igo  da idea do justo em uor das C<rioniiis (A/~niodos) .  
q i ~ e  ~ ~ u u l q i i c r  ~ j r inc ip io  deve ser baseado, d i re i  ent8o Esin é qiic é a grande dityerença que se dá entre 
qiie oiitrnr Co i is t i t i i i ç~es c o n l i g o  eu onde taes dispo- nós e a Inglaterra, I: ou que s8o tão amigos de a tra- 
siqòes se iiào acliain relativaiiieiite ás Colonias. A Cor-  zer parti est*rnplo eili qual<ltrer qiiestao, devem lem- 
tri Fraiiceza de 1830 dizia simpleenienrc i io  art igo brar-se, cliie n I i iglaterra nào deve n posse pacifica 

64.' (Leu) das siias PosseesGes ao rigor corn qiic as tracta, nins 
' 6  A s  Colonins serio regidas por Leis Purticiilares. 9, pelo contrario foi ao r igor com que el la traciori a:, 
11 a Cbiti,iitiriç&o de 48 diz o segui:iite no  i i r t igo Colonins, qiie Iioje consti t i~ei i i  os Estados-Unidos da 

109." (Leu). America, cltie ella deveu a pcrda daquelles ricos D o -  
'6 O tcrri torio de i\rgel c Coloiiias é declarado Ler- iriiiiios. 

r i torio frtincez, e será regi 10 por Leis Particulares, Sim, Sr. Prejideriie, a Inglaterra perdeii estas Co- 
até (111e iiina 1.t.i R'perial o colloqiie so\) o Regiirteri Ionias qiiarido ui i i  d ia  foi niadrasta para ellas, quan- 

d a  CoiistiiiiiçHo. 77 do não di ividou desaltender fóros e regalias de que 

Il;$tdS çiiliples disl)osiç&es $20 as iiriicos, que podeni aquelle POVO estava iia Iw>sje, e que seciipre devêra 

ser ndmiti idas nos (20digos, c é por isso que eii não respeitar (Apoiados). 
d i iv ido  appro\ar o arligo 1 5 . O ,  isto é, que as Provir i-  Mas não e só a Inglaterra qw garante presente- 

cias Ultrainarinas possaiii ser governadas por Leis Es- menle certas regalias ás Colonias, a França anda a 

I ) ~ c i ~ e s ;  liias tenllo a ~ ~ l a i o r  repugnaiicia ein appro- par, seniio é que a excede nesta i l l i istrada Poli t icâ. 

var a doiitrina dos $$ 1.' e8.* d o  niesino artigo, por- A L e i  dn A b r i l  de 1833 creou eni França os charna- 

que essa dolitrirla e(luivale á Dictadiira, e pJr conse- dos Comilés c06oniaes, verdadeiras Asseinbléas 10- 
qiiencia ao des;wtisino que ella traz coiiisigo caes onde residia o Poder Leg i s l~ i i vo ,  Poder qiie 

Sr. Presidente, qiiando iioiitra SessBo dvsía Ca- coriiiva todo o arbitr io dos Govern~dorcs ;  flsles CO- 
inala ergili a iriinlla debil  c airida poilco aiiciorisada mités fora111 abolidos eni 1848 - mas forniri stiksti- 

voz R favoz dos Libertos-  vieram-me coin o exeiii- luidos por De(~i i ladi )s i10 Parinmento, r? i i i io por Po- 
pio da Inglaterra - e  será. ai l ida com o exemplo d a  deres Dictatoriaes eni nenhuma Auctoridade. 

Inglaterra que se inc quererá responder agora ? (O  Porque rião segiiimos este exernplo qiie nos dá umii 

Sr. Ferre: - Ccrtairiente, ser i  com o exeiiiplo da Nasão civ ilisada ? Sr. Presidente, a doutrina qiie se 

I r i , . '  iterra, e das suas Colnnias na I1idit-t). 0 Ora. quer addicionnr h Carta Çoiisl i t~icional, esta jh ror!- 
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signada na Caita de Lei de 0 de Maio de 1843, e 
basta isto para que eii ache uina inutilidade o trans- 
portal-a para a Lei Politica do Estado; se tem de 
ficar, fique n'uma Lei Secundaria, mas niro venba 
iiunca occupnr logar na Constituição do Pais, que é 
a Suprenia -das Leis. 

Sr. Presidelite, Icmbren~o-ooe cltie approvando os 
$9 1." e 8.' ein discussGo, e principlmeote o 9."- 
vamos dar  ao^ Governadores do Ultru.i~ar uin Podcr 
de que ell(.s ebiisar, vatnos descriar-lhes os 
braços para o arbitrio, e o arbitrio eirr 150 longiqitas 
paragens, onde nein se cliier ha iiitia Irnpieiisa que 
vele pelos direitos e icnmuiiidadc6 do \'ovo, é miiito 
rnais perigoso do que aqui. Dernnia, Sr. Presidente, 
não teiiho duvida eiii declarar - eu trnies qiiero que 
o Governo venha pedir ao Parlarneiito uni BiiI de 
Indenmi&&, do iue  quero. que elle veaha sirnples- 
inenie pedir a iipprovaqào de medidas, qiie a Ca- 
itiara garantio, einnriades de um Poder que se não 
podia delegar sem quebra de uiii graiide priricipio 
Libera( (Apoiados). 

Voii tcrniiiiar, Sr. Presidente; nCo foi a vaidade 
de fellar que me levou a tomar parte nesta diaciis- 
siio, e sirn o ainor da  verdade, o amor ao Systema 
liepresentativo, e o desejo qiie tenho de qiie de iodos 
as gerantias qiie oiTcrece o Cioverno Constitucional, 
gosem nRo 56 os Cidadãos Poriuguenes do Continen- 
te, mas lamberri e do incsmo modo os nnssos Irrnãos 
o Cidadãos Portuguezes do Ultrainar (Apoiados). 

Sr. Presidente, eii preso-rne de ter coinpanlieiros 
riiis idéas que eci acut~ri de s i i s i r n t n r ,  com relaçho íí 
moteria dos 40 1.' e 2.' do iiriign 15.", ta &o os Srs. 
Liiiz Moii~iiilio de Ail>iiqcierqiie, Jose Alexandre de 
Campos, José 13bterão Corllio de hlngalii5rs, Julio 
Gornes da Silva Sancbes, Coiidc de L'ivr.~dio, e. tlin- 
10s outros Homens Illusires que, em 184.3 por occa- 
siio de se disviilir o Prrljrcio qiie deu origem i4 Lei 
de a do hlnio de 1843, onde vem docilrina idrniica 
a qiie e 4  neetes dois paragrafos, forieiri(~i~te irr,l)ci- 
gnaiam esta doutrina, iiiipugnaç~o srin dui~ida f< i tu  
coiii mais coragem, e corii mais bíibilidadi! do que 
eu, mas não com maior desejo, e coiii roais ardvnte 
vontade que eu tciiho, de estaklccer a verdadeira 
doi1triiin, combateiido, como cornbato, o Podcr Di. 
c~aiorial que se vai dar ao Grl\errio, e fios Cioterna- 
dores do Ultrauiar; voto pois  elo artigo 15.", inas 
rejeito (on~pleiaiiieiite os scaiis $3 i.*, 2.' e 3.' a res- 
peito dor qiiatas iiiarido [,ara a Mesa a segiiiii~e 

EMENDA. - ' r  I'roi)orilio a ~liiiiina<;Ro dos $9 I.", 
8." e 3." do urtigo 15." 3, - Rodriguer Cordeiro. 

O S r .  P e r ~ e r  : - Segiiiiido-be a fulldr depois dc - 
i i i i tr i  o Sr. Jereinias, parecia-oie convrnierite que este 
Sr. Deputado fallaise . pii . meiro, ficando-riic a pala- 
s r:i reservada para depois. 

O Sr. YraJOdrrrfe: - O Sr. Fcrrer, a cjiierii cabia 
agora a palavra, pede para fallíir depois do Sr. Je- 
remias Mascarenlias : consiilto a Gmara ,  so quer qrie 
se iiliere o Iteginrcnio Imra Lilar agora o Sr. Jere- 
ipias, ficando n ~wlavra rebervudli ao Sr. Ferrçr para 
depib. 

Decidiu-se afJir~~~at i~>omenlc .  
O Sr. Jevegniau Mascnrenhar:-Sr. Presidente, 

cor1scio da iniiihn inediocridade, eu me tinlia pro- 
posto a não tomar parte em discussb das questões 
imprtantes, niio s6 porque intendia, que n b  devia 
pro1oagal.a inutilinente e ocwsionar perda do tempo, 
que é pouco para lima Camara, na qrial o Paiz tem 

fitados os ollios, consitlerarido-a mino a unica capaz 
de  dar adequados retnedioa a tantos e tão grandes 
males, qiie desde rniiitos annos pesam sobre elle; 
mas tarnbem, porqiie estou convencido, de que na 
Carnara actual ha felizmente Iiiiistrações recoali~ci- 
das, q2t. as podem tractar com milita proficieric,i;i : 
estes sao os t~iotivos, porque silencioso, e dando toda 
a atteriçiio aos debates, procurava formar :L miiilia 
convic<;Lo, para, conforme ella, dar o rrieii voto; 
roas deveras sinto, que me veja obrigado a quetlrar 
este meu proposi~o, porque sendo uni dos Deputados 
pelo Ultramar, e actualniente unico Filho do UIira- 
iriat com assento nesta Casa, seria taxado, e iotii 
raziio, de r& de trai@o de Mandato, de que esíou 
investido, ou de cobardia criminosa, se consentisse 
que passasse h revelia a doiitrina consignada no ar- 
Ligo em ciircussâo, cujas disposições dizerri respeito 
escliisivainente ás Provincias Lltramariiias, e ciija 
imporlancia e magnitude Go milito obvias, a qiicin 
corii alguiiia attençgo as considerar. 

Sr. I'residcnte, tiriha eu muito eetirnado, que ari- 
tes de mim cotibesse a palavra ao Sr. Ferrer, que 
como Relator da nobre Commisdo a pediu para 
sustentar a ninleria em debate, e sendo, como é 
geralmente reconhecido, urna das primeiras I lluJ- 
traçôes d o  Paiz, e mui babil Professor Publico, era 
de esperar que eu avaliando o peso das raziies dc  
sua argumentaçao, dé-se outra direcção ao meu dis- 
curso;  mas urria ve? que a Camara,ern sua sabrdo- 
ria, decidiu que eit fallasse antes delle, é tlo riieii 
dever obedecer á sua decisso. Bem contieyo a si i l~o-  
rioridade do Sr. Ferrer, que em relação a miii~ é 
um gigante ; .entro todavia na lide, não porqiic: te- 
nlia o desvanecimento de me julgar capaz de ri~cdir 
as rnirilias forçiis com as delle; rnaç porque irie siiito 
robustecido corn a força que dú a verdade, e jiistiça 
da causa que defendo; e conscio desta força, e forle 
das opiniões da maioria da Carnara, espero; disse 
pocico, estou certo de qiie bei de  triunfar (Uma 
VOS:- Niio se sabe etn qiie se fiiiida). ltef)ito, Sr. 
Presidente, tenho a esperança, e uiesmo a certeza de 
que hei de triunfar; ?,logo direi, em que rne furido 
para asssini me explicar. 

Sr. Presidente, no artigo em discus:ão se estahe- 
lece que as Provincias liitraniarinas sio geverriadas 
por Leis Especiaes, nao eslá muito clara esta radac- 

; cu corritudo iri~oiido, que naquelle artigo se 
concede ao Poder Lagislativo a faculdade dr  fazer 
Leis Especiaes, que forcrii da convenicncia c iitili- 
dade de cada uma das Provincias Ultrainariiias; e 
eii sou o primeiro em reconhecer que muitas das 
Leis feitas para o Reino não podem executar-se nas 
Proviticias ultramar iria^, e inesriio que cada iiiiia 
destas Provincias carece dc Leis Especiaes, porqiie . 
bem conheço a variedade de suas circumstaiicias, 
diversidade da iridole dos seiis habitantes. e diffe- -. . 

rença de suas necessidades; assini como ngo igiioro, 
qiie para uma Lei ser boa c vantajosa, Q necessario 
atlender-se a estas considerações, e aos usos, costu- 
mes, e habitos daquelles, para quem se fazem as 
Leis ; mas o que não r> comprehender, por mais 
tractos que tenho dado á minha intelligencia, qiial 
seja a necessidade porque esta ottribiiigiio, alias nr-  
dinaria d o  Poder Legislativo, deva ser con.;:r~ Ia 
no Acto Addicionai, que ha de fazer parte 1 I '  to 
Firndamental da Monerchia. ; iiao posso c1 1 , l i  c iien- 
der, repito, porque esta attribuição é ordiii,iria, co- 



i i i o  disse, c esth coriipreliendicia no arligo tlii Carta 
Coiistitiicional ; esta verdade 6 tão clara, qiie iii i t-  

giiecii a 'coiitestou até hojc, antes sernpre assirii se 
têeni intendido, fazendo-se obra por estn iiitelligencia. 

E coni effeito as Cortes não têem feito Leis Es- 
peciaes, segundo as exigencias locaes de iim Dis. 
tricto mesmo do Reino ? Qiie outra cousa significam 
as differentzs medidas Legislativas a respei~o dos Dis- 
Lrictos vinhateiros? As Leis Rsprciaes para as bar- 
ras do Porto, da Figueira? Militas Leis Especiaes 
feitas exclusivamente á Ilha da Madeira? O modo 
ditrerente admittido para averigiiar os rri is oii me- 
110s collectados nas Ilhas? Ern virtude de qiie attri- 
buiçiio se fizeram essas tantas Leis? Em virtiitie de 
que attribiiição ha poum se discuti11 nesta Caruara 
0 Projecto de Lei d~ Colonias para a Proviricia do 
Ale~iitéjo? E esteve eni disciiss2o rias Srcyòes, e n 
( ~ i h  ainda na respectiva Cominissão iiin Projecto re- 
Iiilivo ao Ranio Judicial na Madeira (N." 38) apre- 
st!iitiido pelos Deputados pela mesrnn I l l i~ i ?  Certa- 
rn<.iiicB porque iiinguem nega ao Poder Legislativo o 
poder fazer Lei3 Rspeciaes segiiiido as necessidades - 
E se isto é assim, se atd Iioje ninguem co!iiestoii 
estii at tribuiqZo do Poder Legislativo para fíizer Leis 
Esl>cciacs, segundo a exigencia da diversidade das cir- 
ciiir~starici:i~ para varias Pfoviricias do Rcino, Ilhas, 
e pa1.n o til trariiar, corrio atx hoje se fez, donde nasce 
pois Iio.je a iieccssidade de consignar rio Pacto Pun- 
(iarrit~iital esta attribiiiçffo de fazer Leis Especiaes para 
o Uliraniar ? 

'i'cndo pois demonstrado, que o Poder Legislativo 
Orclitiario, eiii virtude da faciildade qiie Ilie I; conce- 
dida pela Caita, póde fazer todas as Leis, e niesmo 
l<.;peciaes seja para cada uma das Provincins do ILi- 
iio, seja para Illias, oii para Ultramar; Leis qiie le- 
nliaiii po r  objecto a orgariisay;~ Adtninistriitiva, J iidi- 
cial, Milit,ai, e Iiitcresse:; Materiaes e Morars. e teri- 
tlo d r  facto feito muitas ; ii5o posso comprehender, 
ioriio ;i repetir, porqiie seja ~iiecessario consignar estn 
iit.~ril~iiiç?to tio I'acto Fiiridainerital da Monarcliia, 
xíirieiiie rrri rrlaqão para tis Provincias Ultrarriari- 
IlilS. 

Sr. I'rrjideiite, se, apesar tlo qiie acabo de pondc- 
rar, se insistir ria consignaçiio no Acto Addicionul des- 
t í i  doiilriiia, pai-cce-iiie qiic niito se pertende oiitro al- 
giiiii litu, occiilio siin, rnas de rriaior alcance e impor- 
1aric:ia ; este receio p u a  ir] irri torna rtiaior vullo, pela 
rc~corda~iio do que se passoii na Sessão dc 13 do  cor- 
ieriie. Sr. Presirlerite, V. Hx.' sabe, e a Carnara, qiie 
riesça Sessio, quando se tractava do velo para os Li- 
bertos, o Sr. Ministro da  Fazenda, por occasiiio de 
.iiii ineu Aparte, iinlia dicto, qiie tinlia havido iiicori- 
venieiicias no serviço piit)lico, por se terem dado ns 
Proviiicias Ultrainarinas, oii Colonias os mesmos di- 
reitos, e garantias Politicas ; e pertendeii mostrar esta 
iricc~~iveiiiencia, addiizindo o exemplo de oiitras Na- 
ç3es qiie teem Colonias, conio a Inglaterra ; e se es- 
ierideii muito ein ejiniuqnr o que estas faziam aos 
iiat,itaiiles de suas colori ia^, qiiereneio iriculcar qiie 
esta conccssr~o da parte doj Portuguezes era iiina ge- 
nerosidade que passava por ventiira os limites da ver- 
dadeira Politi<:ti, e não sei $e rnais aigurna cousa. 

Sr. Presidente, eii nessa occasiao, ainda que p- 
di a patavra, para respoidcr a um incidente, que OC- 

correra, não qiiiz dizer tudo, quanto tinha a dizer; 
por qu(2 a discussão estava acalorada; eu estava agi- 
tado, e era nat,tirnI, qiie eu dissesse coiisas nienns 

agrndnvei.: a algneni ; jiilgiiei por isso niio drver ea- 
tender-me, mas n&o posso deixar de aproveitar esta 
occasiCw, e esta discussLio, que corre placida e sere- 
na, para dizer algiima cousa : e antes de tiido direi, 
que me maravilhou, mesmo espantoii, confesso com 
toda a franqueza, o ver, qiie tini illustre Cava tbeiro, 
que se assenta n'uin dos bancos da extrema Esqiier- 
da, Cavalheiro, que foi considerado, e ainda o é, e 
com razzo, como sentinella avilriyada para defender 
ria I'ribiina, e na Imprensa, a liberdade, e os direitos 
do homern, largasse as suas armas sempre victorio- 
sas, e valentes, e se rendesse pela chamada conve- 
niencia do  serviço público, c r a 6 o  da  Politica, tjue 
o Governo na Coinmissão se diz apresentára, e o 
Sr. Ministro da Fazenda addriziii na Cariiara : eti 
fallo, Sr. Presidente, do Sr. Deputado Leonel 'I'a- 
vare3 Cabral ( O  Sr. Leonel: - Q l i o  <: o que diz ?) 
O Orador : -Eu falto de V. S." iião para o acciisai, 
mas para narrar, o qiie passoii na qiiestno dos Li ber- 
tos, em que V. S." votou a favor da sGa inserção 
nas excepções dos qiie n8o podem votar; se quer, 
tornarei a repetir, o que disse (Yo~ies:  -Não, não) 
O Orador: -Eu dizia, qric o Sr. Leonel Tavares ti- 
nlia sido compellido a votar assim pelas razoes da  
conveniencia, e Politica, apresentadas pelo Sr.. Mi- 
nistro da Fazenda, ;i+ qiiaes nern eram exactas, nem 
deviarri actuar rio espirito da Camara, e qiie a peznr 
dellas, n Sr. Ferrer tiavia votado contra. Eu disse, 
que não eram exactas a3 razoes adduzidas pelo Sr. 
Miiiistro da Fazenda ; e para se n8o taxar degrutiii- 
ta esta iniiilia asserçiio, quando se refere ri um G n -  
sellieiro da  Corda, seja-me permitlido expor as ra- 
7&s, eni qiie me fiirido para n dizer (O Sr. Presi- 
dente : - Mas esta mnterin já passou, e não deve ser 
objecto desta discuss,?o) ; O Orridor: - Eu bem sei 
que se esta materia passou; tiraj tendo eii dito, que 
i150 era exacta aexposiçÀo feita por um dos Srs. Mi- 
riistros, pcço a V. Kx ", c Camara, que tenham 
indiilgeiicia conirnigo, para não deixar dedizer algri- 
mas palavras para provar, qiie i180 avanço proposi- 
çoes infiindadas, e rnerios verdadeiras. 

O Sr. Mitiistro iiessa occasiiio, talvea impressio- 
nado doqiie dizTocqueville, em relaçiio aos Libertos 
ria America do Norte, qijiz fazer applicaçgo da as- 
serção desse illiistre Pii bl icista aos Libertos das no+ 
sas Provincias Ultramarinas: - Disse S. Ex.', que o 
ireni os IJibcrtoj votar cniisnria iim horror nos Livres, 
qiic com elles concorressem á iirna. h falso, Sr. Pre- 
sidente, este horror, iiunca existiu ; nem mesmo nis- 
to sefalloii em slguni tempo; é imaginario, e póde 
ser acreditado, por qiiem rião esteve no Ultramar, 
ou não sabe at~solutatneiite, o qiie ahi passa. Na 
!lsia, e rias nossas Possess6es da Oceatiia n5o ha Li- 
berto algum que tenha requisitos marcaífos na Cartn 
pura gozar de direito de votar ; na vasta (Josta Orien- 
tal da Africa s6 ha tres, que ejtejam nestas circiims- 
tancias; nias estea, se concorrerem á urna, nRo po- 
dem causal liorror ; por que rim delles passa +i. 

fidalgo ( . 4 t t e q G o  e hilaridade na Camana) outro (: 
Capi&o, o terceiro Alferes; em Angola diz-se, que 
lia algiins, sendo iins Oiüciaes Militares, outros pro- 
~~ie ta r ios ,  que, sem ter Lerdado t6ctn sabido prs i ia  
industria adquirir capitaes que rendem ao rnenos cern 
mil réis. Ora  a Camnra sabe, que urn fidalgo, i i i i s  

Officiaes min patente, nobres pela posiçCo que a.- 
c:upam, que se assentam com OS Governadores Ge-  
raes, e oritras pri~ieiras Aiictoridades, n5o podtairi 



i ~ i s ~ ~ i r a r  liorror ; i i i t i  dt.lle., qiir ti Capit&o, se coii- 
iSnri.esw coiii o Sr. Ponte3 eni serviço uiililar, Iiavia 
tfr Ieviii-Ilic n dircila, havia de commandal-o, e em 
c,ii:ros ciicoiitros, na vida social, liavia e dev-ia, se- 
xiiiido as Leis Militares, ser primeiro comprimenta- 
t l o  por este; por que elle era Capitão rnais antigo, 
e effc<:t.ivo; e o Sr. Fontes sómente gradundo, e mais 
iiiodcrno hilaridride). Além disto, segundo a Car- 
ia, os Libertos siio Cidadãos Pori iigiieaes, e todos os 
Poittiguezrs 5Bo adrriiltidos para lodos c quaesquer 
cíirgns, e empregos do Estado por mais elevados que 
stjnin, seni outra differença, que a do sei1 ttileiito, 
ta nicrecir,ieiitos ; logo el les tceiii direito, quando te- 
iiharn requisitos necess;irios, até de sererii Cnnsclhei- 
ros &Estado, e da Coròn, e cluerri nos segura, quc 
iiso liaja uni delles mais feliz que quer por seii ta- 
I(:iito c merecimento, quer por iiqiielle born achado, 
clile cabe a alguns favorecidos de fortuna, qiie 1180 
cliegue a assentar-se no rnesrno baiico, ern quc hoje 
se assenta o Sr. Fontes, c iiiesnio ao sei1 lado ? 

Pergiinio ti l i  agora, se S. Ex." nestas duas I i yp -  
tlieses havia de ter liorror a esses Libertos? h ã o  de 
certo (Apoiados), e se o tivesse no seu corag~o, ha- 
via de ser obrigado n occultal-o; nem no primeiro 
caso podia deixar de cuitiprir coni seus deveres, sem 
her réo da quebra da disciplina iiiilitar, nerii iio se- 
gundo deobedecer, e subr~ietter-~e, sob pena de dei- - 
sar de ser Portuguer. 

Se pois ngo secaiisa, ncni póde causar Iiorror nes- 
tes casos, donde nascerá o liorror, .que se figura, e 
tanto se engrandece? qiiando iiui Liberto for H urna 
para lançar sua listinha da votação ? Pergunto mais, 
a qiiern é que causalri tiorror os Libertos? Aos pou- 
cos (10s Portiigtiezes que estio naquellas Provincias ? 
Nao de certo ; porque estes coniem, bebern, e con- 
vivem com clles. Ao5 Livres, filhos das mesmas? Ain- 
da meiios, porqiie tambem têern a mesma cor, e ca- 
bellos. A quem pois? Oiide esta o horror, em qiie 
tanto se falia, c tanto se engrandece, a ponto de fa- 
zer actuar, como com effeito actuou sobre o espirito 
clcsta Camara? N5o existe, Sr. Presidente, não exia- 
te; e se cá se apresentou, foi para fiizer effeito, oii 
je com sinceridade, elle não existia, seri5io ria ima- 
g ina s&~  de alguctn. E tanto isto é verdade, que rias 
eleições, que tiveram logar desde qiie a Carta nas 
rege, os Libertos votarani nas Assernble'as Piirriarias, 
c não causaram Iiorror a ninguem. 

Oiivi dizer, qiie os Libertos tieiii tinliarn iotelli- 
gencia necessaria, ncni liberdade para dar i i r i i  voto 
coiiscencioso; só direi em resposta a este argumento, 
que quem tem juiso para adquirir bens, qiie rendam 
cem, e inais mil reis, com mais razão deve ter jui- 
so para fazer boa escolha de Deputados ; e o que n 
experiencia, e Historia, nos ensinani dos povos escra- 
visados, que qiiando chegam n sacudir o jugo da 
escravidio, é recobram a librrdade, srto cxtrerii,imen- 
te livres, e ciosos de sua liberdade, e' applicavel aos 
Libertos, que têem qi iel~ado as cadêas da escravidão. 

Sr. Presidente, o rnesmo Sr. Miiiis~ro faltou da 
irifluencia das Provincias Ultiarriariiias, coirio per- 
iiiciosa, e inconveniente, por vcntuia corn o receio 
tlc que ellas se emancipem ; se este feiiornt~iio tives- 
se logar, seria iiiiiiio natiiral ; porqiie como a His- 
toria ensiria, ellas coino o homern tcrn épocas da 
vida, da  infancia chegam a puberdade; desta pas- 
sam p;ir:i a edolescencia , c virilidade e depois 
vem a cinnncipação: e então resta á MAi-Patria a 

loria de  tcr cone-oi.i.ido puta esta etnaiicipaçào - 
&as, se estcX <: o receio dm qiie teinem a iriflueii- 
cia das nossas Proviricias Ultramarinas, digo affoita- 
mente, elle niinca serealistirt, por que ellas estão em 
tinia situaçllo excepcioiial, ariormnl; não seguem ;L 

rnarclia regular e iiiitiiral, estam sujeitas li Nasao 
I'ortugiieza lia mais de trezentos e ciric.oeiitii a i i r i ~ ~  , 
corn tudo quasi c s t h  no mesmo estado, erri CIIII. ".- 
liverarri no tempo da dixoberta ; ri80 têem cic.scido, 
nem robiistecido, nem é de esperar, que creyam r 
augrnriitern em força e riqiieza, porqiie na iiifanci:~ 
foram accomtnettidas de tnarasmo, e por conscgiiintc 
da iiifancia passaram para a decrepitude, c desta serh 
et&ito necessario e natiiral o anniqiiellamentc~, se se 
coiitinuar o systema de as governar, que até hoje sc 
têern prac ticado. 

i \ t j i i i  se falloci da concessão das garantias, e direi- 
tos Politicos aos habitantes das Provincins IJltrariiari- ' 
nas, corno urna gcneroaidnd*. plus nojt ultrn ; e teèin 
de que se arrepender o, Portcigiiezc~s do Reiiio, a 
niosino de qiie furerein alarde? Qiieui os deu a de, 
nã.3 fiU o iri<~siiio, que outorgou a estes o= r n k  
direitos? Qual devin.ser pois o procediriiento dos Por. 
tcigiierrs do Reiiio ! E agradecer, assiiii coirio o fazem 
os do Ultrainar, este dom precioso ao seca generoso 
~Iuctnr, ao iinitiortal Iiiiperador o Sr. D. Pedro j.", 
qiie l iv ro t i  do jugo do ohsoliitirnio e despotibmo, tanto 
os Portugciezes do Ultraninr. como os do Reino; o 
se estes se qiieixaii, da gentarosidade daqiiellt: iriagna- 
nirno Principe, deve dizer se delles, o qiie rio para- 
b01.i do Evan,orIlio o Pai dc Parailia, que  Iiavia ai- 
lugado em varias horas operarioe achadõs ociosos 11s 

iia riia, e tinha pago a to~fos o aiesmo salario, disse 
aos rriiirinurantcs - tr Não vos dei o ajiisindn 1 Pois 
tr porqiie eu soii generoso coiri oi que vieram depois, 
6' otyendi A vossa justiça ? f.3 ulot i~o pura vós serdes 
tt rnios 1 3, - 

Mirs as Provinciaa Ultramarinas foram conoiiiain- 
- 8  - 

das, e estio igiialadas eiii direitos aos do Reino - Sr. 
Presidente, este argurr~aiito não é argiiint~iito; o Por- 
tiigal primitivo foi pequeno ; iriuitos diis proviriciae 
actiiaes,fr>rain conqiii;tiidas depois; a I)rovincia, e reino 
do Algarve no reiitado de AtFonso 3.", sendo Grne- 
ral I'ayo Pircs Corrèa; as Ilbas foraiii descobertas 
qiinui iia época da descoberta das Provincias Ultia- 
niarinas; mas ninguein se queixa, ningueiii iiiiiriitiira 
tla ciirice~sâo dos Dirvitos Politicos a essas proviiicias, 
uiie nccrdera:o ao Liriiio drvois. e hs Illias: uiie ra- 

a z I 

sho têem de tanto gritereni pela mestria coricessão 
feitd aos Portiigt)ezes uo Uliraillar t Apreeenieiri, se 
ha, alguin ~ i tu lo  de prcferencia. Apresenteiri-rio, e 
eu inoitrarei qiie é niiílo, e reprovado pt1raiite o iri- 
bunal díi rasãt), da 12eligiãn, e da Filosofia. 

Torno R dizer, qiie iiio ba receio, de que se einan- 
cipeiri as Provincias Ultrarnariiias; porqiie ellas cstio 
aié Iioje forietnerite ligadas á Mãi-Patria; o primeiro 
laço, que as liga, é a identidade da 'Rcligiào; rrias 
1180 devo licagar, qiie este hoje esti algrirna coijsa 
lasso ; i)orque coino cá o FilosnFianio iein iiitrodiirido 
iiidiffereiiiisirio, tainbeiii teai produzido o nirtsmo ef. 
fiaito I i í ,  ninda qiie eoi menor escolta (O Sr. Fer- 
rer:  - Aqiii a Religião é muito respeitadu). O Ora- 
dor ; - A Religi6o E iniiito respeitada ; eii tanibeiil 
sei, coino é respeitada ; lia já tres annoe, que cá estou ; 
tenlio tido occasiio de estudar, e analysar o c:sl,irito 
religioso dii iiiaioriii da Capital ; coni tiido ~ iào  q u ~ r o  
negar, que os actos externos da lteligiâo sejtiin feitos 



cnin milita decencia, e pompa. Oiitro laço f o r t ~ ,  e 
rriiiito apertado é o serrnos nós filhos das I'rovincias 
Ultramarinas, como irrnrios dos Portiiguezes do Keinn 
f Apoiados) ; se por6m houver a idéa de  quebrar este 
laço, que os ~)rrri(ie fortemente a Portugal, então por 
ventura terá iogar, o que menos se espera, e prevê; 
porque como lamento, bem disse O illiistre Mousinlio 
d e  Albuqiierque na Sessão de  17 de  Março de 1843 
- O  homem quando deferide a siia digiiictade, de- 
fende-a corno gigante. 

Sr. Presidente, a f idelidad~, e drdiraçRn dns Por- 
tiigiiezes d o  Ultrariiar é tnn firr i i~,  tão constante, tão 
proverbial, que  ningciem a póde contestar /Apoio- 
dos); jámais tem havido de  sua parte nenliiiina ten- 
tativa para se emancipar; presain tntiito ser Portii- 
giieres,' honram-se ~iiriito; -já o eram consicierados 
~ i i i i c ~  da outtiorga da  Car t a ;  hn muitas Lcia, cnrno 
a Camara sabe (Apoiados) princi~~almente da  Ad- 
iiiltiiairaçPo do Marqiiez d e  P o m b ~ l ,  e do tempo da  
Senhora D. M<iria I.", que n5o só declaram os Por- 
tugiirzes do Ultramar igiiaes em todos os direitos aos 
d o  Ileino, mandam-os adiniitir a todos os eriipregos, 
mas dar-lhes preferencia ern igualdode de  circuin- 
stancias (Apoiados); e por isso ainda que sabem, 
qiie os Direitos Politicos mais sBo meios para se segu- 
rar o gozo dos Direitos Civis; corn tudo coino nelles 
se involve a liberdade, r iirna parte da  Soberai~ia, se 
verifica a seti respeito a Fabrila do Cão ;  qiierem an- 
t t s  ser niagroe com liberdade, que gordos com ca- 
d4a ; mas se quizerem par a sei] pescoço corrente de  
ferro, se os qiiizerern obrigar ;I arrasta-la, cntão ari- 
tes estimntn com cadéa a gordirra, que com ella a 
iiiagrcza; n'uma palavra, 6 um sentimento natural, 
r até ul)provado pela rasgo, qiie escravo por escravo 
k riielhor o ser do triais poderoso e rico; porqiie este 
sabe melhor protegtbr e ncitrir. 

Sr. Presidente, se se perteiider tirar 6s Provinciaç 
Ultramarinas as garantias, e Direitos Politico~, natii- 
rnlmentc se apressará a resoliição deste problema. O 
Sr. Moiisinho de All>iiquerqiie nas Sessões de  17, e 
18 de  Março de 1843, em qiie se disciitia o Proje- 
cto de Lei de  9 de Maio de 1843, cujas di.posiqÕes 
sao identicas ás qiie conténi o artigo ern disciissão, 
dizia, que, coin siinilhantes Leis as nossas Colonias 
Iiào dc, e devem perder-se; porl.1iie as Colonias são 
rxtrematnente ciosas da  sua liberdade, altamerite re- 
ceiosas da  p r t e  da  Mài-I'atria; são, como os Kstti- 
dos pequenos confinados com os grandes ; qiialqrier 
:n~didit, qitalqtier alteraçâo da  parte destes caiisa-lhcs 
desconfiança, sii~peila, e recrio. Dizia lambem, qiie 
o excrnplo das Colonios Iii,vlezas não p~irlia servir 
d e  argiimenio, porque os Inglezes n8o estciidiam R 

siia Carta Magna a iienhiirna das partes, qiie tinharn 
accedido aQ Reino da  Grarn-Bretanha depois delta ; 
serviam de  prova as I l t i a ~  de Jrrsey e Jernr.scy, qiie 
(Itle havia milito tcmp? prrtenciam a esse Reino, t.5- 

lavam-lhe niiiitn proximas, coni tiidn não gosaranl 
dos Direitos Politicos, ainda que tiiiliarn garantias 
slificiente~ pnrn resistirem no despotismo do Execii- 
tircr,  e do Par1;iiocnto: ern f i r r i  ellas erain de  miii 
diffrretitc riatiirrza da3 nossas Coloriiiis, e a argii- 
rrichtitar coiii ellas, era o mesmo qiie coiriparar, oii 
hoiirrnar cliiaritidades de  ditl'erente natureza, sern -a- 
\,:.r a relaçio que lia entre umas e outras. É assim 
tanibein que argumentavam os Srs. diilio Gomes, 
José Esievrin, Agiliar, José Alexandre de  Caml)os, e 
oirtrns iilustres Oiadores deste lado nas referidas Ses. 

\'ar.. 3." - M:\RÇO A 1858. 

sòea. Seria rirri niinca jámais acabar, se eii q!iizer repea 
tir todas as rasões, que aqiielles Oradores addtizirarn, 
todos os arg~iineritos qiie desinvolveram ; se eii q r~ i -  
zesse ler os setis longos, energicos, sólidos diicursos, 
qiie aqui tenho (Yopres: - Nao, não d prrciso) ; O 
Orador: - Não lerei pois, e pedirei á C ~ m n r a ,  qiie 
se os ler, niio pódc deixar d e  ficar convencida d o  
qtie eii digo, do  abysmo, a que caminliará, se appro- 
var a doutrina em discriseão. Permitta-me a Carnara, 
quc expresse nqiii o grande sentiirlento, que tenho, 
de qiie n5o possa hoje estur nesta Casa o Sr. Jose 
EstevRn, qiie, corno entlo, havia d e  defender esta 
caiiea com aqiiella solidez, faciindia, rloqiiencia, e 
~roficiencia aiie costiima. 

Sr. Presidente, dissc eii acima, que estava certo 
d o  triumfo da caiisa, que defendia ; porque o Parti- 
do  Progressista na Sess5o d e  1849, pequeno em nu- 
mero, mas grande em talentos, saber, e eloquencia 
a havia defendido, e nella foi vencido, mas não con- 
vencido; e não é de esperar, que séndo a maioria 
desta C'amara felizmenre pertencente ao  mesmo Par- 
tido n%o siga a mesma doutrina, e principios que  
defenderam os setis mais conspiciios Oradores, qiian- 
do o Partido estava em minoria-'í'enlio rirna ga- 
rantia do triumfo no qiie r i ' un i~  das Sessões da  se- 
mana passada disse o Sr. Passos Manocl, este dis- 
tiricto Estadistn, e iirn dos mais principaes Cliefcíi d o  
Partido Progressie~a. Disse qiie elle, e a maioria da  
Camara, qiic pertencia ao  Progresso, declarava, 
qiie, com quanto o Acto Addicional nao contivesse 
militas, e radicaes reforma<, acceitava-o todavia co- 
mo utn beneficio; e npprovaria tiido, quanto nelle 
importasse Progresso ; assim como reprovaria, o que 
fosse retrogradn. G no mesmo sentido qiie falloii na 
disciissão d a  doutrina sobre o Tribiinnl d e  Contns, 
o joven Orador, qiie começa j S  scr considerado co. 
mo ornamento desta Carnura, o Sr. Casal Itibeiro; 
referindo-se :io qiie dissera o Sr. Passos Manuel, e 
eu refiro acirria, disse, q ~ i c  a consignnção da doti- 
trina d o  Tribiinal de  Contas riào importava Pro- 
gresso; por isso a impugnaria elle; e é ronforrne a 
este rnodo d e  pensar, qiie J h  se ommittio, no Parecer 
d a  Conimiasão, o artigo cio Governo, em que vinha 
coarctada a garantia de  nlio poderem ser presos os 
Mcrribros dos Corpos Çollegislativos, em flagrante 
crime; d pela mesma rasgo, que foi rejeitada a 
Emenda, que limitava a prerogativn das Còrtes aos 
tl.ibtitos, que rião estivessem ernpenliados para segu- 
rança da  divida externa; ora se isto 6 assirri, estoti 
certo d o  rneii triiinrfo, porqiie hei d e  demonstrar cln- 
raniente, que a doutriria conteuda, principalmente 
rios dois paragrafos deste artigo, importa retrocesso, 
retrogradação; e enf io  espero, q!ic a Carnara, cliie 
é Progressista, e tem reprovado a que lhe tem pa- 
recido opposta ao Progresso, não negue os seus prin- 
c ip io~,  não seaja incoherente ; longe de  mim sirnil tian- 
t e  peiisamerito. 

,Peririitta-me a Garnara, que diga, que, se o U I -  
tramar 11h0 estii prospero, se a industria agricoIa, fa- 
bril; e commercial esta atii qiiasi a tnorrer, não é 
de certo por falta das Leis appropriadns; é arites por 
falta da  boa execiiçb dellas; pela rnii escolha das 
Arictoridades,. qiie chegarido lá,. persuadem-se, que 
aquellas Provincias são- seu patrin.ionio, para dellas 
dispnrem a seu talento, ern beneficio seu, e dos seus : 
niio intenrla a Camara, que  isto qiie digo, k gratiii- 
t o ;  é o qiie elevou ii Presença d e  Siin Magestade a 
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Rainlia a Junta Geral do Destricto de G&, nas 
suas Consultas dos annos 1841, 42, e 43; tenho-as 
na mão, e vou ler. (Leu). 

Sr. Presidente, não havendo precisão da consigna- 
ção da doutrina do artigo em debate, para fazer Leis 
da attr ibi i içio ordinaria do Poder Legialativo, como 
demonstrei, disse qiie parecia nella haver algum firn 
occulto; e por isso pedia no illustre Relator da Com- 
niissâo, ou aalguin dos nobres Ministros, qiie tenliain 
R bondade de declarar, se por estas Lris Especiaes, 
porqiie sedevem governar as Proviiicias Ultramarinas, 
se podia cercear, suspendrr. e tirar aos Portiigiiezes 
do Ultramar os Direitos Politicos e Civis garantidos 
pela Carta. ( O s  Srs. Ferrer, e Min is t ro  da Ma&- 
71ha :- Náo, Senlior). O Orador.  - Peço aos Srs. 
'I'achigrafos, que torncin n nota desta declaraçio do 
Sr. Relator da Cotnmissão, e do nobre Ministro da 
Marinha ; desejo que seja claramente consignada, e 
conste em todo o tempo: porqiie se niio Qeste alcan- 
ccv destn doutrina, qiic se p d i a  suppdr, ii vista da 
sua redacção; se fica intacto e inteiro tiido qiianto 
6 Constitiicional, para ser alterado, quando f6r ne- 
crssario pelo modo marcado na mesma Carta; uma 
vez que se nie nssegiira, que iienhurn Poder poderá 
tocar nesta arca santa das garantias e direitos Cons- 
titucionaes, eii ainda que estoii convencido de qiie é 
ociosa e inut i l  esta doiitrina, n l o  fnçoopposição, é-me 
indifferente qiie se consigne oi i  não no Acto Addi- 
cional. 

Sr. Presidente, agora v011 tratar da materia con- 
tciida nos dois paragrafos do artigo ; no primeiro sc 
concede ao Governo fazer, na aiisencia das ('drtes, 
Leis i~a rn  ns Provincias Ultrarnaririaq nos casos de 
\irgtxnCia; se concede uina attribuição uo Execiitivo 
que pela Carta n i o  tinha, nem p6de ter seiri offen- 
der essencialmente o Systema Consti t ~ i c i o n ~ l ;  a Ca rta 
rstabelecia a intervenção de duas Carnaras, e do Po- 
der Moderador para fazer as Leis; é essencial do 
Systema Representativo a divisão dos Poderes, coino 
meio e principio saltador, para nao haver despotis- 
ino; rnas na doiitrina do paragrafo sc dcstrue esta 
salutar diviszo dos Poderes ; pe estabelece i im verda- 
dri ro Absoliitismo ; porque e feição caracteristica deste 
é o mesmo Poder fazer Leis r executa-Ias; é a ra- 
zão porqrie em 1843, por occasiâo da disciissão 
da Le i  de $2 de Maio, ciija disciissão é iitirntica, 
dizia o Sr. José Es t~vâo  qiie passando essa L e i ,  te- 
riarnos em Portiigal diias cliroriologias; tres mezes 
Governo Representativo, nove mezes Goveriio Abso- 
Iiito. Sendo isto assim, pergrinto, se a doiitrina deste 
paragrafo é oii não retrogada ; ninguem poderá ne- 
gar qiie n5o seja, se ao mesmo tempo n8o confessar 
que o estabeleciniento do Absolutismo E Progrcsso, 
iiue o Systema Representativo é retrogrado, que a 
liberdade é prejudicial ; cqile o quero, posso, emala- 
do é o niellior meio de fazer felizes os goveriiados. 

No Q 9.'' se dá tambem a faculdade de legislaraos 
Go~ernadores Geraes; ora primeiro, ein nenhuma 
Constitiiição se inencionarii entidades piirarnente nd- 
ministrativos, porque, segundo n iiiaior convenie~icia 
do serviço, podem ser alterados, v. g. eiri hgar  
dos Governadores Geraes, as prinieiras Auctoridades 
podem ter outra denoniinnsZo, póde não havrr Con- 
selho do Governo, rnns i ~ w a  vrz rnencioiiadas no Pa- 
cto Fundamental, 1)arece que não se poderá mudar, 
nem alterar; esta a razão porque no Q 1 não se fez 
rnensno iiern do Conselho de Estado, nem do Conse- 

Ilio Ultran~aririo, inlis se exprrssou por teinio vagtr 
- Estasões competentes. - Scg.indo, fica riiiiito elns- 
tica a palavra urgente, póde-se lhe dar extensão 
riiiiito maia ainpln. 

0 s  Governadores do Ultramar, armados dcste Po- 
dr-r Ab?ioliito, lino de dizer, como iiin V ic r - l l e i  do 
Brasil- Deos r s t 6  no Ceo, e o I i c i  lá longe itin P n r -  
tiigal, pois oqiii soti Seiihor do barnço e ciitcllo; , t  ir  

tanto, posso, quero, e niaiido. -ti coin efl;sito qiie t I i11 

feito o (inverno e os Ciovr.rnndores por t~n to .  arinos Í 
Qiie tciii esta prerogntiva de legislar para o Ultramar, 
senão lançar t rihiitos, crear empregos para os afillindoc, 
prendcar os Cidadãos innoccntes, e que nzo dt~biarn 
ser presos srgiindo a Lei, e oiitrari coiisas simillianies; 
eu não digo isto de todos, ha Iionrosas excepqões. 

Mas, perguntar se-me-ha, se eu nâo qiiero qiie o 
Governo e os Governadores Geraes aciidam corn as 
providencias Legislaiivas eni casos iirgentes ; cliiero, 
mas qiiero qiie ellns sejani tomadas por iirna Dicia- 
dura reclamada pela Siiprema L e i  de Salvação Publi. 
-Salus popu l i  SUpTemQ Lex  esfo-c. ~ e i ~ h a m  de- 
pois pedir Bill de iridetrinidade, e estoii ceito, de qiie 
nenhuma Camara por niais h o ~ t i l  e rigorosa qiie seja 
1110 ncgnrá, qoero cima Dict;idiirn de circiinistancias, 
de momento e legalisada, rnas nãn Dictadiira perrna- 
nente, constante, e legal, a qiial tornaria in i i i i l  a Re- 
l)resentação das Provincias Uitrarnarinas, e sem ef- 
feito o disposto na Le i  de 6% de Julho de 1838 ; estes 1 
os riiotivos porqiie proponho n siisl)ens50 dr.btt-s dois 
paragrafos, apresentando no caso de se vencer o con- 
trario duas Siibstitiiiçõrs a elles; consiste a priciicirn 
em qiirrer o voto affirinativo das estações cornf,t~tt~ri- 
tes, e dos Deptrtados da Provincia a qiie se legisi:ir, 
porqiie se deve presumir que devern saber (nâo fallo 
de miin, corifesso a rnicilia niill idadr) o qiie é do i r i -  

teresse da siia f rovincia, e inforriinr o Governo h,, 
segiinda accrescento a necessidade de tornar a- Ijrri- 
videncias em Conselho. e corii audiencia da Jtinta 
Geral; porqiie, a 4 i n  coirio a execiição 6 iiiais con- 
teriierite que seja ft.ita por inenos pepsoas porqrie as- 
siin o reqiiererii ri unidade, srgredo, e inergia ncbceE- 
saria ; assiin para confecçiio das Leis, c nirdidas 1.c- 
gislutivas 6 conveiiieiite qiie haja maior conciirsodas 
Lei,, pnra haver uma longa, psiisada, e controdicto- 
ria disciissão. 

Finalmenteapresento iitn artigo addicional relativo 
á elegibilidade passiva O fiindamc*nto deste Addita- 
rnento consiste, eni q i i ~  serido niiiito escnqn aqiii a 
iioticia r raro o coglieciinento dnscoii4as do Ültrii;iinr, 

conveni*bnie, 6 iiiil, e' vantajoso q i i ~  a eleiçho da 
Provincia que dá mais de i i r i i  Drl~utado, recaia ao 
menos ern rnetade dos individiios qiie nella tenham 
natiiralidiide, ni i  rveidencia de ritais de tres annos 
(Urna voz:- & para a Lei  Eleitoral.) (O Orador 
-Nào, Senhor ; é aqui necessario cbonsignnr esta dou- 
triria, e não póde ser consignada na L e i  Eleitoral, 
roino coiitraria á Carta, que diz - Podt.rá ser eleito 
Depiitado uin Cidadáo, independentemente da cori- 
diçiio da naturalidade e residencio. 

O meu í i r i i  iiâo é evitar que venham OS Del>tita- 
dos desta o11 daqilella cdr: o que pertendo é qiie ve, 
nha quein saiba informar ao menos das iiece,sidadc, 
da Provincia, e que por falta de conhecimento3 e,- 

peciaes não succeda O qiic confessa o Sr. Passo. ( M d -  
noel) ter-lhe acontecido, quando foi eleito ;An. 
Conhecimentos ninguem Ih'os póde negar, i onts, 
de muito meiios; logo se n i o  fez cousa alguma, 6 



I'orqiir 1150 tinha conhecimt.ntos Itwars e experien- 
t ia. 

Se pois se qurr consignar no Acto Addicional a 
ri~cpssidadr das Leis Especines para o Ultramar, a 
Camarn n l o  poderá negar a necessidade dtxsta dis- 
posição, qiie reclama R vaníagein daqriell;is Provin- 
(.iirs pelas razões qucb hei ponderado, e por oiiiras mui- 
tas qiie ornn~itto (Apoiados - Yoaes . - Muito bem, 
mirifo bern -foi co~n~rirnentado por seus ..lniigos). 

Mnndo para a Mrsa as l'rol~ostas (Leu) .  
Sa'o os seguintes 
SUBSTITUI~AO aos $5 1.' e 2." para o caso de nio 

Ter approvnda a eliininação dos mesmm. 
4 1." '6 Não estando retinidas as COrtes, o Governo, 

c.oili o voto da3 e3tações competentes, e dos Deputa- 
do, (Ia re3pecLika Provincia, qiie se acliarem em Lis- 
I)od. »oder,i decretar ein Conselho de Miiiistros as 

3 .  

providencias indi~~ensoveis para occorrer a alguma 
necessidade urgente de qualquer Provincia Ultrama- 
riria. V 

9.' c< O Governo eiii virtiide da faculdade qiie 
lhe C concedida no paragiafo antecedente, poderlí aii- 
cioriaar o Governador Geral de urna I'roviiicia U1- 
tiarnarina, e depois cle oiivida a Junta Geral (10 Ilis- 
trictn, a tomar as providencias indispeiisavcis para 
aciidir a alguma iiecessi lade tão urgente, qiic nzo 
possa esperar pela deci4io das Cdrtes, oii tlo Gover- 
iio 7, - Jercmios Ilílascarenhas. 

ARTIGO AUDICIONAL.  - Artiao t t  S a  Provincia UI- 
trnrnariiia qiie der mais dc iim Deputado, a eleição 
de Deputados, ern metade, ao merios, recaíri em in- 
dividiios naturaes delia, ou que tiverem nelln resi- 
dencia de niais de tres aniios. V - Jeremaas Masca- 
r~rhhns. 

Forcitn ad~n i l  tidos. 
O Sr. Presidente: - l l a  in,iito já que deu a hora 

tle se entrar nas IriterpellaçOes; mas corno o Sr. De- 
putado estava fallando, eu iião ~oc-lia cortar-llie a pa- 
lavra (Yozrs . - É melhor coiitiniiar a disciissão do 
(\[:to Àddicional ; vamos acabar coin isto 

O Sr. Ilurúo de .Ilnieiriiii : - Peço a $. lir.' con- 
sulte a Cainara, sobre se quer prorogar a Sessao até 
qiie teririiiie n discussão do Acto Addicional ( ..lpoin- 
dos).  

l lcc ic l iz~  que se prorogu.,se. 
O Sr. Ferrer :-Visi0 que a Camara quer, e eii 

tainbcrn quero, que a qiiestuo acabe hoje, serei breve 
( Apoiadol;). 

Sr. Presidente, quem ouvisse os dois illustres De- 
piitados ( 1 1 1 ~  acalani de fallnr, e não tivesse lido o ar- 
tigo 15." c111 discussão e seus $4 i.' e a.', julgaria que 
o ~ l c t o  Addicioiial ía despojar ou excliiir os Cicla- 
(Iiios dirs Proviiicias Ultrarnariiias de todos os fóros 
c liberdades; que os í a  privar de todos os Direitos 
Polilicos, de todas as garantias iiidividuaes e sociaes. 
Mas, Sr. Presidente, não C iiada disto : nao se tracta 
(lesse nrgocio ; tracta-se de nós concedermoi, coriio 
qiicr o Acto !5ddicionrrl, uina fracçao limitadissirria 
e restricta do Poder Lcgilativo ao Governo, e aos 
Governadores das Posseisõcs Ultramarinas; e tractaii- 
do-se só disto não se póde intender, que essa fraccLo 
do Poder LegisIativo qiie nós concedemos ao (íovcr- 
tio, e aos Governadores do Ul~rariiar para casos ex- 
cepcionaes e urgentissimos, terilia mais effeito que 
te111 o Poder Legislativo concentrado nas duas Ca- 
Iiiaras LegislativãS. 

Sr. Presidente, as duas Cainaras na Lcgislatuin 

Ordiriaricr sko siit)ordiiiadas ás prescripçOes dir Lei 
Fundamriital do Estado, e, eegiindo ella, não podem 
alterar as liberdades e fóros dos Cidadãos Portiigtie- 
ees (Apozados), 'por conseqiiencia se o Parlamerito 
o nto póde fazer, tambem o Governo, e os Gover- 
nadores do Ultramar, em o caso, e por caso nenhum, 
podem atteiitar contra essas garantias individiiaes e 
~ociaes (Apoiados), e contra os Direitos Politicos e 
Civís dos Ctdadnos Portuguezes do Ultramar ( A p o h -  
(tos !. O Governo, c os Governadores do Ultramar i~iio 
têem direito, nem poder agora, nem dp futiiro, para 
fazerem qualquer cousa ou adoptar qualquer medida 
ou providencia qiie fira oii offenda os fóro;, immuni- 
dades, egarantias Constitricioiiaes dos Cidadl'tos Por- 
t uguexes, nas Provincias Ultramarinas (Apoiados). 
Pique este negocio assirn intciidido c decidido de 
urna vez para sempre (Apnindos!. Não venhain 
aqui argumentar pelo Iado do seritirncntalismo : ar- 
gumerite-se sobre a rnateria do artigo e seus para- 
grafos coríio elles estiio e como são em si, e não na 
imagitiaç?~~ de cada uin dos Srs. Dcpiitados que o 
impugnam ; discuta-se o artigo como elle se acha ro- 
digido, e discutindo-o deste modo não k possivel in- 
tender, qiie lima fracção do Poder Legislativo que 
se quer conceder ao Governo, e aos Governadores do 
Ultrarnar para casos especiaes, para casos urgentissi- ' 
nios, e a qiie lerri de preceder, quanto ao Governo, 
a formalidade de ouvir e consu1t:rr as Estaçoes com- 
petentes, e quanto aos Governadores Geraes, para 
tomareni alguma providencia indispensavel para acii- 
dir a algurri caso iinprevisto, a de oiivirem previa- 
mente o seu Consellio de Governo. Não sei coma de 
todas estas cousas assim deterniinadas se possa ititen- 
der, qtie este Poder qiie se vai conceder ao Governo,, 
e Governadores do Ultrarnar, se levar6 ao ponto dc 
um e de outros ~oderem ulLra;~assar os liinites desta 
aiictoridade ao ponto de acabar com as garantias in- 
dividuaes dos Cidadàos, porqrie isso nem as duas 
Camaras do Corpo Legislativo o podem fazer, es- 
taiido a Co!istituição e a Carta em vigor. 

De que se tiacta pois 1 Tracta se de conceder oii 
nRo conceder ao Governo, e aos Governadores do  
Ultramar urna pequena fracção do Poder Legisla- 
tivo. Que cornbatesse esta disposição O primeiro il- 
lustre Deputado que fiillou sobre a materia, n&o me 
admira, fel-o arrastado pela força do seritinientalis- 
mo a favor das idéas da liberdade; mas que o dlti- 
nio Sr.  Deputado que falloii sendo natiiral da India, 
viesse combater o rnaior presente qiie se póde fazer 
Rs Possessões Ultramaririas, isso 6 que me caiisoii 
grande admiração ( O  Sr. Jeremins Mascorenhas : - 
Nào está niáo presente !) Sirn, Senlior, repito, o maior 
presente qiie sc! Ilics póne fazer (Apoiados ', e eii digo* 
ooroue. 
I - 1  

Sr. Presidente, em todos os tempos, e queni tem 
lido a Ilistoria das Colonias, sabe-o milito bern, as 
pertenções das Coloriias tem sido sempre para obte- 
rem alguriia fracção d o  Poder Legislativo: esta é n 
lsistoria. Airida hoje no Impcrio do Brasil, o que é 
que perteiideiri as proviiicias que ficam a grande dis- 
tancia da (líil)ital? Obter alguma fracçko do  Poder 
Legislativo: c eyta toda a siia aiiibiçZo, sZo estes os 
setis maiores desejos, para o que empregam os mais 
fortes e decididos esforços ( Apoiados). 

Sr. Presidente? podeni o u  nào occorrer nas Pos- 
sessões Ultrarnnrinas dificuldades graves para atteii- 
der 6s qiiaes I I ~  sc terilia tempo cle recorrer ás CR. 
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maras IJegisIativas I Podcm l .Apoiudow). Podem oii algiirn resiillar, do exercicio dessa fracçào do Poder 
ri40 sobrevir nas Po~sess6es Illtramarinas males quc Lagislativo, ri50 é permanente, é um mal, no caso 
precisam de remedio prompt.0, e que não dêem tern- de o ser, que durar& por alguri~ tenipo; porqiie O 
1'0 de rccorrer ao  Parlanlento? Podern. Quer o Sr. Parlamento lia de depois approvar ori rejeitar essas 
1)epiitaclo Jeremias que os seus Concidadàos fiqiiern providencias Legislativas tomadas pelo Governa, oii 
privados do remedio e qiie continuem esmagados de- pelos Governadores do Ultramar (Apoiados).  
baixo desses males e sem remedio nenhum a elles? Esta doutrina que está consignada no artigo 15." 
(O Sr. Jerernias Mascarenhas:-Não quero). En- $4 1." e 9." do Acto Addicional, está tanibern citll- 
tio iima vez què diz -que não quer - deve adoptar signada tio artigo 137." 44 1." e 2." da CoristitiiiL.áo 
n disposiç50 do arligo e seus paragrafos taes como de 1838, e igualmente na Lei de R de Maio de 
~ s t ã o  (Apoindos). Pois o Sr. Deputado niio quer o 18&9, e é a practica geral de todos os paizes civili- 
iria1 e nega o remedio?! ... Oh Sr. Presidente, se eu sados que têem Colonias (Apoiados) .  
fosse Deputado pela India pugnava por mais do que Sr. Presidente, se eii roubesse que os CidadLos do 
isto que csth no artigo 15." e seus $4 I . "  e 9.", que- Ultramar n50 queriam este favor (eii (:onsidero i a t o  - 
ria niais. queria urna fracçHo do Poder Legislativo como um favor) não votaria por etie; rniis estoii [ler- - 
ainda rnaior (Apoiados) ... Estou intimamente con- suadido qiie elles, conhecendo os seus interesses, 
vencido, qiie se os Povos da  India forem verdadeira- de querer uma coiisa diversa dque l la  que qrier o 
rnente esclarecidos sobre seus interesses, em Ihes cons- Sr. Deputado que faltou em ultimo Iogar. Por con- 
tando o discurso que o Sr. Deputado Jeretnias aca- seqiiencia voto ainda pelo artigo 15." e seiis $4  1.0 
ba de pronunciar, hão de escrever-lhe inindando-lhe e 2.",.porqiie não vejo nelles inconveniente iier;Iirim 
retirar a siia Procuraçso (Sensaçrlo). ( Apozados). 

Sr. Presidente, nRo lia duvida nenhima que se O Sr. Leonel Tavares: - O Sr. Relator dacom-  
pbdc reduzir toda a argurnentaç50 dos cois illiistres niisção acaba de dizer, qiie este artigo e seiis para- 
.DepiitacJos ao receio de- que os Governadores do grafos não forarn discutidos na Commissão do : \c , t l )  
[Jltiarnar pndem abusar- Em ultima aiialyse e a Addicional; e eii direi cm diias palavras a razio 
isto qiic se reduzem todos os arguinentos apresenta- porque IJ não insisti nesta mateiia. -Eii tinha sido 
dos contra as disposições do  artigo 15.", e seus para- rriuito rabugento na CommissGo, e a dizer a verdade, 
grafos especialriiente. Todos dizem - Os Governado- pareceu-rne, que jti tiriha tido rabuge de mais (Riso); 
res do Ultrarriar podem abusar - Niio o nego, neni e por isso rne calei; m:is assirn rriesrno aiirda dispo 
digo qiie não tenham abusado, são homens, e todos algiirna cousa. 
os homens são siijeitos a errar; mas se os Governa-. Agora O que eu não esperava, era qiie sz toriiasse 
dores c10 Ultramar abusam, os Srs. Llcputados, neste aqui a faltar na questão dos Libertos; cliamanc!~-rric 
caso, o que deviam fazer era promover qiie o Go- nomes muito bonitos; mas que cii tiiiha votadn von- 
verno nomeasse para o Ultramar sempre bons Go- tra a rniiilia opinirto. Sc alguma coiisa eu devessc 

i 
\,ernadores como um D. João de Castro,.~im AfTonso dizer, era iiriicameiite a pcrgiirit;ir - ern qiie sc pa- 
tlc Albuquerque, r um Pestana ( hluitos apoiaitor) : reccii a escravidiio dos ]tornanos co:n a escravidào 
proiriovairi os Srs. Deputados isso; mas nunca negar ac tua l? .  . . 1; tlcsc:iava qiie me rcsporid(:ssem. 
esta faculdade, este meio iiecessario e iiidispensavel Negar qiie no Liltrainar alprum;i. coiisn póde ser 
para que as nossas Proviiiciss do C l tramar possam. prccisa, algurria coiisa differeote <laqiiiIlo qiie nós I 
ser levadas hqiiella posição, nu griío de prosperidade queremos para Portiigal, nao é possivel. E eis aqui 1 
R qiie devem chegar (Apoiados).  estli ;i r a zh ,  porque não páde deixar dc se admittir i 

5,. Presidente, a mim parecia-nie que isto nzo o principi(i da Legislaçno differeritc daquella que temi 
admittia disciiss5o: na Comrniss;~ 1150 a houve;. e é o Continente. 
para admirar que assomasse aqui e no sentido em Qiianto ao artigo direi com sinceridade : qiie se 
<IIIC se suscitoii. Parece impossivel, Sr. Presidente, não póde negar ao Poder Ltlgislativo o direito de {a- 
(somo Iln qucni comprehend.9, qiie para rernediar a zer Leis Especiaes, por exeriiplo, a l i  para Aliriada, 
(]tia1qtier urgente necessidade erii hfacáo, o Gover- se algiirna vez fi,r nrcessario; e que, se se qiicr a i -  
iiador riso dS remedio logo IA,  e qiie seja riecessario ?;rima coiisa no Acto Addicional com reloç50 63 1'i.o- 
o concurso do  Governo e das Caniaras Legislativas vincias do Ultramar, iriteodo ser coiivenientt? consi- 
em Port!igal l. . .  Mio pí>de aroritecer qiie quando lá gnar a dotitrina do para;i:ifo inicial do  artigo; mas 
chegue o remedin, jit niio teritin logar ? cieiejo que a redacç>o seja rniidada dizendo-se, ern 

O Sr. Jerenzi~s M a a c ~ r e n h , ~ ~  : -Para isso lá esti logar das palavras - serfio governadas -as seguintes 
o - Snlr4s pcipuli suprema Lex erto. -podem ser governadas. - 
0 Orador: - Diz o Sr. Deputado que I A  está o - Ora é preciso tambetn qiie fique heiri clara a idéa, 

Sal~ t s  popu/i suprt-wra L e n ~  esto. Pois quando appa- de qi~ees tas  Leis Especiaes qiie podem fazer-se para 
recem casos urgentissimos, qi)er aciidir-llies com a o Ultramar, nso privam os nossos Coricid;idàos da- 
stiprerna Lei, isto é, quer aciidir com remedios cx- qriellas Provincias dosseus Direitos Politicos egarari- 
traordinarios. e não quer reniedios Icgaes? ... O que tias individuaes, porque com qiiaiito esta fosse a in- 
está neste artigo? Está, que qiiando hoiiver uma ne- tençao com qiie se redigiu, todavia, ein outro terii- 
cessidade iirgentissima, possam os Governadores Ge- po, abusos se corrimetteram rela~ivaineiite a disp0.i- 
raes providenciar sobre o modo de acudir a essa ne- coes qiie pareciani beni claras, e ahiiso3, cuja possi- 
cessidade urgentissima. Mas além de scr preciso dar- bilidade se não preveniu ( Apoiuclos). Parece-me qiie 
se a circumstancia de a necessidade ser urgetite, é depois disto n8o é preciso mais nada. 
tambem mister que essas providencias que deri o Cio- A respeito da Fabiila qiie O Sr. Jeremias citoii do 
verno, ou os Governadores sqjarii, depois de toma- Cào gordo edoCào magro, sei qiie o Cio gordo (:o 
das, trazidas á Caniara. A Caniara approva-as ou inglez; mas os Inglezes traclarn os n:itiiiars ,Ia In- 
rejeita-as, e prtariio o mal qlie possa resilltnr, se dia como cGes amarrados, e n6s temos scrnprc trnc- 



' tiido os nossos Coiicidadiios do Ulirair,ar coino 
amarrados; k verdade que magros, mas magros so- 
rrios nós todos (Riso). 

Queiii a este respeito me fez algumas explicaç6es 
foi o Sr. Bernardo Peres da  Silva; e quem me con- 
venceu, de  que era verdade isto, que eu acabo. de 
dizer. Poréni redigido o paragrafo como eu disse, 
creio, que devem acabar todas as duvidas. Não digo 
mais nada : a hora já deu, e a Camara quer votar. 

O Sr. Ministro da Marinha (Antonio Alluisio 
Jervis de Alouguia) : - Sr. Presidente, pedi a pa- 
lavra, quando o Sr. Deputado pelo Ultrarnar pare- 
ceu ter alguma duvida sobre o modo, porque está 
redigido o artigo, que começa assim - L <  As provin- 
cias Ultramarinas serão governadas etc. $9 - Eu in- 
tendo que este artigo como esti'i redigido, nito deve 
coucar receio algum ; entretanto julgo melhor redac- 
çno, a que apresentou o Sr. Leonel, porque por esse 
modo desapparece a disposição absoluta que parece- 
ria Iiaver, de que as provincias Ultramarinas hko de 
ser por Leis Especiaes ; e as Leis Especiaes 
sabe o Sr. Deputado que não sc fazem pela vontade 
do Legislador, e sim pelas necessidades das locali- 
dades (Apoiados). 

Sr. Presidente, o Sr. Deputado pela India, decerto 
arrastado pelo seu amor aos principios da liberdade, 
e pela posição em qiie se acha nesta Camara, desrn- 
volveu muitos principios e apresentou muitas coiisas, 
algcirnas das qciaes podia dispensar-se de as dizer, 
porque tomou por uina disposição absoluta aqiiillo 
que d o  é senão para casos especiaes, e que s6 tem 
lognr quando não ha outro meio de satisfazer á Lei, 
-As disposições do artigo dão-se sómente não es- 
tando reunidas as Cortes (Apoiados): logo não é 
sempre, é r6 no caso de não estarem as Cortes reli- 
iiidas, que tem logar a faculdade concedida no ur -  
ligo-e em casos urgentes-taes como aqiielle a 
respeito do qiial o Sr. Deputado tem uma Interpel- 
laçio pendente sobre não se terem feito as eleições 
nos Estados da India, que não se fizeram por a Lei 
nEo poder ser lá executada; tendo o Governador de 
consiiltar o Governo, e perguntar-lhe o qiie havia de 
fazer. O mesmo illustre Deputado sabe muito bem a 
impossibilidade de que tima Lei que passe nesta Ca- 
mara haja de ter appliciição absoluta na provincia de 
que elle é natural. E não julgue o illustre Depiitado 
que nisto tenho em menos respeito os seus Patricios : 
eii igualmente, Sr. Presidente, sou de lima provincia 
do Ultramar de facto, mas considerada como arinexa 
a Portiigal, onde ha iambem Leis Especiaes (ainda 
]h ha dizimos) e até Iioje ninguein se qiieixou de ter 
menos garantias de liberdade do que os Cidadãos da 
M5i-Patria. 

Sr. Presidente, é preciso que sejamos jiistoe : ne- 
nhum dos Governos até hoje tem querido escravisar 
estas provincias, bem pelo contrario; e a increpaçáo 
que acaba de se fazer á Lei de 1843, é talvez um elo- 
gio ao Governo, porque podendo abusar da siia exe- 
ciiçâo, não a executou: fez bem, e podia fazer mal. 

O illustre Depiitado parece estar laborando debaixo 
da idéa do que só actiia sobre oGoverno o desejo de 
fazer mal : é preciso intender que não ba taes desejos ; 
o qiie se pertende é justamente ser auctorisado para 
toinar providencias quando isso seja necessario, e qiie 
as Cdrtes nPo estejam reunidas. Sr. Presidente, o Go- 
verno intendeu que aiixiliado como estó hoje por tini 
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veilo c corri acer li), I r 3  n~'cr~~ícl*clra das l>roviirci~s L'l - 
tramarinas, mas temporariamente; e já o Sr. Ferrer 
declarou iiiiiito positivamente, e é essa a verdadeira 
douiriiia, qi ie  qualquer Legislação feita pelo Governo 
é tempornria, acaba logo que as Cortes estejam reu- 
nidas. Diz o Sr. Deputado que era mais curial pro- 
v6r o Governo qiianda se désse iim caso extraordina- 
rio, e v i r  depois pedir um Bil l  de Indemnidade por 
ter exorbitado. Ora, Sr. Presidente, não será melhor 
que o Governo fique auctorisado por esta disposição 
para remover qualquer difficeldade qiie se apresentc 

execução das Leis, e mesmo para determinar oqiie 
for conveniente, do que ficar preso conio lia deacon- 
tecer, se esta aiictorisação nio lhe fdr concedida ?.. e 
preciso qiie o Sr. Deputado saiba, que muitas Leis, 
qiie se fazcin para o Continente, não podem ter exe- 
cução nas nossas provincias do Ultramar, como por 
exemplo aconteceti com a Lei Eleitoral. 

O Sr. Deputado, quer que se diga em logar do 
= Consellio do Governo = a Auctoridade Superior 
da Provincia.., 

O Sr. Presidente: - A Hinenda que mandou o Sr.  
Deputado para a Mesa é a seguinte (Leu). 

O Orador: - Bem ; intendo que terilio dicto o suf- 
ficiente para o illustre Deputado ficar convencido de 
qiic o artigo está exarado no sentido de se fazer o 
rnelhor governo a bem dos governados naquclla parte 
das Possessões Portiiguezas. 

O Sr. Bardo de Alrneirim : - Sr. Presidente, nko - 
tinlia tençfio de fallar na discussão deste objc~to, e 
contentar-nie-ía simplesmerite ctn votar silencioso ao- 
brr a doutrina consignada neste paragrafo, mas tendo 
a discussão chegado ao ponto a qiie chegou, intendi 
que devia emittir a iiiintia opinião sobre um ohjecto 
de certo tão transcendente. 

Intendo, Sr. I'residente, que no Acto Addicional, 
ou para mellior dizer na Constitiiição do Estado, se- 
não deve consignar o principio devotos de Confian- 
ça, sejam de qiie natureza forem; basta que se cond 
cedam mas simplee, e restrictamente naquellas occa- 
siõt~s em qiie as necessidades piiblicas os demandem : 
por isso, Sr. Presidente, eu approvo o artigo que esió 
ern disciissão, mas reprovo os paragrafos, intendo que 
elles devem ser elirninndos, porque são effectivamente 
Votos de Confiança permanentes que fie vão dar não 
só ao Governo, mas aos Governadores das provincias 
Ultramarinas, e porque de alguma maneira se v50 
restringir as faciildades das Procurasões qiie os Povos 
podem dar ás Camaras que tião de representa-los no 
futtiro. 

Passarei ngora a responder aos argiimentos que se 
tem apresentado para siistentar-se a doutrina do pa- 
regrafo em qiiestiio: disse o illustre Relator da Com- 
missâo que se admirare, qiie o Sr .  Deputado pelos 
Estados da India viesse combater esta do~itrina, por 
isso que intendia que ella era o melhor presente que 
se podia fazer ás provincias Ultramarinas: eu nâb 
jiilgo tal, visto que com elle iamos armar a Aocto- 
ridade de um Poder illegal, e excepcional; e que este 
sendo exercido por Auctoridades menos justas, longe 
de ser iim presente, seria uina arma cruel, com qiie 
se poderia ferir atrozmente a liberdade, e os interesses 
dos habitantes dessas provincias. 

NBo lia duvida que o Poder concentrado ria mão 
da Auctoridade é preferível,, quando esta é justa, por- 
Que n siia acqão benefica e mais prompta e salutar, 
&as era preciso que tivessemos a certesã de que a es- 
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rô1Iia dos lirnpregados que iam reger aqiiellas pro- 
tincia,, tiavia d e  recair em pessoas dignas e hones- 
t a s ;  se tivessemos esta certesa, então rrc1amari.a este 
presente não s6 para as provincias d o  Ultramiec, mas 
tambern para as provincias d o  Continente: porém a 
experiencia tem-nos mostrado que nem sempre a es- 
colha das Auctoridades é boa, principalmente para 
as provinciar Ultramarinas; e então o presente qiie 
se Ihes quer dar, póde ser um prelcnte muito nocivo. 
Por consequencia intendo que O consignar-se este prin- 
cipio na Conetituiçâo d o  Estado, longe d e  ser um 
presente para as provincias Ultramarinas, pelo con- 
trario póde ser muito prejudicial. Além disso acliodes- 
necessario o consignar-se esta aiictorisa~ão na Consti- 
tuição do Estado. Disse o Sr. Itelator da  Comniissão: 
é só em casos urgentes que estes Poderes Iião de  ter 
Iogar- Primeiro que tudo é preciso definir quaes sito 
esses casos urgentes; porque dando-se a faculdade d e  
legislar em casos urgentes, nffo estando definido oqiie 
é urgencia, aquelles que mandam, podem achar urgen- 
cia todos os dias e legislarem A sua vontade (Apoia- 
dos). De  mais, para os casos verdadeiramente urgen- 
tes, que 850 aquelles de  SalvaçEo Publica, não é pre- 
ciso consignar-se na Constituição do Estado esta aii- 
rtorisaç&o : porque nos caso3 da  Lei Siiprema da  Sal- 
vação Publica, as Aixtoridades, n i o  só do Ultramar 
mas de  todo o Reino, podem ir além d o  que está mar- 
cndo nas Leis Ordinarias. Por  conseqiiencia inlendo 
que, em taes casos, o Goterno deve providenciar, r indo 
depois apresentar a o  Parlamento um Bfll de Indem- 
%idade; mas o que n9o intendo é que se conceda a 
faculdade d e  legislar, em casos urgentes, h vontade 
dnquelles qiie mandam. 

Disse mais o illustre Relator d a  Commissão? qrie 
no artigo ern discusslo se determinava, Yue Leis bs- 
peciaes haviam d e  reger as nossas provincias Ultra- 
marinas; e se nós concediamos que essas Leis Espe- 
ciaes fossem aquellas que as regessem, deviamos tam- 
bem conceder a doutrina consignada nos paragrafos 
que se seguiam. O r a  eu digo o contrario disto; se se 
reconhece que sOo precisas Leis Especiaes para as pro- 
vincias Ulirainarinas, apresentem-se essas Leis, e en- 
tremos quanto antes na discussão deltas até onde pii- 
dermos chegar; porque ainda que não seja possivel 
prcvec todos os casos que se possam dar, comtiido 
para aquelles casos qiie são já conhecidos, podemos 
fazer Leis Especiaes, e estabelecer, para assim dizer, 
iim Codigo Especial para as provincias Ul~rainarinas ; 
nias niio se consigne na Constituição d o  Estado, qtie 
R S  provincias Ultramarinas hão de  ficar sempre de- 
baixo d a  espada da  Dictadura, para estar alli ierri- 
pre iam Poder extra-legal em acçao. 

O Sr. Ministro da  Marinba disse-que esta aii- 
etorieasiio era sórnente para casos espcciaes -a isto 
respondo coo1 o que acabo d e  dizer com relaçào no 
que apresentou o illustre Relaior da  ~otnrni&df 
para casos especiaes teem as Aiicforidades a facul-. 
dade d e  poderem providenciar. fi uma verdade que 
nos nossos Governos, desde tempos milito remotas, 
nâo tem apparecido a idka d e  querer escravisar a s  
nossas Colónias ; antes pelo contrario todo9 os nossos 
Governos teem dado srinpre mais liberdntie 6s noosas 

Colonias, d o  que em geral d i o  as outras Potencias - 
qoe teem Coloniae. 

Disse niai3 o Sr. Ministro d a  Marinha -que o 
illustte Deputado que havia combatido a doutiina 
consignada noa paragrafos em discussjio, parecia es- 
tar debaixo da  idéa de  que o Govwno queria o iiial, 
quando elle queria todo o bem para as provincias lil- 
trainarinas.- O r a  eu estou convencido quc o (;o- 
verno quer o bem, e temi o desejo d e  aci.rtar; coiiitii- 
do, apezar d e  ter toda a toniianqn no Governo ncttial, 
direi que os Governos succcdrm-sc, e os Leis G o  per. 
manen-tes; e nbs aqui iião traciamos d e  estaGr1t:cer 
urna Lei para o momento, tractamos de  estabelecer 
Mma Lei permanente, e que demais o mais ha de ser 
aConstitoiç50 do Estadw, na qual se não póde tocar 
senão passados tenil)oa, e pelos meios qiie d l a  esta- 
belece. &, pois, por csie motivo que eu intendo n5o 
devemos consignar iia Constiiiiiçào d o  Esiado iim 
principio, no qual se cstat)elece uuia illegalidadc per- 
manente (Apoiados). 

Disse mais o Sr. Ministro da  Marinha-qiie csia 
auctorisa$~o acahava; qiic era a6 para rnotiielitos d e  
necessidade. - Perdoe-me S. I k ' ,  o auctorisaçlo 
acabava. senão fosse consitrniidn 11s Cniistiiiiic5o d o  
Estado; mas corno todas :s disposições consignndas 
na Constitiii~ão, teem urri caracíer d e  permonencie, 
consignando-se na ConstiiuiçGo a doiiirina contida 
nestes dois paragrafos, é claro qiie continiin a llicta- 
dura p e r m a ~ e n t e  nas prorincins Ultramarinas. Por 
tanto é por todos estes nioiivos c firndainerito~., qiic 
eii n30 ~msso approvar a doiiirina dos paragrafoj d o  
artign 15.' do Acio Addicional. 

O S r .  Leonel Tavures: - i\ (=amara r~sotceii, lia 
pouco, que se prorogasse a Sess5o para se concluir 
este negocio; mas na nltiira ein qiie csté a discussho, 
tendo miiiios Srs. Deplitodos ainda a palavra, c tcn- 
do-se offer~cido algumas Emendas nos paragrafi)~ d o  
ariigo 13.", não hávendo a final niitnero para se vo- 1 lar, parecia-me que o mais priidt,nte era fecliar a ; 
Sessio, e deixar a cnntiniiayão desic negocio para i 
aexta feira (Apoi<dos) .  i'ortanto reqiieiro a V. Ex? 
eonsulte a Carnnra a este respeito. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Leoncl Tavares pro- 1 
põe - agora que a discussio fiqiie adiada: consiilto n 
C'amnra. 

llecidzú na fórma proposta. 
O Sr. Presidente : - Esth vencido qiie frclne para 

sexta feira. A ordem d o  dia ti, priiiieiro a clriç5o da  
Commiissão do Orçamento, depois a nicsriia d e  hoje; 
mas leribro ií Camara que lia adiado o ariiga ?.O, 

a Proposta do Sr. Pas3os 
tamento da Sr. Mendes Lei- 
nniissão apresentasse o sei1 
qiie llie tem sido remetii- 

a disciissòo d o  Acto Addi- 
eional nn Sessiio iciimediata. Esta levantada a Ses- 
&. - Brci mais das quatro I~oras c nieio $a tarde. i 
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se lhe fíiça a devida cnmmunicnçito. r, - Alves Vi- eu teria votfido para que os Empregados Pullicos 
cente. amoviveis tivessem livre accesso, ou por outra, po- 

filandou-se fazer a cornmunicaç~in. dessem ir á urna; e espero em Deos que ha d e  che- 
O Sr. Rotlrigues Cordeiro:-Sr. Presidente, não gar ternpo em que não seja necessario tomar destas 

consta oirida i i ,~da ofici:ilrnc~nte nesia Casa a resori- medidas. 
to das elrisôrs da  I lha 'I'erceira, e isio C para sentir. 
Verido por6111 no Diario de  hnje os escl~recirnt~nios 
qiie vieratii, pedidos pelo Sr. i rone l ,  e Corrêa Cal-  
deira, pedia qiie rsses docriineri~os fossern corii ur- 
g~~iiciil a uiiia ComrnisGo para esta dar o seu Pare- 
rí3r qiianto 'antes. Neste seniido \ou niaiidar para a 
Mesa iim Rc~qiierimeiito, e peço A iirgericia. 

REQUEI~IMENTO. - ' L  Iteqiieiro qiit* srjatn reirietti- 
dos A Comrriissio d e  Verificaç50 d e  Poderes os es- 
clarecimeritos enviados pelo Governo a esta Cnniara, 
relativos ao proctssso eleiioral na Illia 'I'rrceira, afirii 
de  a iiiesiria Cornmissân dar quanto antes o seli Pa -  
recer. 9, - hotfrigl<es Cordeiro. 

li'oi julga Lo urgente - E logo approvado. 
0 Sr. Jere~ni(is ~llciscarerrhas : - Mnndo para a 

&I tlsa II I I I<I  tioia de Keqiieriinentos meiis, que depois 
d e  nl~provados pela Cariiara, ainda não foram saiis- 
feilos pelo Governo, a fini de  novamente a Mesa pc- 
dir  o seti cumpriniento. 

ORDEM DO D I A .  

Disçussdo d o  Acto AddicionoZ - Artigo 15.: 
2- , e p r a g r c t f o ~ . ~  

O Sr. 1.eolteZ Tavares (Sobre o ordenr) : -Na  
ultiiria Sess,io pedi eu qiie o paragrafo inicial deste 
artigo 15." fossr rc>ctigido de  iiiiia ri~anrirn mais siia- 
ve; e ilrs-c sentido v o i i  niandar para a hlesa a nii- 
nlia Eiiieiida. S ã o  I~erteiido que brja discutida, é só 
para ir ti Coirti~ii~são a fim de a toiniir erii cvnside- 
rtiç3o na redacqio. 

EMENDA. - 6 '  Prnpotilio que na redacçán d o  para- 
grofo iiiicial do  ar ligo 15.' (Acto Addiciorial - Pro- 
jecto da  Coiriiiii-.âo) se diga, qiie as Pro\rincias U1- 
tramarinas poderrio ser governadas por Leis cspe- 
ciaes, segiiiido a conveniencia de  cada tima dellns.w - Leortel Kznclres. 

O Sr. Pre5iderrte: - Vou dar parie á Cnmara do 
qiie foi na i i l i i r i i u  Secsiio inandado pnra a Mesa. Pri- 
ineiramvnle foi iimn Proposta d o  Sr. Rodrigiirs Cor- 
dciro para a clirninayiio dos paragrafos I.", $i?.', e 
3.' Dvpois a Sr. Jerectiias inaiidoii o srgiiinic (Leu). 
E agora niindoii o Sr. Leorirl oiitra Einrnda d e  rr- 
daccio, e dt.claroii niesnio qiie iiâo era para ser dis- 
ciiiida; é a ~ e ~ r i i i i t e  (Leti). Nadti disto foi ainda 
odiiiiitido á disciissio pela rnvsrria ra7ãi) porqiie ago- 
ra o não é. 

O Sr. Jeremias Maccnrenh ,~~  : - '\s ininlias Eiiieii- 
das são para o caso de  n i o  ser apl>rov.i(ts a Siit)sii- 
iiiiçho que ap r~s t~n t r i  e111 prirnt,iro I n ~ n r .  

O Sr. YiJco~ade de Aeevedo : -%r. Presidente, 
eii tnrribem sou dos que desejam qiic o Goveriio nBo 
nbiise do seu dever; e ein algiimas votaçôes já pas- 
sndiis riesla Casa, creio que tenho mostrado, e hei 
de  oiitiriiiar r, mostrar, que esta é a minha oyiniao 
verd<~(leii.a e sincera; por exemplo, qiiando votei 
para que os Einpregados Pul~liros amoviveis nao fos- 
seni rierri Eleitores riem Elegiveis, foi iinicatneiitepela 
raz,io d r  qiie o Governo, como jti infelizmente tinha 
fei~n, na,, abusasse d o  seu poder: se assim não f6ra 

\'or. 3."- MARCO- 1859. 

Ora, se estas sao as minhas opiniões; se eu nZo 
quero que o Governo abiise d o  seu dever, não se se- 
gue por isso, que eii queira p61 o, ern certos casos, 
privado dc acçao e energia ; que Gque inanietado, a1- 
geinado, atri,irrado, atado, e açamado como póde 
ebtar urna fera bravia dentro de  uma gaiola d e  fer- 
ro. Intendeu nlguerri que o Governo só pelo simples 
facto de ser C';ovt~rrio era inidigo nato dos governa- 
dos! Se tal opiniào podesse ser elevada a these, eu 
teria feito diligencias para me affastar, retirar, ou  
distanciar-me do Mundo para fóra : na sociedade em 
que fosse exacto, que o Governo só pelo simples facto 
d e  ser Governo cra inimigo nato dos governados, 
essa sociedade n b  podia existir (/lpoiados) : era-me 
iiiipossivel presistir neila. Mas felizmente é o contra- 
r io:  a maxima n i o  é essa; e podem bem servir d e  
inodi.10 a s  naçoes que teem niarcliado na estrada do 
Progresso, e onde se sabem mellior avaliar todas es- 
tas coiisds ; ollie-se para a Inglaterra, por exemplo: 
vê por ventura a Inglaterra no seu Governo o ini- 
migo nato dos Iriglezesl Nho d e  cerfo. - Os In- 
glezes vein iio Governo um seu amigo, e um pro- 
tector; e eis porque nlli ha entre os Governos e os 
governados a mais perfeita intelligencia, e é por isso 
que aquella nação grande tem caminhado muito na 
estrada do Progresso e o tem obtido rapida e solida- 
ineritc, cliegando assirn ao estado florescente em que 
todos Iioje a vem (.4poirldos). 

Sr.  Presidente, urn dos motivos porque não hei 
de  querer, nem desejo qiie o Cioverno de modo ne- 
nlriirn fique iriariielado para poder providenciar quan- 
d o  for preciso para o Ultramar, é, como todos sa- 
bem, a carericia de  ineios de coinmunicaç#o q;e te- 
nios entre o Contirierite e as nossas Provincias U1- 
tramarinas : (mero cm Deos aue  esses meios de  com- 
miinicaç8o IiGo de ainda inclhorar e muito, mas por 
ora são cllcs milito poucos. Quanto tempo nos leva 
mandar d'aqui a1giirn:i cornmunicaçiio para Macáo, 
Sol&, e Tiinbr, e iecebel-a de  l á ?  Será mezes e 
talvez aiinos. E não póde por ventura ter logar de  
um iiislaiite para o -outro- qiialquer acontecimento 
extraordiiiario a que seja necessario acudir d e  prom- 
pto, sein perda d e  tempo? E sendo assim, deve alli 
cdar-se  a espera que o rernedio- a inales grandes e 
a necessidades urgeiitiasiinas chegue d o  Parlameilto ? 
N5o ine parece achar nisto conveniencia nlguina. 
Porlnnto P absoliitaiiiente indispensavel que alguma 
Aiicloridade ieiilia por dever restricto, eiri virtiidc 
de dispasiçZo anterior, acudir aos casos inesperados 
que roa-nni apparecer, ou occorrer repeiitiriairiente 
tias iiossns Proviricias Ultramarinas (Apoiados). 

Mas disse-se aqui - L '  h'ós nso podemos delegar & L  

- oii por oiitra - que esta Carnara ía delegar um 
Poder que ri80 podia delegar - E u  intcndo que n6s 
nesta disposiçYio qiie pertenden~o, adoptar para o 
Ultrarriar, ngo nos achamos crn occasião d e  delegar 
o Poder Legislativo ; nós acharno-nos aqui com Podc- 
res Coristi tuintes, e ein virtude desses Poderes Consti- 
tuintes estamos determiiiando o modo como se devt: 
attender ás necessidades do Ultramar. estarnos cons- 
tituindo algiima cousa que reputam& ser rnllhor á 
Causa Piibl.ica, e em beneficio daquelles Povos: nHo 
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f b m o s  Jhlegagbeo ; tomamoa uw providencia para 
remediar de ptompto os males, ou circtimstancias ex- 
traordinariae que possam dar-se no Ultramar.-Quan- 
do esses males dé futirro appareçarn, qiiando essas 

. circumstancias inesperadas se deem, quando esses 
ascos extraordinarios aconteçam, quando essas neces- 
sidades iirgentissimas occorram, eu não qiiero que ou 
o Governb de Lisboa, ou os Governadores do U1- 
tramar estejam privados de o providenciar de modo 
quc.deem prornpto e iinmediaio remedio a esses males. 

Nem sei, como, depois do que a este respeito se 
tem passado, venha ainda alguem aqui fazer questão 
de .- se se deve ou nato conceder a faculdade exarada 
nos $9 1." e S." do artigo 15."- Esta materia já 
nas Cortes de 1837 foi ~iiuito debatida, e arnyla- 
mente tractada, e depois do  que se disse pro e con- 
tra, erii que é cliie se assentou ? Assentou-se que 
logo qqiie tivessem logor taes acontecimentos fossem 
imrnediatarneiite attendidos, e qileqara isso se desse 
ao Governo c aos Gouerriadores do  Ultramar n 
mesma faculdade que nós agora querernos conceder 
pelos p~ragral'os ein disciissiio. E devemos 16s negar 
esta faciildade? Parece-me que não, e parece-me 
qiie não pelos inconvenientes que pódern resultar de 
a não conceder. 

Sr. Presidente, se acaso nGo esliver aiictorisada 
pela Lei Fundamental do  E,tado a faculdade de se 
tomarem extraordinariamente quaesquer niedidas ou 
providencias Legislativas que pòssoin -ottender a casos 
tarnbem estraordinarios, o que se segiie é das duas 
coisas urna: ou o Governo em virtude de seus deve- 
res híldc ver-se obrigado a infringir constantemelite a 
Constititição do Estado ; ou não queretitlo iiifringil-a, 
deixar que 0 3  povos do Ultramar soAani sem rerne- 
tlio conveniente e proinpto os males que Ihes tiverem 
sobrevindo; e isto porque nem todos OS Miaisterios se 
quererão sujeitar a uma accusação de infractores 
da Constituiçgo. Mas estando isto d'algurn niodo já 
previamente auctorisado, o que se segue é que o Go- 
verno riso tem duvida ein adoptar provisoriamente 
<~ualqiier medida Legislativa, medida que tem depois 
de vir buscar a sancção do Parlan~ento, sem o que 
não 6 9  considerada conio Lei do Estado. 
Ma disse o Sr. Depiitado por G6a Jerernias, que 

não qiieria adoptar a disposiçno dos QQ I.' e 2.' do 
artigo 15." por isso inesrno que passando ella, a siia 
Patria ficaria sujeita ao erbritio d'urri Governador 
Geral. Muito bern ; loiivo as idéas do Sr. Deputado. 
Alas qiiando appareccm circumstaricias extraordina- 
rias iião lia remcdio senso proceder tarnbein extra- 
ordinariamente: pois por ventura quarido no Coriti- 
nente occorrem circumstaricias extraordinarias, não 
hcain os seus habitantes siijeitos á siispeiisão das 
garantias, e 1150 assumem as diversas Aiictoridndes 
Poderes Extraordinarios ? E por virtude desie estado 
de coisas niio ficam tambeiu os Cidadiios siijcitos 
por esse tempo ao arlitrio e violencia dos Cioverna- 
dores Civis, e até dos Admiiiistiadores dos Conce- 
lhos ?.. JA se vê pois, que quando se dho casos destes, 
nao ha outro reciirso sen8o soffrer alguns incommo- 
dos. 

Poiéin o que eu acho rnuito conveniente e util 
para as Provincias Ultramarinas, é qiie no Acio Ad- 
d icional se consigne claramente a disposiçiio que 
estrí exarada em dois paragrafos. Pois n b  havemos 
de seguir os exemplos que nos da a Inglaterra ; em- 
fim aquillo qiie a expriencia e o, f a~ t rn  tem clara- 

mente mostrado devemos seguir? Pois ttós nHo virnos 
O qne aconteceu Ií Piaiisii por ter seguido O contra- 
rio? Pois nGo disse en60  urn dos Oradores na Tri- 
buna, e não o disse a Imprensa - Pereçttm as Colo- 
nias e salvem-se os principios !.. jE o que aconteceu 1 
Aconteceu que os principios ficaram, mas as Colo- 
nias foram-se. 

A França adoptou essas bellas theorias que aqui 
tenho visto apreseiitar, mas a França perdrci a. .ciiis 
Coloriias. I-, eii qiie quero conservar tis nossas, para 
n8o expor Portugal a perder as suas Colonias, não 
quero as theorias abstractas, e sim que seja adoptada 
e consignada no Acto Addicional a theoria das Na- 
ções mais adiantadas e experimentadas. 350 quero 
que se diga- Appareceu um caso grave sobre que 
se carecia d'uma medida prompta, mas como na 
Carta não estava consignada a faculdade de  se to- 
niarein providencias extraordinarias, não se faça nada, 
até que a Aiictoridade piopria o fac,a: e entretanto 
as Colonias que vzo soffrendo, e que afinal pereçam 
por causa de se guardarem rjgorosarnente todas as - - 
etiquetas. 

Faz-me lembrar isto o facto que se conta, 1150 
sei se é verdadeiro, se n50, mas milita gente o refere, 
de Frederico 111, que tendo utn braseiro no sei1 quarto 
morreu asfixiado, porque não estava designado no 
regulamento palaciano quem devia supprir o Cama- 
rista, qiie nao estava presente, encarregado do serviço 
do braseiro, c por isso iienhurn Camarista se atreveu 
a mexer lhe; deixando-se morrer o Rei por causa da 
etiqueta. E nós liavenios deixar o Cioverno nas mec- 
mas circumstancias ein relaçiio ás necessidades em 
que se possam ncliar as nossas Colonias? O Governo 
póde ver perder as Colonias, p6de ver perder tudo, 
mas nfio póde remediar nada, porque não tem aucto- 
ridade nenhuma legal para o fazer! Isto 6 o qiie eu 
niio quero que a&iiteça; e por isso desejo que o 
Governo e os Governadores do Ultramar fiquem com 
suficiente auctoridade para tomarem medidas Legis- 
lativas logo que as circumstancias o exigirem. 

Mas assim corno eu quero isto, tambep qiiero 
igualmente que fiquem completamente rriantidas as 
garantias indivjduaes dos Cidadiios, vejo que o ficam ; 
porém seria bom que este objecio se torne barn claro 
para tirar todas as duvidas; tambem coiicordo com 
a redacçào lembrada pelo Sr. Deputado Leonel; e 
por isso debaixo deste porito de vista, vou iriandar 
para a Mesa uma Substituiç~o ao artigo 15." e seus 
paragrafos, que póde mesmo, se a Camara quizer, 
ser reinettida rí Comniissão para a ter ein nttengão 
wnjunctamente com as demais Propostas qiie tem 
sido apresentadas. 

h" a seguinte: 
S U B ~ T I T U ~ $ ~ O :  - L &  Artigo 15.'- AS Proviricias do 

Ultramar poder50 ser governadas por Leis esptc b - I ~ I P S .  ' 

Q 1." - O Governo pderá,  não estando reuiiidas 
as Cbrtes, decretar ein Conselho as medidas que 
julgar convenienks para occorrer a qualquer rieces- 
sidade urgente, que sobreverilii nas Proviiicins do 
Ultramar. 
Q 2." - O Governador Geral de uma Provincia 

Ultramarina poderá tomar, ouvido o Conselho do 
Governo, as providencias precisas para occorrer n 
necessidade t i o  urgente, que &o possa esperar p*Ia 
decisiio do Poder Legialativo, ou do Poder 13xe- 
cutivo. 

4 3.' - Intende.se que em ambos estes casos qiiaes- 



quer medidas, que re3peiteri1 As garaiitius e Direitos 
foliticos dos Cidadãos, serao reguladas pelo artigo 
145." da Carta Constitucional da Monarchia. E 
ijela inesma Carta Constitucional serão tambem 
Qtrictamente reguladas qiiaesquer medidas respectivas 
á alienaçio do territorio. 

4 4." - As provideiicias adoptadas em virtude dos 
casos marcados nos $4 1.' e 2." serão pelo Governo 
bubmettidas ás Cortes, logo que estas se reunirem 9, - 
L%conde dc Asevedo. 

O Sr. Presidente:-Vão ler-se as Emendas e 
Silbsthuições que se teiri mandado para a Mesa para 
ser consultada a Camara sobre se as admitte á 
discussão. 

Emerida do Sr. Rodrigues Cordeiro (Yide Sessdo 
de  atrtehontern) - adnlitlida. 

Irido a propor-se uma das SubstituiçUes do Sr. 
Jerevtiias Mascnrenhns, nfirecidas i o~~~be rn  na  Sessdo 
d e  an&uhorrlettb, disse : 

O Sr. Aoila: -Se os Deputados do Ultramar 
nào podem -- votar, tambem nio podem discutir, nein 
propor Emendas. 

O Sr. Presidede:-Iia um Sr. Ilepiitado que 
udvcrte, que se os Srs. Deputados pelo Ultramar niio 
tem direito de vot~cr, tambem iiuo teiri direito de 
mandar para a itlesa Emendas ou Substiiuiçòes. Eu 
nGo sou o competente para resolver esta qiiestão, e 
a Carnara a dicidirá coiisiiltando-a eu sobre se ad- 
rnitte esta Ernerida li discussiio. 

Foi adrnittidti - E assirti forarta tamhern adnritti- 
das todas as suas Propostas. 

Siibstituiçio do Sr. Visconde de Azevedo - ad- 
tnittàda. 

O Sr. Passos (~Vunoel) : - Sr. Presidente, a res- 
puito das Coloriias póde haver necessidades que exi- 
jam medidas que tendairi a violar as Leis, e necessi- 
dades que exijam medidas Legislativns. Se o Governo 
apparecendo urna necessidade urgente violar as Leis, 
acontece o que acontece nos raizes Constitucionaes, 
e sobre tiido na Inglaterra; o Governo vem ao Par- 
lamento dizer qtial foi a necessidade que teve de vio- 
lar as Leis, confessa qiie as violou e pede ao Parla- 
mento um Uill de indernnidade; estes ohjectos são 
materia corrente, ntatter of course, corno na  Ingla- 
terra se diz. Porém póde liaver uni caso ein qiie não 
baste só qiie o Miriisterio vio!e as Leia que regem, 
mas qiie Iiaja necessidade de acudir com medidas Le- 
gislativns urgentes a uma situação qiie não tenha 
sido coritemplada. Eu  nRo posso deixar de reconlie- 
cer esta necessidade, e por cotiseqiiencia não 1)osso 
tambem deix%r de recoiiliecer o rernedio. Ila dois 
nieioi de prov8r a rlla; oii dar-liie na Coiistituiç50 
o remedio, oii dar-lli'o por iim voto prévio do Corpo 
Legislativo fazendo uina Lei eiii virtude da qual h:r- 
bilitemos o Governo a violar as Leis, e sobre tudo a 
Constit~iiqBo. Se nós estabelecermos o principio qiie 
está rio Acto Addicional, tiós varrios dividir o Poder 
LesisIativo que é integral, qiie ngo ~ ó d e  pertencer 
senao ;i Carnara dos Deputados c A Camara drk Pa- 
res corn a Sancçio do Rei ; varnos dar uirin Sracç~o 
do Podcr Legislalivo aos seis Ministros da Corda, 
isto é, a respeito das Provincias IJltramarinas, o Po-  
der Legislativo vamos diíl -o provisoriainente ao Go- 
vernn. Oia i-to tein graiidcs inconvenientes, e eu iir- 
terido qiie se poderia cliegar ao rnesino fim de uina 
oritin riiatieira, qiie é por uma Substituição que te- 
i i l v ,  ;I Iionra tlc mandar para a Mesa ( L e i r ) .  

1Sor todoa 0 3  Paiws infantes no Systeqa Kcprcsen. 
tativo, quando tudo estii por organisar, muitas vees  
sem ias0 inesmo estar expresso ria Constituiçio, o 
Poder Legislativo é coriferido ao Poder Executivo 
para fazer Leis debaixo de certas bases; rnuitas ve- 
zes tern isto acontecido. Agora pelo qiie toca ao U1- 
traniai eu julgo que não iia incoiiveniente rienhurn 
que os Ministros ern todas as Srssões st: munarri de 
iima auctorisação do  Corpo Legislativo para pode- 
rerri toiriar as medidas que julgareni convenientes, e 
esta auc torisação, conservando a integridade e pu- 
reza do Poder Legislativo, não é restricta aos casos 
de urgencia, ,porque fóra dos casos de urgencia, se 
houver riecessidade mesmo de fazer decretar uma Lei 
de utilidade geral, de vantagem para as Provincias 
Ultramarinas. o Governo ~ Ó d e  fazêl-a com auctori- 
sação prévia do ~arlamerito, sujeitando os seus actos 
h approvação do mesmo Parlamento logo que esteja 
reunido, e se o Parlamento approva esses actos, con- 
tinuam a ter força de Lei como acontece a respeito 
das Dictaduras, e se os nzo approva, n5o conti- 
nuam a ter força de Lei. 

Creio que este Additamento deve satisfazer as ne- 
cessidades do Governo, e ao mesmo tempo mantém 
o decoro, o poder e a fiscalisaçao do Corpo Legisla- 
tivo. E u  intendo que se nós não tivessemos adoptado 
a respeito das Colonias um systeina amplo a liberal, 
poderiamos talvez adoptar outro; mas depois debter- 
rijos adoptado um systema mais amplo, é perigoso 
voltarrnos á retaguarda; e, conforme a opiiii50 que 
eu etnitti de que o Acto Addicional nBo deve con- 
ter iiio só a respeito de Portugal, mas a respeito das 
suas Possessões, principios menos liberaes que os da 
Carta, [ião posso dar o meu apoio ao artigo conio 
elle se aclia; e emendado da iriarieiia qiic proponlio 
esta0 satisfeitos os priticipios, o dccoro qiie 116s dc- 
vcn~us guardar para corn as Proviricias üitrarnari- 
rias, e as iiecessidadej cio serviço. 

Leu-se logo VLU ~Weso a seguinte 
EMENDA : - O Poder Legislativo póde aiictorisar 

o (ioveiiio para que ria ausericia das Cdrtes tome R 

respeito das Proviricias Ultramarinas as medidas Le- 
gialativas, que julgar necessarias, submettendo-as, 
logo qiie as Cbrtes estejam reiinidas, h approvação 
do Poder Legislativo, seiri a qual ii&o continuarão a 
ter força de Lei. - I'assos (Monoel). 

Foi udrniititla. 
O Sr. Ministro du Fascnda : - Sr. Presidente, a 

Ernenda apresentada pelo mcii illustre Amigo o Sr. 
I ' U S S O ~  (Marioel) sendo effectivairiente, segundo eu 
~ O ~ S O  coinpreliender o sei1 pensamento, na essencia, 
o mesmo qiie o Governo pede, tem corn tudo certas 
vtiriariies na fórrna qae inè parecem bastante impor- 
tantes para poderem ser approvadas pela Carnara. 
Parece-me em primeiro logar, que a redacção que o 
illiistrc Ileputado deu á sua Proposta é concebida 
ein terinos que prejiippõem a necessidade prévia dr  
iima Lei para se conceder a auctorisayão ao Go- 
veriio. (O ,Sr. Parsos (Manoel) : - Ê iiiri Voto Gera 1 
de Confiança) R um Voto Geral de Confiança passntlo 
por todos os tramites ... ( O  Sr.  f~ussos (Ma~ioel): - 
I'ara o Ultramar) quer dizer, o illustre Depiitado 
intende, que deve coiisigiiar na Lei Fijiidaiiit:iittil do 
13stado o principio dos Votos de Confiariça, principio 
com que eu ein these r150 me conformo, qiie \);de ser 
admissivel em algumas hypotheses excepcionaes, inas 
que em caso nenhum rue psrcce qiic devia ser con- 



signado  ri^ L1.i 1;iiiidaineiitiil do Eztado (Apo i~ idos ) .  
O illii5tre i ) ( y i i  tado sabe pei fc~ilaineiiti: i:liii.il é a dis- 
po4ç:~o da Caita de Lei de 2 de Maio de 1813 ; iiiio 
iAnoin tle certo que ate Iiojc sc. tciii iiiteridido, se tem 
iiiteiidido mal, na mirilia upiniao, r contra os verda- 
deiros principios, como j i  aqui trrilio dicto nesta Casa 
em outras occasióes, que o C;oveiiio estava armado 
de um Voto de Coiifiança permdneiitc para poder le- 
gislar para o Ultiamar Itrpugna ao3 ineiis priiici- 
pios completaineiite iiin Voto de Confimça perma- 
nente d'ido a todo e qualqricr Goveino que se vciilia 
sentar iie~tas Cadeiras (A/)ciiod»s): iiHo coínprelienclo 
como iiiri Parlaniento póde dizer n'unia certa Cpoca 
qiie tem confianp nos Miiiistroo, e qiie tambern a 
lia de ter nos qiie Ihcs siiccec!eierii ; 1150 conipiehen- 
do iùto (Apvic~(io., ). 

A Caita de L i a i  de 2 de Maio de 1813 determi- 
tio11 fliie o Governo ficasse auctorisado a poder tornar 
qiiaesquer medidas Legislativas a respeito do Ultiornar 
vili ~ii~ii~nstaiiciiis uigeriies; o illiistie Deputado ... 

O Sr. Pcis+oi (I~IuIL(~cZ I : - EU t iiei a palavia ur- 
gcttc~n, 1~01(jiiccu~no O ITltrairiar precisa ser organi- 
sado de novo, o Coipo Lggialati\o póde todos os 
:tnrios dar urna ai1ctoris~iç50 ao (;ovcrno para poder le- 
gislar tiao só parii casos iirpeiitei, sengo para aqiiillo 
que ,jirl;ar sei a bern das Pio\ itici , iz ú ltrainariiias, 
riias depcndeiite (!o voto aniiiial do P.iilamerito. 

CÍr Ortrdur - &Iiiito hein ; o illus~re Deputado na 
npplicaçao da siia tlieoria ií pructicn aiiida vai ui i i  

 muco mais lorige; porém pela explieaç80 qiic aca- 
11o:i (.!e dar, iiao inodificou os incorivenieiites que eu 
cri(-oritro, e que ,aitida repito, de c3~abeleccr conio 
priiicipio iia Lei Puiidainerital cio I:stai!o uma Dele- 
gaçao j)erniiiiierite do Corjjo Legislativo :I flivor do 
(joverrio, isto é, uma Delegação aiictorisada todos os 
íinrios. 0 Goverrio, coriio d im,  já li1,lia essa aiicto- 
ii.;ac:io iwla Curta de L i  de 2 de 1\.1uio de 1813. 

a ,  

i ~ u c i ~  ri-aç:~o qiie niio podia dc ccito ititender-se (foi 
se,iipre a i,iiiilia opiiiiioj seiiyio a respeilo do GO- 
verno a qiietri tiiilia sido dada ; tiias coiisigiiar o prin- 
i ipio dc qiie lodos os anrios t.e lia de dar e3sa aucto- 
i s s a ~ i o  ao Governo. 4 o nie3mo tliie coiisignar-se rio 
,\cio Acldicional u tloutrina que iá se ericoiitra, doii- 
trinii que o Go\rino nio estabeleceu de novo, mas 
c ]  ue copiou tex tualuiente de iiina Constituiq'"~~ irio- 
lleriia e,iiie rios, ciiie é a C~i~atitiii,;Bo de 1838, só 
c n inteiiçio govci~~ai~wntal de ficar 1iat)ilitado a 
toiiiar piovideticids iiiipoitaiite~ a rcJl)eito das Colo- 
iiias (tlc qiic rllas carecem pelo estado de atraza- 
iiiciitG erii te acham) sei,) coiriproinetter as ga- 
ianlias de li!>erdade, qiie ioJos iiós devemos qiierer 
rii~iriter. Poi, i;:io se d+termiiia no artigo, qiié ein 
niiib~s os ~ ~ 3 0 5  O Governo siibiiietterá áj Côrtcs as 
providencins toiiiaci'aj? Poii 1130 é o Corpo Legisla- 
tivo qiie ha de coriliecer d'i+to ! Qiie risco póde en- 
150 liaver l . . .  Risco para a lit,erdade de ccrlo que 
n k ;  riienos garaiitia, tanibciii ri,.lo, porque as Còr- 
les julgam em iiltirnrr iiistaniid. 

Aio sei !)(>ia para qiie se qiiereiii tirar da (:onsti- 
tiiiçgo do Estado disposiç0cs qiie ievarii O Governo 
;i poder tomar providencias iirgeiites e importantes, 
a j  ciiiacj uma vez que sejarn siil>mettidas ao Parld- 
riierito pelo; trainites ordiiiari,)~ detdc o pi.iiicipio, 
ljaiece.!ne qrie dillicilrrieiite se podcr50 orgcrnisar as 
Coloiiias. O l'arlarnento, ein i.egra, dura tres nie- 
se5 ; lerri de occuimr-se irecessariameute dos assurn- 
ptoj relativos ao Cciitineót~; se q~iizer discutir e VQ- 

lar estas Propostas, é claro que ha de consarriir com 
ellris 1nuii.o tcbinp:>; e ri5o pbde estar decididamente 
preparado, pnrqiie geralrrieiite fa,llaiido a maior par- 
tr dos Srs. Depiitados iiào tern os~coiiliecimentos es- 
j)c:,in:la cins verdadeiras necessidiides tlaquellas Posses- 
soes ; e ,)ara pior-a dkto n5o 6 preciso mais do que 
vêr quantas são as Leis qrie tem pass:ido 1)elou tra- 
mites ordiiiarios no Pdrlamento a respeito do Ultrii- 
rnar ; talvez n&o sejarn rriais de tres, e sobre ot$c,i.toj. 
scciiiidaiios : algiiiiia cousa melhor que se tciii i'cito 
a favor das Coloiiias, é por meio de Dictnduras, sub- 
iiietteiido depois o Governo á approvaçao diis Côr- 
tes essas providencias. 

Sr. Pi.esiderite, se eii visse que se couibatia a ne- 
cessidade que tem o Goveriio do tomar medidas irn- 
portaiites e urgentes a respeito das Provincias Ultra- 
iriarinas na iiiiseiicia do Parlameiito, eu podia eiiti.ar 
e111 mais largos detalhes para mostrar a nceessidade 
de se consigiiar unia disposiçio como esta no Acto 
Addieiorial. ICu iiiterido qiic erii quaiito as Provin- 
<:ias Kltrarniiriiias nlio forem goverriadas por Lei= 13s- 
l~eciaas, em quanto nós nã.o fizermos a rcspeito do 
Líltraniar aqiiillo que hzein as naç0e; nitiis civilisa- 
das e rn:tis antigas tio Systerna Iteprrs:~iit:itivo, riao 
podemos tirar todo o proveito que se deve tiriir em 
beneficio da Metropoli das Provincias Ultramarinas; 
e iiós caiiçtino-tios a dizer todo. 0 5  annos quanto re- 
leva qiie s:! org:ioisem as Coloriias, quanto proveito 
se pode tirar dcllaj, qiiaritu urge que se tractc~ del- 
Ias ; mas não passa todo isto de palavras, eni iiaii- 
to o Goscrri:, preso pclai disposiçoes da Cart;i. qiie 
um ineii iiobre Amigo d i se  ser iieste ~or i to  ni.iis li- 
beral do qiie o Acto Adilicionul, e eii iii~eritlo que 
IIYO, e ciigo, r )  Goveriio vê.se obrigado a i i%-~ toinar 
As vezes provideiicias qiie nessa occasiào eram iniiito 
bo;is, iiias (]ti(: depois j;i iiio produscni os til ,ii<)s 
resiiltados. 

A iiecessidade em qiie se acham 03 Governadores 
das Proviricins Liltrarnariiias de toiriarem provideri- 
cias Legislativas, conio se prop8e rio Acto Addicio- 
nal, é sabida por todos qiie ~onhn~err i  aqiielles Irsta- 
dos. Pois coino é possivel qiie Moçatiibique, a Pro- 
vincia de Ultramar qiie está mais distante de nós 
pclas comr~iiiiiicaçòes, coino é I>osii~el que ahi se CS- 

teja ti espera das resolii<;òes das Cdrtes? Isto é, que 
veriliarn de lá as Propojias, que o Governo as exa- 
rriine, que as apresente ao Ihrpo L-gislativo, e as 
C6rtt.s se Iiabilitern para as discutir, qiie desta Ca- 
iiiara passem para a oiitra e tenham 1:i igiiul proces- 
so, que fiquem para o ariiio seguiiite por n30 se [>o- 
derem votar iio anno ariteccdeiite, e a' Prnvincis de 
Xloçi~iiii~i~~iie 6 espera tlaste resiiliado ? (Juniido che- 
ga ellc l i  ! Quando riatiiralmeritc jA nao produz ef- 
feito iieiltiirni ( clpoiados). - fi iiiteirarneiite iiiipos- 
sivel (Icixar de arinar os Governadores Geraea da- 
queilas Porsess8cs pare, ern casos indispensaveis e 
iirgeiii.es, toinarern providencias Lcgislaíivas, enkborn 
coiri o caracter de provisorias, a fim de serem ao de- 
pois subrnettidas á api)rovagk.;> do Governo e do 
Parlaiiiento. Eii repito, não qiiero entrar ein riiuitos 
detalhes, porque riie parece iiho ser e ~ t e  o lado por 
onde a qiiestão tcrii sido mais (:ornbztitla ; riias a di-  
zer a verdade as Propostas e EmerAdas riiciri.Jacl~rs 1 ~ 1 -  

i-a a Alzsa, ou coiitém o rnesmo perisarriciito y i  t 11- 

Iras palavras, ou tem oiitra signiiica~ao (] r i ,  Cio- 
verrio ainda com mais rasa0 não póde adiniiiir. 

'l'ariibcrn v i ,  qiic ii ir i i i  da j  E~iiciida- iliic e31ào na 



Mesa, 6 para qiie o Governo oiiça os Depiitados do 
Ultramar. Parece-me rasoavel, que o Governo, qiiando 
haja de tomar algurria providencia pi ira o Ulirainar, 
oiiça os Deputados dnquellas Pobsessões, mas o qiie 
n&o me parece regiiiar, e qiie isso srja consighado na 
Constituição do Estado. O s  Dep i i t ado~  d o  Ultraniar 
sâo tanto Deputados, corno o são os do Contin(.nie 
d o  Ileino, e fechadas as Côrtes não s to  Deputados, 
senao para receberem o siibsidío. l'orérn, querendo 
consigna r essa disposição na C'a rta, era necessario de- 
clarar-se tambem, que quando se tractasse de tornar 
providencias para o Continente, e para as I lhas Ad- 
jacentes, se oiiviasem os Depiitados dos Circular, para 
onde se tomasseni essas prnvidenciíts. Xão se póde 
fazer umi i  excepção a favor dos Deputados d o  UI- 
tramar, que são tanto como os outros. A o  Governo 
convém qiie os oiiça ; fará mui to  bem se os ouvir, 
porqiie deve oiivir a todos, qi iandn se tracta de to- 
mar- providencias importantes, nias consignar isso no 
Acto Addic ional  intendo, qiie de maneira nenhuma 
se deve adrriittir. 

O Sr. Passos Manoel  teve diividas sobre o ar l igo 
qiie se disciite, e disse, qiie o Poder Lragislativo se 
d iv id ia  a l t h  dos tres ramos, qiie rsião consignados 
na Carta ; mas a sua Eincnda conserva o mesma d i -  
visto, porque diz ( L e p ) .  Por consequencia esta Emeri- 
da tamhern n5o pódc obviar aos inales qiie o i l l i istre 
Depii tado quer evitar: isto sâo duas Delegações em 
Iogar de iitna. Ora, o principio da Delegaq:o é com- 
batido geralmente; o principio d a  Delegaçio rião de- 
srjava eu qoe fosse arvorado coriio pr incip io Consti. 
~IIC~OIIRI na L e i  Viindamenial: e a fal lar a verdade 
não vejo motivo siifficiente para se alterar a redacçgo 
da Proposta d o  Governo, e a da Conimissào, coino 
se periende. 

Boi vista pois destas breves ponderaçôes qtie tenho 
feito, e poderia fazer iiiais largas, se a qiiestão se es- 
tivesse tractando debaixo de oi i tro ponto de visto, 
qiie nao está, intendo qiie a redacção d o  art igo 15." 
conforine se aclia. é ~ re f c r i ve l  ás Emendas e Subeti- 
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tuigões qiie têerii sido mandadas para a Mesa ; e es- 
tot i  convericido qiie, a respeito das Provincias U l t ra -  
marinas, é necessario virem estas disposiçCies, qiie ha- 
b i l i tem o Governo a fazer algiima cousa de u t i l  a 
favor daqiiellas Provincias. 

O Sr. Jeremias M(iscarenhas : - Sr. Presidente, to- 
dos terrios o desejo de dar por concliii'do o Ac io  Ad- 
dicional; c o m t u d ~ v a i  longa esta disciioliâo; eiu o ino- 
tivo, porqHe nâo farei disciirso; mas i re i  respondendo 
a alguns dos argumentos, qiie têrm apparecido, e pórle 
parecer nBo estarem reepondidos. 

O Sr. Min is t ro  da Mar inha na Sessão em qiie r o -  
meçou a discussio deste artigo, quiz persiiadirea Ca-  
mara, que, pnr fal ia da  ciiictorisaçâo para legislar, não 
se tiri l ia podido fazer eleição ern Gda; peço licença 
para dizer a S. t!~.', que se engana completamente ; 
uoroue rio Decreto de 90 de Junl io d o  anno i~assado 
1 

ha esta auctorisaçio, e para solirçPo, do  qiie chama- 
rarn principal dificuldade, neahuina é necsssaria, por- 
qiie basta o senso coinmurn, e uuia interpretação ob- 
via, para intender? qiie, na falta de Juiz de Direito, 
e competente oJ i i i z  Siibstiliito, que, pela regra geral, 
e especialmente pelo Decreto de 16 de Janeiro de 
1837, tem toda a jurisdicção d o  Subjt i t i i ido. - i\ stm- 
eiinda dificuldade é nào Iiaver cinco Juizes ria Tte- w 

l aç io  de Gda, por ser da stia organisação ter sórnente 
ire,; no caso devia tomar-se o accbrdo de ser baa- 
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iarite a I l e l eç io  asbim romposln, o i i  qiiaiido, por iiin 
rigor mais qiie escriiptiloso, se qtiizesse, que os reciir- 
sos eleitoraes fossem decididos por cinco Juizes, de- 
via a este respeito praticar-a~, o qiie se acha ertabe- 
Iecido no I lecreto Organico de 7 de Dezembro de 
1836, a respeito do ji i lgarnenio dos crimes da peria 
de n i o r t ~  ; eii i  conihir iaçio d o  que e s i l  determioado 
n'iicn Derreto de 1847, sobre o niesmo objecto. - 
Comti ido senão se fez a eleiçiin, é porqiie não seqiiiz, 
e não por falta da nrictorisay~o. -R nssitn qiie se 
faz uso de auctorisoções; eii ni io nie refiro a pessoas 
determinadas, nierii coinprehendo n todos, porque ha 
honrosas excepções; o qlie temos visto, e in fe l izrnent~ 
ha de se ver, é servir aqiielln aiictorisaqâo para se 
lançar tributos sobre os povos, crear empregos para 
accomrriodai afiltiados, dar gratificaçõer, uialtractar 
Cidadãos pacifico$, prender iins contra Lei, chihatar 
oiiiros, degradar a ebtes sem sentença, e convicç?io 
d o  cr i r i~r ,  rnandar As galr's a aqiielles, etc. ; eii n&o 
quero de proposito carregar este qi iadro de si rriesrno 
triuito riegro; inas para qiic senão diga, qiie invento 
coiisas, qiie não lia, vou IZr alguns paragrafou das 
Consiiltas da J i in ta  Geral  de Distr ic to dos annos de 
1851, 1849 e 18t3 (O Sr. Ponsos (Manoe1):-Já 
Irii rio discurso passad~)) O Orador :- O rn iâo  l ido  
6 ciiiiito diverso dos qiiG qucvia Iêr ; mas não o lerei, 
porque este parrce ser o desejo da Carnarn, para niio 
se prolongar o debate.-Se porérn i im Governador 
fiiz.hoin liso da niictorisação, adoptando, oti propondo 
olgcima medida vantajosa ri Provincin, o i i  é reprovada 
p ~ l o  Governo drr Metropoli, oti não resolvida ; como 
niostra a exl)eriencia, principalinente desde 184,4, e 
por ci i ja resoliiçiio tenho instado por niuitas vezes. 

Sr. Presidente, ouvi  dizer a u m  i l l i i s~ re  Oracior, 
que, qiiando os Governadores, e o Governo nbilsarem 
desta aiictnrisaçio, deveiii os respectivos Deputados 
qiieixar-se dellrs ao Governo, e deste Q Camara, e 
niesrrio acciisa-los, o niagocin parc.ce ao nobre Depu- 
tado rriiiito fticil, e mi i i to rfficiz, e i ~ n o r a  elle, o que 
passa nas riossas Caii iaras? R i i  voii lhe recordar: em 
1841 os De1)utodos por (ida qiirixaram-se na Ca-  
miira da prepotencia, violencias, e exorbitancias, qiie 
praticava o Governador daqiiella Provincia ; mas qual  
foi o resiiltado dt-sta 'xa 1 Qiier saber a Caniara, 
aital foi ? Éi It~vaii tar- ' "o  Mi i i is t ro da Mar inha 
I .- . 

(que 6 o Sr. I'rstana, qiie me está ouvindn) e dizer, 
r ~ i i t .  niio Itie constíivarn Dor docuinentos oficiaes [>ara 
se acreditarem os factos de qiie se queixava; os Em-  
pregados, que SP enviaram para a India, erani bons ; 
mas qur, por fatalidade, degeneravam, depois de do- 
brarrr i i  o Cabo da Boa  Esperança. - O Ministro en- 
tão do Ileino. oiie o C tambein Iioie. e sinto mi i i to , n i) I 

nRo estar presente, assegiiroii, qiie aqiielle Gover- 
nador gosava de plena confianya d o  Governo, fazia 
mi i i to ~FIII aosgovernados, e tinha feito i im  relevante 
serviço ao Eatado, construindo no Arsenal de Gôa  
urna excellente, e espaçosa docca; mas para desen- 
gano, e prova, de qiie se mente rni i i to nas correspon- 
deiicias officiaee, principalniente nas qiie vem das lon- 
gincliios partes do Ultrnmar, e isto desde a dewohrrtíi, 
o sohredicto Sr. Minist ro da Mar inha a Providencia 
pcrmi l t i i i  que fosse em 1844 governar (;da; e tere +I 
occa.iào de conhecer n f ~ i l t a  da  verdade de mil i tas 
pnrticipaq6t.s officiaes, qiie recebera como Min is t ro ;  
qiie a docca de que tanto alarde se fizeia no Parla- 
iriento, existia só na irnaginaç80 do Governador, qiie 
pajticipava tê-la consiriiido, e d o  Ministrn, qile a 
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epregoava com lifaliia na Camara, aiiida que du parte 
deste, devo cièr, qiie foi por niiriia crediilidade. 

Sr. Presidente, os Oradorrs, qiie coinbato, d io  iirn 
valor irnmenso a necessidad?, qiie tia, de o Ultraiiinr 
ter Leis Especiaes; eu a admitto tambem; mas, co- 
nio podern concliiir, qiie as deve fazer só oGoverno? 
Donde deduzem esta necessidade? E as nHo ~)oderio 
fazer as Cdrtes, da niesma waneira que fiizciii para 
aiiiras Provincias do Reino, e para as Ilhas? Mas 
dir-me-Iilo, que são irliiito poiicas as Leis, que as 
Cdrtes tenha[? feito p3ra o Ultrarriar ; e quereiii sa- 
ber porqiiel E. porciiie o Governo, qlrc se aprcgda 
competente para ns fazer, r150 nj>rcsenta ao Piirla- 
inrrito os respectivos Prcijectos, qiie, a serriri a1)re- 
sentados, seriam proml)laiiicnte apl)rovados por siins 
iiiaiorias, até sem -disc"ss?io, corno aconteceii em 1850 
ern arnl~as as Caniaras a respeito das duas Leis irn- 
portantissimas dos Emoliimentns Ecclesiasticos l-tarn 
Gòa, e Macho; na dos Depiitados, na  miolia nu i en -  
cia, e na doe Pares, apesiir das rriiiilias inforriiaçÒ(:s, 
e iiistancias corri algiiiis dos seiis Membros. - Logo, 
se sc r150 tein feito iniiitas, é porqiie o Governo as 
nilo tern ajresentado ás Cdrtes, ii5o tem instado, e 
ernpenliado coin ellns para faze-Ias. Agora pergunto, 
qiir, e qirnntas Leis tem feito o Goverr~o para as Pro- 
vincias Ultraniorinas, pela aiic~orisaçâo, de que  gosa 
ha mais de treze annos1 i?stào por veniiira ~ h i  orga- 
riisados os ramos Adrriinistroiivo, Judicial, de Pirren- 
da, e de outras f2rpnrti<;õcs do stirviço publico ? iVào ; 
e tiido de dia para dia, vai de rnao para peior; c 
obriga concluir, que para o futuro hn de fazer-se o 
mesmo, que se tem f\,ito por treze anni>s coin esta 
niiciorisaçgo, citja inserçZio no Acto Addicional se 
pcrtcndc coni tarito ernprnho. 

Disse-se mais, qiie as Carnaras, quando Ihes fo- 
rem apreseritadas para serem approvadas as medidos 
Legislativas tornadas pelo Governo, e pelos Gover- 
riadores Geraes, podein-as reprovar, sendo rnás, e 
rnesmo accusal-os; parece assim em theoria ; mas 
falha tudo em practica, o Governo teiri adoptado 
para o Ultramar algumas destas medidas; os Gover- 
nadorei Geraes têem creado muitos etripiegos ; e i~iui- 
tos pesados tributos, abolido por moto proprio mui- 
tos oiitros antigos, niio obstante a solernne decla- 
r a + ~  lariçada na Acta de 18 de Marco de 1843, 
de que pela aiictorisaç5o dada na Lei de 42 de Maio 
do rnesrno anno ao Governo, e aos C;overnndores 
Cieraes, niio se incluia a de lançar tributos; como 
é de ver destas Consultas que tenlio na mão, da Jun- 
ta Geral de Goa;  e julga a Camara que o Governo 
tem se lembrado de sujeitar estas rnedidas h appro- 
va<;;o do Poder Lcgislativo? Sâo ,  Senhores, não, 
nem pensa nisto, e o que scrnprc se tein feito, ha de 
fazer-se tarnbem para o futuro, como é de  crer ; de- 
senganerno-nos pois; as coiisas hlo-de marchar, co- 
ino sempre tèem marchado; agararitia cotitra o íibil- 
so consistente na obrigaçiio, que o Governo teiri dè 
siibmettcr as medidas tomadas ;is Cortes, logo que 
se reunirem, hade ser niesrna quetem sido até hoje. 

U m  illustre Orador avançou, qiie cornmettendo-se 
a sorte dos Portugiiezcs Ultramarinos á descripçâo 
do Goveroo, e dos C;overnadores Geraes, se Ihes fa- 
zia um valioso presente e eu digo, que se lhes faz 
um ftinerlo presente, pois que nada mais importa 
este decantado presente, se iiio uin verdadeiro Abso- 
lutismo, cujo companheiro inseparavel é o despotis- 
mo; e assim se dcstroe R principal garantia do Sys- 

terna Representativo, que é a divisiio do5 Poderes, 
meio efficaz para obstar ao despotismo; porque afei- 
çiio caracterisiica do Absolu~isino é o mesnio Poder 
f a ~ e r  Leis, eexecutul-as, e daqui nasce oposso, gue. 
r» e qt~ando. 

Eu,  Sr. Presidente, bem sei, qiie iirria-fracção do 
Poder Legislativo dada a urna Proviticia póde ser um 
preseiite ; riào dado ao Poder, e seus Ilelegndoj, [nas 
sim a iinin Assembléa deeleiçao popular, corno eram 
as antigas Assemblc'as Proviriciaes v. g. de Virginia, 
e oiit~as Provincias da Ainericn do Norte qirando CO- 
lonias da Cirarn-Bretanha, e S E ~  as modernas conre- 
didas pela mcsma iVação 6 sua Colonia do Cabo de 
Boa-Esperança, e oiitras : porclue, concedida ao Po- 
der, e seus Delegados importa o Absolutismo, mas 
concedida ao povo, ou setis Representantes importa 
a liberdade, e garaiitia contra o Absolutismo : querem 
fazer este presente ás Provincias Ultramarinas 1 Dèern 
ao rneiios as que estio em circuinstancias, as Assem- 
bléas Proviriciaes, qiie façam para suas Provincias 
Leis ; que depois sejam snnccioriadas pelas Cdrtes Ge- 
raes; entào estas Provincias agradecer-lhes-hlo o 
presente; mas presente, que consiste em estabeleci- 
merito do verdadeiro Poder Absoluto, rejeito-o erri 
meu nome, em nome da Provincia, que represento, 
em nome de todo o Ultramar; e já a minha Pro- 
vincia o rejeitori com indignaçiio em 1843, quando 
teve noticia da Lei de 9 de Maio do dicto anno, que 
fez o mesirio presente; rejeito-o, digo, dirigindo 6 
Carnarrr dos Srs. Deputados iirn forrnal, forte, direc- 
to, e energico Protesto contra as disposições daqiieIIa 
Lei;  e se O resultado não foi outro estrondoso, epor  
ventura lamentavel, é que os Portuguezes da  lndia, 
por indole, e por cslciilo, sùo pacificas e fieis, e ain- 
da n8o Iiaviam perdido as esperanças de que as coii- 
sas de I'ortugal haviam de ter rriellior direcc;;~; e 
os direitos do, Portiiguezas Ulcramariiios Iiaviam de 
merecer a conaideraçiio que exigem a raz:~o, c: a e5 
Politica- A ciija vista intendo, quelotige deme re- 
vogarem a Procuraçào, hão-de approvar, e louvar es- 
te meu procedirnerito. 

Argurnerita-se com o exemplo das outras Naçòes, 
qiie têern Colonias, e eu direi, que este argumento 
niio colhe, porque a natureza das nossas Colonias é 
'muito diversa; pois desde a sua descoberta, foram 
sempre considerados osseus habitantes, cor110 verda- 
deiros Poi.~riguczes, iguaes etn todos os direitos, e 
garaittias aos do Reino; como bern most,rararn na 
Sessio de 17 e 18 de Alarço de 1843, os Srs. Jiilio 
Sanclies, e Mousínlio dlAibuquerque, cujos I)iscirr- 
sos, qiie tenho aqiii, riao leio, para iiio protrahir o 
debate. 

Acerescentarei sómente, que quasi todas as POSA 
sessòes Inglezas na Asia, com que se argir men ta com 
tanto afan, não são verdadeiramente Possessi;es do 
Estado, mas d'uma Companhia Coinmercial ; e ha 
muitos Escriptores, e Publicistas da  mesrna Kaçao 
que reprovam as Leis dos antigos dominantes, qu? 
ainda s i~o conservadas, e conio coritrarias aos direi- 
tos do homem, pedeni a sua substitiiiçGo, conforme 
exigem a razio, a justiça, e as verdadeiras Moral 
I'oiitica, e Rei igiào. 

Sr. I'iesidenie, vai ser longo este meu discurio ; 
nao quero ser enfadonho; e por isso oni tnitio o riue 
podia dizer pura apoio das Propostas, qiie ;i 1 1 1  i,,ciitei 
para o cato de ser rejeitada a d a  siipprejsùo dos pa- 
ragrafos, p'orque por si só sko claros os fundamentos, 



em que se baseam, e mesmo intendo, que serhadop- correr, niio e6 aos casos urgerites, w > ~  casos inipre- 
tada a Suhstituiç~lo apresentada pelo meli mui illus- vistos, mas até nos previstos. &tiem lêr 0. nosso João 
tre e respcitavel Amigo O Sr. Passos (Manoel). rnas de Barros e JacintoFreire deAndrade, I& ha de v&r 
sómente direi, que a argurnetitaçiio do Sr. Miiiistro a Delegaçào constante qiie os nossos Reis concediam 
da Fazeiida dediizindo, qtie, no caso de se adinittir aos Goreriiadores Geraes--Nem eu temo que se possa 
o deverem ser oiividos os Deputados da Provincia negar a necessidade de haver rim Poder que Drovi- 
Ultramarina, para a qual se legislar, se seguiria tarn- dencêe de prompto ás urgencias das Provinciãs ~ 1 -  
bem devorern ser oiividos 0s da Madeira, e outras trarnaririas : tractando-se uiiicamente de saber quem 
Provincias, seria esta argumentaçiio logica, e legiti- ha de ser esse Poder, e como se ba de organisar. 
ma, se o Governo quizessc, e pudesse legislar para As observações que t8em sido apresenbdas pelos 
aqiiellas Provincias para o que [ião se pede auctori- illustres Oradores, reduzem-se a duas ; primeira - a 
sasão, corno para legislar, para O Ultramar. Bem sei, reunião dos Poderes Politicos.. . Peso que attendam 
que todos riós somos l<.epreseritantes da Naçao; mas bern ao que vou dizer, porque ou eu tenho razão ou 
nem por bso deixamos de o ser especialmeiite da nao, se me rnostrarem que nãoa  tenho, declaro com 
Provincia, que nos elegeii ; e por mais patriotismo, toda a franqueza que voto contra. . . a r eun ib  dos 
que se apreserite, sempre prevalece o espirito da lo- Poderes Politicos produz a Dictadura, e o resultado 
calisação, e interesse provincial; accrescendo a isto, da Dictadura é o despotismo, e a tyrannia. Eis-aqui 
qiie iim Deputado ordinariamente estk mais ao facto esta em resurno a maior parte dos argumentos apre- 
das necessidades da Provincia, que O elegeu ; deixe- sentados pelo Sr. Cordeiro, e Jeremias: nzo se 
mos as theorias; attendamos o que attesta a expe- não O despotismo, e nada mais. 
riencia. Sr. Presidente, não ha duvida nenliuma de que 

Não direi nada a respeito da Proposta do Sr. Pas- uma das mais hellas descobertas da época foi a dis. 
sos, por qiie nzo carece: do meu fraco apoio ; mas é tribuiçã.9 dos Poderes Politicos por diversas inãos: 
claro qtic obvía a todas as necessidades, e ao mes- são setirincllas uns contra os outros, pue se fazeui 
ino tempo salva a essericia do Systema Kepreseiita- coritêr dentro da orbita das suas attricuiçoes, por- 
tivo; porque assim como apresenta o rernedio, quea  qile todas as vezes que ha reuniao delles n'iima pes- 
urgencia pedir, evita a crea$io pelo Pacto Piinda- soa tiatural ou moral, ha risco deDictadura, e ~ &  
niental d'liin Poder Absoliito, e heterogeneo, qiie é vir logo despotismo e tyrannia ; mas notem os Srs. 
serem 0s (~;overiiadores Gcraes D(.legadoj do Execu- 1)epiriados que se dá esse resultado sómente qiiando 
tiro c terem pela Coristittii~~io Poderes independen- tal retini50 de Poderes se acha na Suprema Ma@- 
tes ; porque as attribuiç6cs, que dá a Coristituição, tratura ; e que nenhum Publicista disse até agora 
vem irnrnediatarnerite da Saçào, e constitiirm Poder .que de urna Auc~oridade Secundaria, podia resultar 
Poiitico; apoio por tanto a Substituiçzo do Sr. Pas- a Dictadura e tyrarinia- E necessario Iêr primeiro 
sos, e no caso de ser approvada, retiro as minhas 0.; Piihlicistas para n5o vir aqui apresentar uma dou- 
Emendas a estes paragrnfos-(Apoiado : - Muito trina nova, e siijtentar priiicipios que elles nunca dis- 

seram, nern escreveram]. I~em, rniiito bern), 
O Sr. Ferrer.: - Sr. Presidente, confesso franca- Sr. Presidente, ha despotismo e tyrannia no Go- 

metite que nunca rne passoii pela cabeça que hou- vernador Geral da Iridia porqiie tein uma fracção 
vesse qiiem iinpiigiiasie os prngrafos ern discuss8o do Poder Legislativo! ! . Pois o Governador Geral 
corno prcjudiciaes rís Proviricias U1trani:iriiias ; lern- não é unia Auctoridade Secundaria I .  . . E se elle 
biei-n1e, éverdade, quc fazer coricessc'iesdesta ordem, abusar n io  se póde processar, e fazer-se inforcar r 
podia considerar-se como iirri principio, oii um meio Aonde está a Dictadura ? Corno pótie aqui conside- 
de facilitar a siia ernaiicipaçâo, segundo mostra a rar-se despotismo e tyrannia 1 . .  . Na Repiit>lica de 
Elistoria de todas as Napcs que tern tido Colonias, Veiieza, todos sabem O grande despotismo qiie exer- 

Sr. Presitlente, é dificil o oficio ci<: ltelator da cia O Consclho dos Dez ; para se evitar creou~se o 
Corniriissao no ponto em qtie se acha a discussão: Consellio dos Cinco, e o despotismo não se acabou ; 
tem sido tantas e tHo variadas as opiriiiies consigna- creoii-se depois O Conseltio dos 'í'rrs, e o despotismo 
das nas diversas 1':niendas; tem sido tantos c tiio con- e a tyrarinia saltaram logo do Conselho dos Cinco 
tradiclqrios os 1>rincipios enunciados, qiie custa res- para O Conselho dos 'l'res, porquc a Dictadura só 
poiider a tudo - Principiarei pois coin o meu laco- póde ser excrcida no logar superior, e não no logar 
nisnio do cojtuinc, resiabo1t:ceiido os priiicipios da securiclario (O Sr. Passos A,lannel:-Em toda a 
verdadeira Pisolofia de Direito; visto que os iiivoca- parte). Bem sei que a tyrannia póde estar em t,oda a 
dos &o tem applicaçio ncnliilma á questão-de que parte, porque o Cabo de Policia mais insignificante 
se tracta. E tarito qiie o Sr. hfanoc?I Passos, qiic fol- póde ser tyraiitio; mas n8o se tracta agora disso, tra- 
gilei milito de ouvir. com a leí~ldade que costiima, cta-se de que o despotisino e iyrannia, em resultado 
confessoli, e i1Zo p d i a  deixar de corifessar, a neces- da nt>sorp<;;io dos Poderes Politicos, não ~ 6 d e  exis- 
sidade qlie podia apparccer rias Possessòes Ultrama- tir n'um.1 Aiictoridade Secundaria : é cousa que ain- 
rilias de se adoptarem de prnrnpto rncdidas Legisla- da nirigciem leu, nciri escrcveii, e que ningiiem ouviu 
tivas. c em occasiào qiie se iiuo podesse recorrer a dizer scrião nesta Casa. Pois, Sr; Presidente, esta 
estc Parlamento. S a  verdade querer negar estas hy- Cainara n%o póde fazer urna Lei qiie v& de encontro 
poLliescs, era ncgar a l i i z  do meio dia. As disl)osi<;Ges da Lei Fundamental do Estado, e um 

Sr. Presiderite, bastava ver a nossa FIistoria, para Governador Geral da lndia a qiiem se concede uma 
se saber qiie desde que .\ffononjo de A1t)iiqiierque coristi- pequena fr:icçilo do Poder Legislativo, póde arrogar 
ti l i t i  o Estado da llldia até hoje, sempre os liossos n si esse rlircilo ? i\jjo 6 clle resp~ii~avel pelos S0US 

Reis, apesar de serem m'iito ciosos da sua aiictori- actos ? 
&,de, coiicederam aos (jovernadoies Geraes do UI- Sr. Presidente, vamos outras argilmentaçòes. 
trarnar iiinn fracção do Poder Legisla~ivo para oc- Todas ellas se cifram nisto -Os governadores da In- 



dia p~dern abusar- h verdatlc, poderii abusar por- 
que a perversidade humana, como consta da Iiistoria 
teri1 abusado de tudo, até da Santa Religião se tem 
abusado ; mas o que eii não vi até hoje, d que quando 
se tracta de organisar qiialqiier paiz, se rejeite esta 
oii aquellu iiistituiçHo, porque se póde abiisar della. 
Sejamos logicos: logo que se proclama urn prin- 
cipio, é preciso adoptar todas as suas conscqiiencias. 
Sr. Presidente, se o Goverriador da Iiidia iiio fôr 
iim homem de probidade e lio~iesto, lia de abusar 
como qiiizer, tenha csta attribiiiçiio ou niio tenha, a 
cliiestão está toda na escollia que sc fizer desse iiidi- 
viduo para Governador. 

Varnos h possibilidade do :ibiiso, quo nzo é tcio 
coiiio nos dissc o Sr. Il)el>iitado Jereniias. 

O j  C;overnadores da India oii siio bons oii ináoa; 
se são bons, uso Ii%ja rnedo qite abusern ; se são 
rriáos, tarnbein não deve Iiaver riiiiito receio, porque 

cli o G-overrio de Lisboa paia Itie torriar corita. 
íJ Sr. Jeremias M~iscarenhns: - Se o Governo 

11Bo attende ao qiie dizein os Deputados d a  Iiidía, 
corrio lia de atteiider aos abiisos dos Governadores ? 

0 Orador : -Essa é boa ! Pois os Depiitados da 
India s%o olhados sem consid*:ração ? Pois o illustre 
I)epiilado nko tern aqui a niesma liberdade que qual- 
quer de nbs? i\;Wo é ouvido corri a riiesina atterição ? 
Eii mesmo tcnlio apoiado muitas vezes o Sr. Oepii- 
tado, e nso quero que esse dicto passe aqui sein cor- 
rectivo: nHo é conveniente que os iiossos Irrnios do 
Ultraniar se persuadam que os seus Deputados aqui 
,s%o tractados com menos consideraçb do que 05 do 
Continente (.4pwi<idos). 

Pois o Ooverrrador da India pGde abiisar desta 
attrihiii<;ào que se lhe concede, depois de se dizer 
no Acto Addicional, q i ~ c  elle ouvirá o Corisellio do 
Governo ? Se elle decidisse só por si, talvez podesse; 
riias niio, Senlior, lia de ouvir o Conselho do C;over- 
no, e mais facil é acliar.se o abiiso ri'iirria stí pessoa 
do  que ern, iniiitas. Alérn disso, qual é O resiiltado 
desse ttbriso, é alguina Lei perniaiiente na India ! 
Xgo, Seiiiior, porqiie cssa providencia lia de vir ao 
Goverrio, e ha de receber a Saricçào do Corpo Le- 
gislativo; .r consequencia o Goveriiador só pbde 
legislar proviso~iainerite : se elle tornar uma rnedida 
iniqua, cá está a Cainaia para a derogar. li serli rrie- 
Ihor qiie os povos da I i i d i ~  ngo teiiham remedio ne- 
ntiurn aos seus ir~ales, q.ue esperem dois e tres arinos 
que lhes vá unia provideiicia de Lisboa, e isto só 
por haver desconfiaoca de que o Govertiador pbde 
abusar? E u  desejava que o illustre Deputado nie 
dissesse, se, estando doeiite, deixara de cliarnar urri 
Medico só porque elle podia abrisar : o Medico po- 
dia receitar um renicdio ao Sr. Deputado que o pas- 
sasse desta para a outra vida; mas por isso, achan- 
do-se o Sr. Deputado atacado de uina eriferrnidade, 
deixaria de o cliamar? De certo qiie iiiio. 

Sr. Presidente, que iiós, os Depiitados do Coii- 
tiiieiite, regateasserrioj essa concessOei iriteiidia t u i i ;  

mas que o Sr. Deputado pela Indiu o faça, n30 iii- 

tendo. Quer a Camara dar iiirla igual disposiç;io ao 
lteitor da Universidade de Coirnbra ? Eu agradeço- 
lhe isso muito. Quer fazer itnia coiicessiio destas ao 
Governador Civil do nieu Districto? Tainbeiii lho 
agradeço muito; irias que seja o Sr. Deputado pela 
India quem se opponha u fazer-se esta concessão ao 
Governador da India, 6 inaudito. 

Diz o Sr. Depiitado: -Mas os Povoa da India rc- 

presentuin contra siniilhaiite coricessib ; - ni?o acredi. 
to, e se é verdade, digo ent50, que os Povos da In-  
dia 1180 estão eiri estado de gosarem d o ~  direitos qiie 
a Constituiç~o confere a todos os Portuguezes. Pois 
os Povos da India não tem o direito de Petiçao 1 
NGo e!egein os seus Representantes, e os seus Repre- 
sentantes niio vem a esta Camara, e 1150 podem apre- 
seiitar aqui os abusos desse Governador e pedir PIO- 
videncias a esse respeito ?... E necessario restabele- 
cer os principios verdadeiros da rnatcria, e qiiestio- 
nar sobre ellej, e n:o apresentar aqui priricipios que 
niirica se virairi, nem ouviram em parte nerilii~m~. 

Tanibern se falloii ein salvaçzo publica ; disse al- 
guem : -EU ante, quero dar iim Bill de I?demrdidode 
ao Governador da Iridia por tomar urna ou outra pro- 
videricia Legislativa, do qiie quero consignar isto na 
Constitiiição. - Ora, Senliores, isto podia dizer-se 
n'urn Tribunal de Justiça, mias n'ilm Parlamento, e 
qiiniido se tracla da Constitiii<;A» do Estado, dizer-se, 
vallia-se o Governador do - Sdur populi supremo 
Les esto! Oti, Sr. Presiderite, qual era a c o i i ~ i u ~ ~ ~  
pract.ica de tudo isto ? Era que o Poder LegisIativo 
se tornava demecessario; podiarnos fecliar estas por- 
tas, e bastava que rricssernos aqui todos os annos "0- 

tar iim Bill de I~iclern~aiilade, porqiie a Lei era só O - SuLr~s populi. I'ois nio sabein os Srs. Deputados 
qiie esta Lei 1150 lia crioie neriliiini qiie não tenha 
sariccionado ? Qiie é indefinida e iridetcwninada ? E 
quereui silbslituir a salutar disposição deste Pi.rrj<>c,to 
por essa Lei indefinida, pela qual o Govcriiador 1)óde 
tomar as provideiicias que qiiizer indepcridenlttriiente 
da  approvaçuo do Con~elho do Goverrio, e da fti- 
tura approvaç8o do Parlamento? Pois havcrh al- 
giteni que jii lgiic rnel lior toinarem os Cioveriiadores 
do C {tramar as providencias qiie qiiizercm, invocan- 
do para isso a Lei da Salvagão I1ut>Iica, do q u ~  prn; 
cederem legalmente em virtude desta concessão ! E 
iiripossivel. 

Sr. Presidente, supponliamos qiie esta disposição 
ri50 passava, e que aos Governadores do Ultrainar 
ficava uriicamente O arbítrio de appellarem para a - Salus populi ruprema Lex eslo : dava-se um caso 
~ir~eiitissirno n'unia destas I'rovincias, a que era abso- 
lutamente indispensavel acudir com providencias, o 
Ciovernador não as dava; e perguntada a razio por- 
qiie o n5o tiiilia feito, respondia: - Porque não tinha 
auctoridade para isso ; - nbs diziamos- mas tinheis 
a Lei da - Sulur populi - e elle respondia-nos - 
Mas eu éque nio quiz tomar sobre mini essa respon- 
sabilidade. -Que se havia de fazer neste caso? 

Falloii-se tainbem ein Delegação. Pois nós tractn- 
rnos de fazer uma Delegnção? Pois nós somos lima 
LegisIntrira Ordinaria 2 Nós somos um Pariamerito 
Constitiiinte para reformar a Carta, pertence-nos de- 
signar o modo como Iião de ser exercidos os Pode- 
res Politicos; por cons~qiiericia nâo se tracta nqrii de 
fuzer uma Delegação; O papel qiic nós fazeu~os aoui 
e do orgão da Soberania Nocionnl; a Soberariia Na- 
cional está reformando a sua ConstitciiçGo pela nossa 
bocca, nós soriios os interpretes da Sobrrania Nacio- 
nnl, por consequencin não se tracta aqiii de Delega- 
ções, tracta-se da Keforniíi da Carta, e nada n,aiS. 
Nós podeiiios dizer - O Poder Legislaiivo hn dc ser 
exercido por uiiia s6 Caniara - por coiiseqiiencia ,,o- 
dernos dizer - Os Estados da Ii~dia Iião de ter i ~ i i ~ ~  

fracçrio do I'oder Lcgi.lativo. Pois o C(~n~c.lho da 
Universidade de Coiiiil)ra 1150 tem urna frarção do 



Poder Legislativo? Pois por differentes Leis os Go- 
veriiadores do Ultramar n5o iern esses mesmos meios 1 
Pois a Lei das Eleições de 90 de Junho de 1851, a 
Ltbi de 9 de Maio de 1843 nio Ihes dtí mais meios 
de legislar do que nós Ilies damos no Acto Addicio- 
iial ? 

Agora o que eu não cornprehcndo é o principio da 
Delt*gação n'iima Legisletura Ordinaria : - Delegatus 
non po t e~ t  delegore; -e bem qiie ha a practicu dos 
fotos de Confiança para certos e determinados obje- 
ctos, Votos de Confiança ein geral concedidos pnr um 
Corpo Legislaiivo Ordiiiario, isso é qiie iião está em 
haririonia com a siia natureza, e com opriiicipio. Eu 
percebo a finura do ineu Atnigo o Sr. Passos; S. 
13x.' coiihecendo a dificuldade do negocio, antes 
clutbria qiie iodos os annos se désse iiin Voio decon- 
fiança ao Governo, do que se estabelecesse esta pro- 
videncia ria Constituição; e A raziio disto i, porque 
elle qiier saber se o Governo merece, ou não a con- 
fiança daCamora ; e no caso de não a merecer, der- 
riibar O Governo. . 

Mas o illiistre Deputado, uieu Amigo, para der- 
riibar quelqiler Governo escu~a deste qeio, tem ou- 
tras arinns poderosissiinas. E eis-nqiii como eu inten- 
(10 qiie 6 rneliior votar-se a regra geral, que esi& ern 
Iinriiionin com nu principias de Direito, do qiie ad- 
rnittir-se este meio iiidirecto proposto pelo meu Aini- 
go, princil>alm*.nte nio preci,ando o Parlamento des- 
ia arnia para derrubar qualquer Governo. 

Se eu visse combater sóinenie adisposi~80 do$ I.", 
uindít iiie accomriiodario; posto que ha motitos qiie 
jiistificarn esta providencia ; nias negar-se aos Gover- 
riadores do Ultrainar as faculdades de poderem provi- 
dtmci~r ciii ciisna iirgrntes, declaro qiie não percebo. E 
Iioje estoii ainda roais coiivcncido da necessidade de 
se co.isigriar esta providencia no Acto Addicional, de- 
pois qiie ouvi o ineii Ainigo o Sr. Pestana, que nca- 
I>a dt. v i r  Governador da India; e se é perniittido ar- 
gii iientar-se coiri a auctoridade de algiins homens il- 
Iiisires qiie nio teeiii assento nesta Carnara, e alguns 
(103 qriaes já não existcrn, en tambein invoco a au- 
ctoridade do Sr. Pestan,~, qiie não vale menos. 

Poriaiito fnçn a Cainara o que intender a este res- 
l~eito; eii tenho dicto aqiiillo de que estou nltamente 
coi,vrncido. Rel)ito, nio (,osso intender como as Pro- 
viiicias Ult rii ma r i  [ias sibjam condeo~nadas a soffrer o 
i i i ; ~ I  3eni sc Ilies applic.cr o reriiedio, só porqrie ellas 
c stào distantes rniiitus Iegiias de Portiigal. Eu declaro 
,,iit., se fosse D r p ~ ~ ~ a d o  pela India, não nie conten- 
tava só corn esta providrricia ; queria ii~ais ainda. 

O Sr. fjar<io de .Blnteiritn: -Cedo da palavra 
ottra o Sr. Cordeiro faltar; mas peço a V. E X . ~  que 
IIIC in.creva eiii aeii Ingar. 

O Sr. Rodrigues Cordeiro. -Sr. Presidente, qiian- 
do ~ i i  incetei e3te dcbnte, beiii vi que elle versava so- 
bre niaterin milito tranxendrnte, e hoje v~jocste meti 
~~~~nsalneri to  jiistiricado pela al tiira a tem che- 
gado :I diicussãq. 

ltt.alinc.ntc, de qiic se traciii 1 Tracta-se de cercear 
ar g:irnniias a o s  nossos Iriirios do Ultramar, tracta- 
3e (1,.  iiivesiir os seus Cfovernadores de Poderes Dicin- 
toriaes, tracta-se de arvorar o arbitrio em logar da 
Lei naquellas nossas longinquas Provincias, e isto não 
podia passar desapercebido, isto não pbde nem deve 
rer approvado por uma Carnara liberal, e é esta po- 
derosa coiisideração que me leva a fallar pela segun- 
(Ia  vez na maleria. 

\ 7 0 i , .  :i O- M rnço-  18;>i?. 

Sr. Presidente, contra os argumentos por mim j& 
apresentatios nesta Caza n fim de combater os$$l.' 
e 9." da artigo lb." do Acto Addicional á Carta, 
tcni-se levantado Oradores auctorisados. Oradores 
cujo talento eu respeito; tecm-se epresentado consi- 
derações diversas, mas eii confesso que nenb~irnas das 
suas razões rne tein convencido, porque ainda os nHo . . 

v i  entrar no amngo do questão, porque o principio 
eeiá intacto, e ainda não fizeram mais do que esvoa- 
çar B roda delle. 

Sioi, Sr. Presidente, o principio da  não Delega- 
$50 está intacto, é elle aqui o principal e é exacia- 
mente aqiielle de que mais se tem fugido. Porque 
não vem os Srs. Deputados tí brecha, porque não ata- 
cam o principio de frente, porque cençam a stia in- 
telligencia em divagações siibtis, quando n?io é com 
estes qiie a iirstRo deve ser tractadn ! 

Pois, Sr. 1 residente, eu volto á qiiestão, estou de 
novo no;meii forte, de novo ctiaino os Adversarios B 
brecha, de novo Ihes digo, sem receio de ser conven- 
cido do contrario - Que nos paragrafos 1." e $2.' do 
artigo 15." está iiriia Delegação do Poder Legislati- 
vo, e que este não póde ser Delegado pelos Parla- 
mentos. 

Sim, Sr. Presidente, nos paragrafos em questâo ha 
limo Delegasão dc~ Poder Legislativo tão extensa que 
do Governl passa para os Govt~rnedores do Ultramar, 
tão abjiirda que nos Miriijtros e nos Governadores se 
faz convergir o qiie segundo a theoria Conatitucional 
da Carta esta dividida por doas Carnaras, e pelo 
Chefe do Estado. 

E assim 6 que liberatmente se quer governar as  
Provincias Ultramarinas? a assim que sc respeita s 
theoria da divisiio dos Poderes, é assim qiie perten- 
deis guardar as  niel hores garantias Constitiicionaes ? 
Não póde ser? ,i n~ellior e niais segiira garantia d o  
Governo liberal está na di\i*ão e independencia dos 
Poderes Politicr>a, P nós não podemos reunir todos 
esses Poderes rios Governadorc.s do Ultramar; o prin- 
cipio de rirrna ví~rd.idr é - Qiie n8o ha Sub-delega- 
çâo do Podcr L~gi,lativo, e nós não podernos sub- 
delegar esse Poder, qtie já ein ri& foi delegado pelo 
Povo. 

H a  iiicoiiveniente na completa observancia doprind 
cipio liberal ? N 5 o  acredito qiie Iiaja, mas se tia, devo 
declarar que eii untes qiiero qiie o principio liberal se 
s;ilve, mesmo resiiliando dahi algi1ns inconvenientee, 
do qiie qiiero que n despotismo de uin Governo Di- 
ctatorial se estabeleça nas Provincias Ultramarinas 
('Apoiados). Sr. Pre2idente, os priricipios pare mim 
sBo tudo, 5iio o qiie rii mais respeito neste Mitndo, c 
quizera iaiiit)rn~ qtie elIei fossem o que tm de rnnie 
respeitavel para eíta Casa. 

Mas diz-se - Qiie nos paregrafoa ein qiiest&o nio 
lia nentiumn Delegnção do Poder Legislaiivo, e qiia 
iinicanieiite se tracta, coino affirmoii o Sr. Ferrer, do 
exercicio desse direito. Pois euciign, que nelles nãos6 
fia tinia Delegaçno do Poder Legistativo, mas ha mais 
airida, ha iiiiia Delegação do Poder Soberano, do  
Podcr de lançar tribiitos, Poder inalienavel, indivi- 
dilal, que n Povo s-ml)re rt.aers7nti para si, e que 
ningueni temi senio elle oti os eeiis liepresentantes 
(Apoiados). 

Sr. Presidente, eu sei que os Governadores do UI- 
trairior lançam tributos, este Poder nunca elles o de- 
viam ter, é risurpndo ao Povo, e o Acto Addicional 
ngo Ihes protiihe este abii~a, antes pertende IegitC 
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clorine indolebtetnente, n a d ~  pede, iiada deseja, e é na vanguarda da Europa ; em quhnko 8 lii>$idb$b se- 
tùo indifferente nos ferros conio á liberdide ; porqiie cuava nas oiitras Nações a v a n ~ v e r n o ~  r& rei passo 
iiir Iiidia a raça, a lingoa, a ReligiBd, os cosiuiiies, (Apoiaok); p i e  então aejanios logicoy RBO vamos 
tradições, tudo é diffetente da Inglaterra ; porqiie noutrm ponto6 atraz della ; sejanios coherentes; e r& 
iia Iridia são os Inglezes odiados coino conqiiistado- formarmos a Carta pare que ella hos dê mais garan- 
res, não obsrante haverem concorrido para o bernles- lia*, nho vamos nesta parte lorna-Ia menos liberal 
tar d~cluelle Povo, ainda lia tresseciiloo devastado pela do que era; porque, Sr. Presidenk, embora se diga 
anarchia, pelas guerras, pela miseria, e pela tyrarinia 
das dpiiastias indigenas, e quando 11a tal ditferença 
de civili~ações, quando taes odios se niitrem entre 
dois Povos, não e possivel goveriiar de oulro r~iodo. 

Mas como governa a Inglaterra a maior parte daa 
suas outras Possessiies da America, da  Africa, da Eu- 
ropa e do Oceania? Eii vou medra-10, e desde já 
peço á Carnara que lhe siga o exemplo, 

A Inglaterra possue na America vinle e tantas Co- 
lonias, e destas apena, a Terra-Nova, Santa Luzia, 
a 'l'riridade e iiiois duas, cujos nomes agora ine não 
lembram, é que não teem Legislaturas especiaee, inae 
estas ~iesrr~as tom Consellios Legisletiros e iião tem 
Governadores revestidos de Poderes Dictaioriaes. 

Na Africa o Cabo da  Boa Esperança, que é a Ca* 
hnia mais importante, tein iime Legislaliira especi;il, 
e as outras menos consideraveis tem Consellios, isio 
é, AsserriblÁas mais restrictas e com Poderes mais li- 
mitados, mas que assim mesmo offerecem garantias 
bastaniea para uin bom Governo. 

Na Ewopa as Ilhas Jonios teem tambem urna ttc- 
presentaçb, e na Oceania a Australia e a NOVA 
Galles tceni Conaellroa Legislativos kom duas partes 
dos seus Membros de eleiçao popular. 

Seohoreo, que nie apon~ais para a Inglaterra, aqui 
tendes o modo coma ella guverna as suas Cdonias+ 
c agora tolerai que vos diga:qiie governando assim, 
vai esta illustrada NaçPo adiante dos desejos de mui- 
b das mesmas Colonias, porqiie quando Lord J o h  
RusbeZ ultimamente apresentou o Bill de Reforma 
Colonial declaroii que a.lgumas P~ssessões não riehain 
Assembléris Legislativas, porqiie as a i o  cinliani queri4 
do ; mas logo qiie as quizsssein, estava disposto a dar- 
llias. Lá pergunta-se ao Povo como quer ser govora 
nado, aqui governa-se dictatoriuhente, e diz-se qtie 
se Ibe fuz uin bencficio I Aqui tendes ; a differença niio 

o contrario, ;ir1 relaglo ao Ultrairior *Certa de 1846 
é mais liberal, que a Consiitui~âo de 1838, e o Acto 
Addicional. A Carta niio proliibis que os Libertos 
votesserii, o Acto Addicioiial artancoii. llies esse di- 
reito; a Carta iiãt~ revestiu os Governadores do  UI. 
troinar dos Poderes da Dictadiira, tanto a Cúnsii- 
tuiçio de 1838, como o Acto Addicional concedema 
Ihes esses Poderes. 

Sr. Presidente, o Acto Addicional, a exemplo das 
Constituições Francesas, deve unicamente consignar 
o principio de que as Provincias Ultramariira~ po- 
dem ser governadas por Leis Especiaes, mas n b  de- 
ve consignar mais nada, porque os Codigos Politicos 
n5o devem saír destas theses geraes invadido o ter- 
reno das Leis Regulamentares; deve parar no artigo 
lb-mas ri80 deve ir além consignando os dois pa- 
ragrafos que se lhe seguem. ( O  Sr. Fewer- Por- 
que approvou entgo as disposições eleitoraes, que se 
consigiiaram no Acto Addicional- l) Porque ? Por- 
que essas disposiçks eram ampliativas, davam m ~ i s  
garantias ao povo, e ainda nâo havia ama Lei Blei- 
toral Seita pelo Parl~tnento em que ellm fossem g s ~  
raritidas, em quanto que estas dos$$ l."e 9." da  @?ti- 
go 15 são restrictivas da liberMe. 

Mas, Sr. Prezidente, qriando mesmo se julgue ner 
ccasario, o que eu estou longC da ameditar, eonce- 
der taes Poderes ao Governo, e aos G)ovarnado~es do 
Ultiarnar, nunca eu approvaria que dles se mrcas-  
sem rio Codigo Politko, mas  sim n'iirna! Lei Partj- 
culdr, por isso mesino que esta quando viesse a jiil- 
gar-se m4, podia ser revogada, em quanto que  o Co; 
digo P6litico rir~o se reforme com e s h  fdcilidad8, e 
preciziil mesmo ter rnais permanencia para st?r mais 
respeitado. (Apoiados). 

& por estas razões todiis qiie eu cumbat? s &- 
trina do Acto Addicional ; vejo cjae ella é imptopris 

ti outra, mas eii em nome do Povo rejeito esse brne- deste seculo, vejo que ella é opposta ao que-se -&t& 
ficio que se quer dar ás Provtnci~s U lttamarinaa. seguindo nas outras NaçGes ( O  Sr. Jt&&. - Ta&4 
Mae como 60 ba de ser assim ? Em Iaglatrrra c o w  bem na Hollanda?) Tarnbcm na 1Iollanda. - A f iota  
preliende-se o secido eni que viveinos, aqui feclianios landa governa as suas Coionias como a França gd- 
os olhos pare nio ver; ein Inglaterra comp~ehea- verna Argel, isto é, concede aos indigenes urria p&pd 

dem-se as doutrinas Iiutnanitarias, aqui não as ava- te na administrnçho do seu Puizi e nbo vai do e b  
liainos, porque não querernos das-nos a o  traballio de eontro aos seus uujs e co3tvmes gotertlando-8s d e s ~  
as estudar ; aqui veni o Gocrernu ein 185%-~apvesen- potieamerrte. 
ter-ms i r o ,  pi-ejecto de Dictodura para /felicitar o Sr. Prezidente VOU conelirir' patqiie e t m  de&~ccsi 
IJl~ramar ; ar11 Inglaterra Lord John R - w l  intendeii sario addusir mais raabee p m  justificar a itiifiihd 
qiic &via terminar o seu plano de h f o m i o  M o n i a l  these. Combatendo como tenho ebmbatidh, eitã par'. 
com as segihkes e aotus&a ~~altrvras: te do Acto Addicin~al, tetiho ciitnprido iim dever dd 

Estas Colonieis tslres uin dia qiiebrein os laços consciciiçia ; esta Carnara iicr sua a&a Sabedorirti &I* 
que as ligam a nós! Que impor t~!  Demos-llies os rá o que intender, e a nii& em caaa hentiiim restará 
lileios de se governarein beni, de se engrandecerem o remora0 de assim haver practicsdo: O que siiito de.ic 
0 prosperarem; e, aconteça o que acontecer, rcstar- de já, é nLo poder dispo* de mais cabedal de intel- 
im+tin a conso\qâo d.e tieuer contribuido neste grande ligencia, para poder ajsentet&t? com a ségurançe de 
lmverio papa a ventura da 1r.omanidhde. $7 haver ganho e ~ t a  batalhe prira] á liberdade; 

Sr. PPesidencEy porqcttj ngo hão de todos os Gover- V o t ~  na conformidade da minha- Proposta chntra 
,,os da iiwsma inui~ira ,  marchar do  mcsuio O $ 1." e 9." d o  artigo 15 do Acto ALddicio&, 
modo na eetrads do Progresso, cornpreheiider dâ mesd 0 Sr. Hwinfro~ dos PorFgooios &#ra*gei~oa (V&- 
[ria jottc a doutrina liberal (Apoiados). conde de Alrheida Odwelr) :LSC. PteJ.iidetit@, eti' to- 

~ ~ ~ ~ o r - i n a  dize-to, e dizendo s fase devida justiça m ~ e i  esta qwstão justamente n& p o & ~ ,  ecri que 
no ,\linisicrio- em I'alitica vricirios ac t i i a l r~nte  VCW de &~igal-a a iiiwtrt! e eriidito Otaldo? que d&& 



t)a de foilar, votando pelo artigo 15 in principio, que 
consigna unia verdade politica e administrativa, e 
mais nada faz do qiie deterrriinar, qiie as Provincias 
Ultramarinas sejam por Leis Especiaes 
cada uma deltas. Esta é a unica parte do artigo que 
eii me faço cargo de sustentar; nias com a certeza e 
a corivicçh íntima, de que susteiiiando o artigo irr 
principio invoIiintariamente, aiiida quando eu niio 
;I~iixeSse, siistento os paragrafos que são OS seus co- 
iollarios iiievitaveis. 

Qiie todas as Possessões Ultraiiiaririas, que todas 
as Provincias de urri Paiz qualquer, que se desigiia 
pelo noriie, no born sentido scieritifico, racional de 
Coloniau, precisam de scAr goverriadas por Leis Eqpe- 
cirics, 6 urna coiisa, de que riuiica ninguem fez qiies- 
tao, em parte alguma do Mundo, e ninguerri p6de 
fazel-a, sob pena de renunciar á sua propria raeão : 
a esperiencia e a Histeria, em Cini tudo quarito lia, 
tem provado esta necessidade. Por tanto nisto niio 
tia qirestio admissivel. A respeito de qual será o iiie- 
Ihor rneio de fazer e de constituir essa Legislação Es- 
pecial, e aquillo sobre que póde haver questão ; e é 
manifesto e evidente que a resolu<;ão desse proble- 
iria, dessa questão, ha de ser determinada pela razio 
coml~osta de muitas circiirnstaiicias, entre as qiiaes 
avul~ain a distancia em que estiverem essas Colo- 
nias, os meios de  cornniunic~ç&o que possa haver 
com ellas, e o estado de civilisuçAo a que ellas te- 
~ h a m  chgado.  B assim que a Inglaterra teni resol- 
vido sernpre a da Administração e Legisla- 
@o das suas Colonias; é assiin que a teem resolvi- 
do  todos os povos; é iissini qiie a teni decidido a 
grande e a pequena Grecia, grande e pequeria no 
seritido geografico. A Inglaterra tem Coloriias ern 
toda a parte desde as Illias Joriias ria Euiopa até 6s 
insignificantes Colonias Africanas, e governa tudo 
pela rnesrna Legislaçlo ! O illustre Deputado que 
tào eruditamente nos explicou O Bill da lieforrna Co- 
lonial de Lord John Russel, fez-me recordar,: por 
essa parte do disc~irso qiie lhe ouvi, e a outro illrrs- 
t re Deputado, do tempo da rninha juveutude ; fez-me 
lenibrar as discussões do Parlamento das Neceasida- 
des : ent?lo tinha Portugal Colonias iinportaritissi- 
mas que estavam no estado de saber e poder gosar 
de todos os priricipios e garantias de liberdade, pela 
civilisação a que tinham chegado; eritão é que o 
Ministro que sustentasse priiicipios coereitivos de li- 
berdade a respeito dessas Coloriias, dava uiii exern- 
plo de anti-liberal. Mas os illiistres Deputados sa- 
bem qual d o estado das nossas Colonias: e que re- 
Iiquias de Coloriias possuimos iiós Iioje? Tirados os 
respeitaveis Monumentos que nos restam de antigas 
Glorias, do tempo dos Affonsos de Albuqiieiques, e 
Joões de Castro, tirada alguma Fortaleza eui que 
por acazo airida apparecem as Quinas Portuguezas, 
aonde eatA o resto! 

Diz-se - 6' A India não q iier esta disposiçAo - 9, ; 
mas querem-na as outras Coloriias. Pois ha de  ap- 
plicar-se ás Ilhas de Tinior e Solôr o Codigo Ad- 
ministrativo, ou a Reforma Judicial? A liberdade 

ventura tzel-o. iiio sciido acornpaiihado do liberda- 
de  de Imprensa, iiiiica verdadeira salva-guarda dai i- 
berdade dos Cidadãos ! (Apoiados). 

Podem os Cídadõos de Tirnor e Solor siistentar 
tinia opiiiiio mais oii iiierios individual, para equili- 
brarem assim as forças do Governo? Para que é ap- 
plicar priiicipiol al)aoliitos certos, e iiivariavei3 de 
iiiiia iliese J Iiypoiht.se, a que não podeiii ter applica- 
r i o  ? . . . Pertloeiii-irie os iiliisires D i ~ ~ ~ u t e d u ~ ,  Aucto- 
res das Erneridas e PropojtaJ, o dizer-lhes, oiie iieste 
porito e518 nlellior orgariisado e iedigido o Prnjecio 
da (:oniiiriss~o, do que a maior parte debsas Erireii- 
das. Pois as [lhas Janias de Iriglatrrra. e rniiiias das 
Antilhas Iiiglezas, o estado e111 que esta o Cabo da  
Bo,i Esperança, cuja irraxiriia parte da populaçGo é 

i 
Hullaiideza, e o resto Iiigleza, que tem os costuiiies 
e rriaxiiiias dos novos Saxoriio,, tem por venttira al- 
giirna coinparação coiir o estado ern que estão as 
nossas Coloriias ? Pois os ill1i3~res Drpi~ttidos não co- 
nlieceiir isto? Igiiorarn qital e a força da sua popula- 
(;&o, qiial é i; riia iiisiiiicçlo, e o esitido da sua ci- 
vilisação?. . . Feliz a N'i$ito I'ortiigueza, se as suas 
Coloiiias tivessei~i chegado a esse estado, porqiie en- 
tão nào detiairi as CUrtes delegar, deviam abdicar, 
dizer - Lá estão as Lt.gislaiiiras Provirici;ies para fa- 
zerem as Leis, e que venham depois a Melropoli re- 
ceber a coiiipeteriie sunrqão da Corda, para sercni 
periiiairerites essas Leis qiie s s  lá fizerein. - Mas em 
qiiaiito ellas riLo estio nesse estado, a peri<-ii5:io, da 
parte do Corpo Legislaiivo qiie é priricipaliiieritt: corri- 
posto de filhos da M5i-I'atria, de siisteniar eiii si todo 
esse direito, que iiio exerce, que não praciica, niio iiie 
parew, qiie seja querer favorecer as Colonias ; parece- 
ule, qiie & perteiider iiijiiria-Ias. 

Sr. Presidente, a expericncia de todo o tempo de 
Governo Represeiitaiivo, a experiencia, nio sí> iio:sa, 

mas de todos os Governos que tèein Possessòrs U1- 
trainarinas, coiiio Ingliiierra, França, etc. e que o 
Corpo Legislatito da Mãi-Patria não lóde prover 
devidaiiiente a todas as necessidades, quc as Provin- 
cias Ultrain~rintts deiniriidaiir. No caso do sei1 adian- 
taii~ento provê-se a essas necessidades, repito, pelas 
Legislaturas f'rovinciars ; no coso em que desgrnca- 
dairieiite estão as nossas, não 6 por uma Delegaçso.. . 
Aonde está a Delegaçiio Legislative nlaqiiillo que 
foi sariccianado pelo? Legisladores de 1837 I Aoridc 
está a Delegaç>o da A iictoridade Legislutiva ? Passou 
iiurica pela irieiite doa Legiiladores de 1837 sinri- 
I liaiitr id&a 1 . . . Nio  é ~'or WI ter feito parte dessa 
Lesialaliira,. mas é porque I& tsslavarn iniiites pessoas 
re~piiaveis, e tzo atiiantes da liberdade corno nós, 
que cnnsigiiararii esta iiiesnia dispo6ição na Coiis~i. 
iiiição de 1838, e que não jiilgararn por isso, que de- . 
legavani o Podcr Legialativo nos Governadores Ge-  
raes do Ultrainar : nio, Senhor, pensaram que era 
necessario unia iiiverbão rio modo, ynsaratrt, que as- 
sim coiiio as Leis ilara a Metropoli deviain ser dis- 
cutidas pelas Còrtes, e depois passtrreni ao Reiiio, 
;tara as Proviiicias UItran)aririas se devia seguir ,, 
methodo contrario, deviata O Governo oir os Gorer, 

nUo corisiste só no direito ou regalia de os povos fa- nedores tomar Iií as nicdidab, e depois t ireiii 9. Cor- 
eereni as suas Leis, esse direito teni de ser acornpa- tes para recebererti o caracter de Leis. E nein por 
nhado de muitas outras condições ; aonde 1 i b  exis- esta Proposta fica o Governo aruiado de t d o ç  0s 
tirem essas condições, a liberdade é impossivel. Pois Poderes, aiites fica sioiplrsii)ente ailciorisado ,t 1'5r 
se o Governador de urna Possessão Ultramariria, desde logo ein execuçâo urna medida; li80 I. iim;, 
quizer abusar, ou não qliizer abusar, +e o cidadão providencia Legislaiiva ; riâo é Poder Lrgi,Iaiivo qiie 
que alli se propuzer a sustentar o seu direito, por- ac accurriuloii em riiiigiicm (Apoiada). 



hI io i  Goveriiadores, yssiiiios Ciovernadoies ter11 
Ii,ivido, e taes coitio se disse, que até ~èeiri rendido 

teirilorio portugued ; rnas lemhieii~-se os Sre.  De- 
~)uiados, qiic se esse facto se practicoii, se esse facto 
.iiroz, e iiiaudiio, a ser verdadeiro, existiti, iiio foi 
c.*tiiiido eiii vigor a disposiqâo dos $4 1.' e 2.' d o  
Acto ~\ddicioiial (Apoiados).  Totias cis medidas pai= 
qiie lia aiiserici~ das Côrles o Governo póde tornar, 
iodas as qiie podem tonjar os Governadores das Pro- 
viiicias Ultra!iiaririas, nBo s io  Leis, sâo medidas iem- 
porur ias, s5o inedidas rnerameii te teni por ar ias : ora 

será niais proveiioso, qiial é o qiie aiigmeihta, 
ou diiiiiiiue a resporisabilidadc do Goverrio, ou d e  
>ciis I.)eleg;~dos, será dar-lhe o arbitrio, oii será lirni- 
tar-l'lio. 

Bem vejo, qiie no fiindo as oljini6es quasi todas 
csiào de  açcordo sobre estes principios. Qiial C pois 
a qiiestko qiie nos divide ? A questão da  c»llocaçâo 
-se na Co i~s t i tu i~ão  d o  Estado, se n'uma Lei espe- 
cial -esta é a niaxima questão. Desde quc ein Por- 
tugal ha Sysleiiia Itepreseiiiativo, repito, até 1837, 
iiiiiica ehtes priiicipios estiveratil coiisigncidos, nein 
rtn Lei, nem em ConstituiçBo, nein ern Lei Geral 
neni eiri Lei Constitiicional; e o que se practicou 
(1': aqiii peço attençiio aos Senhores que apresentam 
graiides receios a este respeiio)? Foi, que, coino nko 
havia Lei qiie regulasse o arbitrio, que mesmo arbi- 
trio coiao era, precisava ser regulado, cada uni fnzia 
o qiie queria, erri relaçso ao Ultramar : tanto o Go- 
verno, coirio os Governadores, fazi<im o que queriam. 
E Iioiivc a té  iim Ministro do Ultrainar, que por unia 
birnples Portaria, celebre nos nossoj Fastos Culoniaes, 
inaridou, qiie os Governadores (10 Ultramar forseiri 
aiictorisados a fazer da=  Leis Cieraee do Reino as ap- 
plicações para o Ultratnar, que julgassem convenien- 
tes 1 Auctorisação que conilgnou o arbitrio eu) Lei ; 
e qiie o não iiiodificou, e não regulou, coino devia. 

Foi pois ria prcveriça deste abuso escandaloso, pra- 
cticaclo pclo (';overrio, c seus Delegados,, que a Ca-  
iiiara de  1837 iriseriri este artigo, tao irripiignado, 
lia Coiiatitiiiç:lo de  1838: foi liorrorisada comi este 
abuso, e a diacussao o mostra, que a Caniara de 
1837 iii>criii ria s11a Constituiç,io este artigo, tuo alta- 
riiei!te iml)ugiiatlo, e ainda e:toii para saber porque ! 

i\ Cori.tiiiiiçGo d e  1838 succeden a Carta, qiie 
;ilgii[is i l  lust IY:S Dc l )~ i t ; i~ l~s  cliaiiiairi mais liberal iiestc 

, poiito, do  qtie o Acto Addicioiial, porqne guardou 
silencio, sileiicio adiniravel, e que talitos clogios tciri 
rnrrecido : rnas qiie viram o= Goveriios, que se se- 
guiram á Reçtauraçiio, desse silencio ? O cliie virain ? 
Qiie era iinpoysivel conliriiiar. Uina dc  diias, oii O 

(;overrio liavia de estar feriiido a Car ta  Coilstitiicio- 
iial todos 0s dias sem icsporisabilidade algiirria, por- 
qiie nii~giiern lha podia irnpòr, ou havia de  propor 
rima medida a esse respeito : o Goverrio vei~i pois 
a o  Parlamento propor uma rriedida iciciitica á qiie 
estava na Constitiiição de 1838 ; o Paririmerito creou 
essa Lei;  Deos sabe com que Poderes, essa Lei  de 
2 d e  Maio de  1843: mas creou-a ; e eu que teiiho 
vaidade inesmo d e  ser tão respeitador dos princi- 
f)ios coirio os qne o siio niais, interido com tudo que 
se iiso deve deixar perder a Causa Publica por irie- 
riculosos receios. 

L) (ioverrio pois reconheceiido a necessidade desta 
rrledida, e serido a Carta silenciosa a este respeito, 
.iiilga Iioje que 6 iiidispeiisnvcl coii,ignar iin Acta 
Ad(iicioiial a doutrina dos itarngrafos em disciissão. 

\ ' ,)r.  :3."-74 ! I ~ Ç O  - lD:>'?. 

Iriteiitlt. :L Caiiiara IZevisora que deve dai. esta aucii,- 
risação, c)u iiiteiide a Ciimara t t(~vi\ora qilc, scrido a 
Cai ta silvn(:iosa a este respeito, silenciosa fique ? fi 
impossivcl, que a Camara o iritendn : ri50 posso acrc- 
ditar, qtic rio :tnno dii Graça de 1852, di:iiitc da  ex- 
perieii(,i,i ( 11 .  tantos annos crri P o r t ~ i ~ n l ,  o dc  taritoo 
secillo.- . . .:opa, e das diversas Po~scssOcs UItra- 
marina>, qiie tern os diversos Paiaes, a Cainara de  
1852 vote contre similhante d i s p ~ s i ~ o !  Algiiem me 
lembra q~it: só se f6r por ser este arino bissexto (Ri.90) ; 
nPo 1111.. aclio outra explicação. 

O 1 1  , , . I  l~;uticular Amigo, o Sr .  Manoel Pajsos, 
propòc. iiin Ilrnenda, e estou pcrsiiaclido, qiie foi nas 
rnclliorcs intenções; mias eu digo ao  illustre Depii- 
tado, que 4 tiio severo sustentador dos principios 
Constitucionaes, que a siia I<rnciida i130 é tãocons- 
titucional corno a Constitiiiqão de  1838. O que se 
propoe ria Emenda 1 A auctorisaç5o das CBrtes Or-  
diiiarias e fu tiiras para darem iirri Voto de Confirinça 
a o  Govcrrio, quando esse Governo o merecer, afinl 
de toiiiar as medidas Lcgislativas, que intendesse cor,- 
vc?iiieiiLcs, para atteiider ás necessidades do Ultramar. 
Isto importa, é verdade, o ficar a Camara coni mais 
um meio para fazer cair uma mB Adrninistração; 
porque vindo esse Governo pedir o Voto de Con- 
fiança, e sendo-lhe e'ste negado, fica eni estado d e  
n5o poder governar; irias este meio coin quanto fosse 
rriais unia garantia para o Parlamento rio sentido 
iridicado, corntudo tein O iiiconveiiien te de  estnbelc- 
ccr coii-10 regra aquillo qiie é só exct:pçiio - para os 
casos irievitaveis. - Mas a Eniciida d o  meli Arriigo, 
o Sr. Passos, ainda tem outro inconveniente, e vern 
a ser, qiie os Votos de  Conf ian~a recueiri sempre so- 
bre urn objecto certo e deteriniiiado ; a o  passo qiiè 
a Eriierida, conio está conccbida, impor~n iirn Voto 
de Corifiaiiç;~ geral para regular crri todos os pontos, 
,\dmiiiistrativos, Militares, Judiciaes, de  Pazcnda 
etc., e é isto que rne parece qiie Parlnrneiito algum 
sc atreverá a conceder. 

peço ao illustre Depiitado se persuada que o 
Goveriio riao sustenta n disposição dos $3 1.' e 9." 
d o  artigo 15." por c;ipriclio ; susteiita-a por conve- 
nieiicia pti1)Iica. O Governo assaz d o c ~ i ~ ~ e n i w  teni 
dado de  que 1150 tem caprichos, e quer j;incero e 
cordealiriente marchar iiriido com a Cainara em Den- 
sarnento e voiitade. Assaz excmploa disto temo: da- 
do dentro e fóra d a  Commiss20, em rnuitissimos 
pontos em que temos coinbiiiado, em alteraçrjes qiie 
se tcm apresentado ; nós ternos sacrificado tudo dian- 
te do grande desejo de  mostrar a o  Miindo que o 
(;overno Representativo é posJivel riesta Terra ; que 
podem marcliar unidas as Camaras Legislativas com 
o Miriisterio em todas as Reformas ~recisas  scm fal- 
tar iis necessidades governativu3. 

Sr.  Presidente, por coiiclusiio direi, que iiâo dóe 
mais a nenhum dos Srs. Deputados, d o  que dóe a o  
Governo o estado d o  atrazo cm que estão as nossas 
Proviiicias Ultrarriariiias: não tem rienliurn Deputado 
natural oii tiao natural daqiiellas Possessões mais de- 
sejo de  as ver inellioradas do que nós ; podemos en- 
ganar-no$ 110s meios, mas o nosso fim é attender ás 
necessidades das Provincias Ultramarinas. Se  têeiii 
liarido máos Governadores, se dahi teern resultado 
alguns males, não 6 negando ao Govcriio a facul- 
dade de  acudir corn prornpto reiiie(lio 5s circurns- 
tcincias extraordinarias e urgentissimas ein que sc 
achaiern aqiicllas Possessões; n k  é assini de certo 
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que se t v  i t k i i i i  iiiáles futuros. J B  &te Governo podia 
dar aos iliiistres Depi~tados o grande exeniplo de 
iima Lci importarite, por elle feith, 'para rnelliorar o 
estado do Ultiainar (Apoiados) ; 1Jei que liga os De- 
legados do Governo, qiic clB aos Povos urria garaiitia 
da moralidadr desses Eriipregodos, Lei que nDo foi 
feita com o voto dos Deputados pela Iriclia; mas fez 
o Goverrio aproveitando uiri rnoniento de Dictadura, 
1120 para ensaricliai a auctoridade dos seus Delega- 
dos, não para niclliorar o seu Poder, mas fez esta Lei 
para toriiar o, Pu~iccion~rios do Ultrairiar reSpdnsa- 
veis. 1;ssa Lei e3~W feita, e 1i;i.o proiricilg~da ainda, 
rnas sujeita a decis5o da Camara. Es~oii certo '4ue 
as Cortes, se tiverem tempo, se h50 de occupar dos 
negocios do Ultramar, que aqui Ihes hão de ser apre- 
sentados; e se este artigo passar, corrio deve passar, 
o Governo ha de aproveitar a primeira occasi5o para 
fazer cdm que gárantias sejam dadas aos habitantes 
das Provincia. do LTltrarnar : - cresç.im. floresçam, 
civiliscm-se c augmentem-se, porqiie eritzo n8o deve 
ser aqui qiae je liao de fazer as siias Lcis, deve ser 
lá (Mibitos upoiados). 

O Sr. Presidente : - SZo tres lioras, e vamos en- 
ttar nas Interpellaç6es. 

Yo%es . -Votos, votos. 
O Sr. Justino de F r e i t ~ s  ' - Pcço a V. Ex.' que 

corisùlte a Cainara se a materia está suficientemente 
discutida. 

Decidiu-se affirmatiuamen te. 
O Sr. Presidente : -Vai-se dar conta de novo ri 

Caniara das Propojt;is que se acliain na Mesa: pri- 
meiramente é a supprcss%o dos $$ 1." e %?.O, proposta 
pelo Sr. Rodrigues Cordeiro; depois, no caso de a 
('amara não a approkar,. proporei a Substituição-do 
Sr. Jeremias, qiie diz assim ( L e u ) .  

Ha tambeni urna Emenda de redacçao, proposta 
pelo Sr. Leonel Tavarcs, que diz assim (Leu). 

O Sr. Ferrer: -Declaro por parte da Commis- 
&o que acceito a Enierida do Sr.'Leonel Tavares. 

O Sr. Presidente : - Ha tainbcin uma Substitiii- 
+o do Sr. Passos (Manoel), que diz assim (Leu). 

E lima Substituição do Sr. Visconde de  Azevedo 
(Leu) .  

E pondo-se logo (í votaçáo n 
Emenda do Sr. Rodrigiies Cordeiro - foi  rejeitada. 
Artigo 15." do Acto Addicional, com a Emenda 

do Sr. Leoncl 'Cavares - dpprovado. 
$ 1.'- approvndo. 
$ 8."- approvado. 
Additamento do Sr. Visconde de Azevedo - rejei- 

tado.  , 
$ 3.'- approaudo. 
O Sr. Presidente: - O Artigo Addicional do Sr. 

.Tt?reinias estete igualmente ern discussio, n%o sei se 
a Camara querorá votar. 

O Sr. Ferrer: - Queira ter a bondade V. Ex." 
de o rnandar Iêr. 

(Leu-se, e eski transcripto na Segsdo de 84 de  
Março). 

O Sr. Barjona: -Eu iriteiido que a materia é 
muito importante, e tanto que até tinha tençiio de 
propor iim Additnmerito siniilharitc para o Conti- 
ricnte do lleino. soii iiifortriado por quem conhece as 
Caloriias, qii; (levern infallivelirieiite de Ia vir alguns 
iiidividuos, porqiic só elles é qiic sahern its necebsi- 
dades do  pai^; mas que se marqiie metade, parece- 
rne por ora sor riegocio uni taiito-delicado, para se 

decidir de repente ; por isso proponho O Adiamento, 
])ara i r  ;i Coinrnissão. 
Foi opohdo. 
O Sr. Leurlel Tnvarcs: - Sr. Presidente, por milito 

gtavc qiic sqja a rriateria, c: iBo cl,irn e iiiriples quc 
de certo todos 116s podenios,~otai já sotjre ella, e 1150 
me parece que a coficliijho da disciis.80; (Irie corii I , r  
O desejo de riós todos se tetn dr:riorado tcirito, fiiliic 
aitida adiada por iiin apsumpto de tal clareza e .iiri- 

plicidade (Yoees:  -Póde ticar isto para aLe i  Eilei- 
toral). Para a L y i  Eleitoial não pódc ser, porqiie é 
já regra estabelecida ria Carta, e nzo alterada pelo 
Actb Addiciorial, que os Cidadsos Portuguezes p03- 
sam 9er eleitos Deputados, onde quer que residircin. 
Repito, eu neto posso approvar o Adiaineiito, porcjue 
a materia por tl~iiito grave que seja, é clara, e todos 
h6s podemos jH dar a nossa opiriiiio sobre eHa, e não 
convern dernotar o Acto Addicional por mais tempo : 
hern se póde guardar isto para a Lei Eleitoral, por- 
que a C'lrta c.siabelece que os Cidadios Portuguezes 
possam ser eleitos em toda a parte. 

Mas diz-se-PGdd estabelecer-se nas Leis Especiaes 
que se fiaerein para o Ultrainar - tambcrn n>o ; por- 
qcre ri50 se podem fazer Leis I3speciac.s para o U l~ i a -  
mar, q u e  vão mais loiige do que a Constitrriç~o, nem 
iiiteiidei desse niodo o Acto .lddicioiial ; antes se lhe 
Iia de dar ainda nova red,icçZo corn a clarcza neces- 
snria, p,:ra $c ri50 potler iriteiidcr assitti. I'or coii e- 
qiiciici;~ 5 0 U  de opiiiiio qiie varnos a iicah,ir jú i5.1:i 

qiiest50, para não ficar preso o Acto Addicionai por 
mais este bocadinho. 

O Sr. Passos (Manoe2) : - Peço a V. Ex." que 
consi~itc, n C:irnar;i se :t Proposta de Adiamento esth 
sufficieiiteiiiciite (Iiscutida. 

Decidiu-se oj$r~nativumente - li' pondo-se laqo o 
v o t a p ? ~  o 

Adiaiiiento - f o i  rejeitado. 
Continuou por tanto a discussáo sobre o Ar t igo  

Addicionnl. 
0 Sr. Ministro da Fasenda (Fontes Pereira de 

Mel lo) .  -Sr. Presidente, o Governo qiinndo teve n 
Iianra de apreseriiar a esta Can~ara a Proposta do 
Acto Addicional, que foi approvada pela Commis- 
&o, levou em vista com\,inar os principios da vclida- 
deira liberdade, coni as rnaxirnw indispensaveis para 
gokernar. O Governo intendeu que, deixando am- 
~lanierr~e aos Eleitores das Provii~ciaa Ultrainarinas. 
'o direito de eleger, qiiern, cooio e onde qiiizeaserrt, 
mantinha o niaior priiicipio da liberd,ide qiie sc po- 
dia desejar ncsie caso; e n>o ~ ó d e  hoje em nome 
dessa nlesma liberdade i r  impor coiiio obrigaçho aos 
)i:Ieitores do Ultraiiiar, qiie voiern eru tirn o u  oiiiio 
individiio, ern quanto pelos principios et+tabelecidos 
no Acto Addicional, teem o direito de votar em 
qucrii, como e onde qiiirrrem. 

Ja se fdliou lia pouco, já se tem dicto por mais de 
unta  vez iiesia Casa, qiiaes aão as circuins~ancias es- 
pc~ciaes err! qcie fie actiani as nossas Prorincias Ul~ru-  
rnarinas. E certo que alpinas dellas teni iim desen- 
volvirnento dc civilisação e intellectiitilidade rnuito 
siiperior a outras, ric~ri podia deixar de ser; iiias 
qiiando se tracta de iiriia disposiçSo que é geral, e 
que abrange todas as Proriiiciae do Ultramar, c~iic 
P o r t ~ i ~ a l  ainda possue, e riecesserio exainiriar priirieiro 
se pódc haver algum inconveniente em I ~ b ~ i i l ~  Iucer 
um circulo tão liiiiitado, como se pcrtende estiibele- 
cer Propo54a em discussib. 



Dejgraçadaniente ha Provincias irruito pequenas, Sr. Presidente, em rnriterie de elegibilidade.Iilp 
que dzo irm numero d e  Deputados muito limitado, dois priricipios a seguir : nris diwm - 6 precieo ter. 
é verdadr, mas cirjas capacidades sãc) em inuito pe- car a elrgil>ilidade d c  garantias, nao co'ifiando s6 
querro niiriiero. (Yoner . -Voteiri nell~s).  Votem nel- I105 Eleitoi-es ; - e outros dizerri - não é slIficirnte is. 
Ias?  Eriião qiierenios nós aqiii em iionie da  liherda. 60, é preciso toda a liberdade elnitoral, corlsiderando 
de iyrilniiisar os Elritores do Ultraiiiiir, prohibir-llies o~Podt#)EIeito.at c ,crio unja garantia em si mesmo. 
qiie elejam os individuos em qiicin tiverem inteira Ora a P, do illustre Depiitado o Sr,. Jere- 
colifiariqa? Pois OS Eleitores d o  Ultramar, ernbora O mias ei<&c.le, : i, -Io menos, metade dos Depu- 
I I ~  coi~tleçarn, [nas lendo e verido qeie as opiniiies tados d o  Clt. .oõ< sejam naturaes dallj, O u  psiden- 
de  iiiri individuo são confornres com as suas, e con- tes por mais d e  ires anlios: é pois isto unia garantia. 
fiando em qiie é apto e competente para desempe- E por tanto, a~ue l l e s  Srs.  Deputados qiie são deopi- 
iiliar no i'drld~irento as obrigações do aeii matidato, niuo que  I .:ili idade deve ser desligada de todas 
e 1)iignar pelos iiiterrsses daqiiellae Provincias, 1150 as garanii.~., i, .e confiam só no Poder Eleitoral, 
d~ ficar ext)ulliados deste direito ern nome da  liber- não i>oderii totar  Proposta; aqlielles porém que 
dade?  Sr. Preidente,  rii v40 diante de  rriim um ca- iriteiiden) dever a elegibilidade cercar-se degarantias 
racier reay>eítavel, appello para o Sr. Passos Manoel alem d,iqueltas qiie constitiiein o Poder Eleiloral, po- 
qiie j;i foi Depiitado pelas Provincias Ultramarinas. derri e dcverii votar pela Proposta.. Mas o que me 

O Sr. Passos ( M a n i ~ c l j  :-Mas lenho conscien- tiao parece logico, é ~ d o p t a r - ~ ~  iirn syebema para o 
c i ~ i  de qiie ti:(> drseriipei~hei o mandato que me de- Ultramar, e aiitio para. o Continente:  devendo, a fa- 
raiii os ineiis Coiistitciintes. zw-be uiiia excepqão, ser no sentido inverso, porque 

O Orador.  -Sr. Prcasidrnte, esses argumentos são rio Coiitirien~e ha iriais illustração, lia mais Capaci- 
pcssoazxs, e (.ti não quero empregal-os; se nós formos dade-, lia ii~ais qireui possa ser eleito Deputado, e 
a examinar o que trem feito 05 Deputados todos das no Ultrainar lia Provincias onde a civilisaç%o eet& 
IJioviriçia~ U l t ~ a ~ ~ ) a r i n a s ,  tanto OS qiie são de lá, co- utrazadis~iuia, Iiu menos qiiern possa a c b r - s c  nocaso 
irto os que Iú at iberam, nko ha de  haver muita dif- de  eleito Deputado. I3 deve por tanto ser mais 
ferença entre iins e oiitros; mas ias0 6 descer a qiies- ampla a elegibilidade no Ultramar, por isso mesmo 
150 da  altura dos principios ern que ella deve, e ha yue t i l l i  a área das Capacidades cleitoraes, isto é, 
de ser necessariaiiiente collocadu. dos elegiveis, é mais pc2quena, podendo ecoritecer qiie 

Mas ficando o Acto Addicional como estli, pri- n5o i i~ j i i  nessas Proviiiciss queni as represente no Par- 
vani-se por veritura os Povos do Ultratníir de  esco- larnenlo, e até qiie n5o haja queni queira acceitar a 
Ilier t i  qliet11 qiiizerern ? Aqui tenios um exeroplo vivo, elcist~o. 11 adoptar-se pois algiirna excepção deve ser 
e twiri vivo tio illustre lleputado Auctor da  Proposta para f'ortugal, e não paro o Ulirnrnar. 
ern diseiissão, qcie prova n50 tererri sido prccibas er- Sr. Prebidente, direi tambein francatriente a mi- 
sas reslricções dos priiicipios de  liberdade, para ellc nha opinião. Eii suii ddqueiles a quem tòdas as ga- 
estar oqiii sentado, e tomar parte nas questoes d o  rantias parecem poucas; e por isso iritendia que não 
Ultraniar. E tarribem terri vindo outros que lá resi- só no Ultrainar, rnas ia i~~bcrn  no Continente d o  Rei- 
diratn ; rii mesiiio que estou fallandn, sou ainda i50 no, unia parte dos Deputados fo>sem de dentro do 
L)el~itado d o  Ulirarnar, como o illustre Deputado Circulo Eleitoral; e erriitti esta opinino fna  minha 
Auctor da  Proposta, e nâo se srguc que riie riomeas- SecçLo, poiquc cstoii persuadido que os Deputados 
seiri por lú ter residido; noniearatri-me porque tive- serido duCirculo onde residem, hão de  conhecer me- 
r a ~ ~ ,  bem ou mal coiifiança em mirn. Ihor o3 init r rs~es  dtxssas localidades para os defende- 

Sr. Presideirte, é preciso qiie vejamos se acaso a rem, hão de  conhecer mesmo as  suas necessidades 
doiitrina que se perteride estabelecer no Acto Addi- para pedirem no Parlamento reaiedio a ellaa. 
çional, está ou não conforrne com os verdadeiros Sr .  Preuidrnte, não posso ridmittir que se adople 
principios, e com a verdadeira liberdade, qiie coin Irma regra para o Ultramar e outra para o Conti- 
jiiitiça ,e quer sristeotar richste caso: P U  não posso in- nente; e a rtdoj>t3r-w devia ser ern sentido opposto, 
ieildcr qtie o eaiejd, obrigando-se os Povos da  Ultra- isto e, devia ser resiricta ti elegibilidade no Conti- 
riiar a e,aollier entre uiii oii ocitro individiio, princi- nente, e amplissima n? Ultraniar (,dpoiados). Voto 
i~aln~eir te  eiri algiinias partes onde o numero de  taes coritra o ~\dditarnento. 
iridividuos 4 niuito cerceado. - O Governo nâo con- O Sr. Leonel Tavares -Sr. Presidente, para rnim 
c<ir(la, riern póde concordar coiii essa restricçiio qiie 0s priiicipios nko consistem em palavras botiitas, mas 
se quer estabrleccr. em factos, e rias lipoes da  experiencia: aqui110 que a 

E nesta confornridadr, loiivando e nctiando que cxperieiicia nle tiver niostrarlo que é bom, considero-o 
bâo boris e dignos de elogio os seiiiinienios iiianifes- como iini principio, e aqiiillo que os factos e a ex- 
tados pelo Sr. Depiltado qiie apresentou a I>rol)osio, periericia me tiverem mostrado quc 6 mito, é para 

e -inais Sei,Iiores qiie a querem sustentar, inirn- mim1 o coritrnrio d e  utii principio. A respeito ~ o i s  
d e  comtiido que tal Proposta n80 $de, nerii deve da  materia ein discussão, o qiie é que a experiencia 

ser apl>rovada por esta Catnara,.pmlque vai restringir tem mostrado? Como se tem feito até agora a maior 
principio eleitoral nas Provincias Ultramarinas, parte das eleiçòes tio Ultramar?.  .. Por ventura tem- 

onde o Governo não deseja qiie elle seja restringido se  deixado plena liberdade aos Eleitores?   em as 
(dpoindor). eleiç6es oorrespondido á vontade daquelles Povos ?... 

O Sr. firrçr:-Sr. Presidente, por mais de  uma Sabe-se milito bem o contrario; e por mais que se 
vez eu  trr)lio dedo provas de  que sou um homem es- diga, esta é q u e  é a verdade (urna ~0%:-'r~iii- 

cravo dos i>rincipios; e é por tanto pelos principios bem por cá) ... ISSO 6 tornar a quest50 pessoal, e eu 
questão que actualiaente se agiio, tenho muito medo de a levar para essa Parte; maJ 

c,iri ie3illtado da Propoaln apresentada pelo Sr. De- se me desafiam, então digo tiido ( f i a e s  - Diga, 
l>iilado Jerciiiias. diga). Não direi tudo - rc  Tarribem por ... 7- -E 



. q~ieiii teiii cuiriiiiettido esaes crinies? ... Mas no [!I- 1)retii.o a liberdade da  Naqào, e liriiiio a liberdade 
triiinar c isjo ccrtanleiite iiluito niais escaiidalo~o, e .tios l<lei~ores e EIegeiidos, porque G N a ~ i i o  n%o é 
.muito Iriais irreniediavel, porque por c6 ainda um ou para 0 s  Eleitores e Dcl>~itilcIos, os Eleitores e Depii- 
oiitro i i id i~iduo póde fazer qiieiras por meio da  Iin- tados 6 que s i o  para a N;i:;ho. Repito: todas as VC- 

p w ~ ~ a ,  na 'rribuna, e eni fiiri por alguma parte, e rio zes que ha collisào, eu prcxiiro a Iiherilade e garaiitin 
Ultramar tia esse= meios, &o se sabeni os factos, da  &asao á liberdade e gararitias dos Eleitores e Ele- 
e cá chegam, é já tarde, e ficani sem reoie- g e n d o ~ ,  esta e a miiilia logicn ; c s? lia regras coni 
dia: esta é que é a verdade; e é por isso que eu -  poucas excepções esta é iirria dcllai. Assiin tcnlio 
ainda approvo o Artigo Addicional proposto pelo il- tnmbern de  fazer aqui urna lirnitaç50: julgo-a prc. 
lustre Deputado por C;& o Sr. Jerenlias. cisa, e já  tive a honra de  annunciar a V .  Ex:' qiie 

E agora direi inais: é a occasiAo aqui d e  dizer a havia d e  maridar para a Mcsa urn Additamenta para 
verdade toda. qiie dois terços dos Depiit.ndos qiie c a l a  Dislricto ti- 

Militas vezes se tem feito as eleições do Ultramar ver de  dar, sejarii desse Districto. A razso d'isto E 
na S(tcretario de Marinha em Lisboa (12i1io), e ver- porque esscs Deputados devem conhecer rnell~or o 
dade, toda a gerite o sabe ; e é verdade tarribem que seu Districto do que qualquer outro iiidividuo dc 
a isto se resiste l~iuito inerios no Ultramar d o  que fGra, e indicar e esclarecer-nos ácêrca dos neceisicla- 
em Lisboa. E.eu que approvo o Adtlitailiento pro- des desse mesrno Districto. 
1jo~to 1x10 Sr. Deputado por Cioa, devo declarar que E u  sei que muitas vezes se empregam rneios, e se 

vejo nelle un7 graiide rernedio; por uma razão: consegue que um individuo d'uni Districto qualq~ier, 
se daqui se niandara até agora uiiia lista para GÔa alihs Iiabilitado para berii deseiripeiiliar as furicç(,cs 
d. queiii Iiaviam de  ser os Deputados, tambern al- d e  Depuiado, s y a  excluido e riào possa sair eleito 
;;uinns vezes forarri nessas listas rioines de  lá; e E no seu Districto; em Inglaterra tarnberri tem acoii- 
veidacle, eu beul o sei, que lá coni ~ni i i ta  facilidade tecido isso por vezes; e critào é iieccssario que pos. 
se hn de  achar gente que venha para cá apoiar o sarn ser eleitos por outros I)istricttr.;, uias iriiçrid» 
R.Jiriijterio, como podem apoial-o os de cá. EU sei que o iiegoc:io fica bcrri rriarcnrido-se que os dois ter- 
tiido isso; mas ou 116s esperârrios melhorar ou iiao: ços sejairi d o  I)ist.ricto, e o terço re3tarite d e  fira. 

lenlos alguma esperaiiça de melhorar (e eu estoii Esta é por ora a minlia itltia, mas ri50 tenho ainda 
persuadido que votarei agora uma Lei para melho- n certeza di. ;I pocier Icvar 6varite: ha Prc,viiicias erri 
rarmos, e que lia de  diirar alguiis annos) entao as que eu sei que se pbde rriuito betn fazer isto, nins lia 
~iolencias e fraudes eleitoracs cornmettidas em Por- outras de que n30 estou ainda bem iriformado, c 
iiigal rião se hão de  tornar a conirnetter, c se se não 
}i,.io de  coriinietter c i ,  tainbem se nao 1iLo de  com- 
iiietter rio Ultramar. 

Ora,  o Sr. Passos acabcui d e  dizer que foi Depri- 
tado por Gòa,  e qrie n5o ~ Ô d e  satisfazer, ou que 
teni conscieiicia de  niio ter satisfeito a o  seu Mandato 
por riao ter os coiihecimeiitos locaes precisos para 
advogar os interesses dos seus Constitiiiiites: tam- 
bem eu posso dizer que já fui coiividado 'por mais 
d e  iima vez para ser eleito Deputado por lá (0 Sr. 
Jere~ninti: - Apoiado) e rejeitei seriiljre ; erri primeiro 
locar Doruiie iião tintia muito interesse em vir aaui: 

priricip!lrnerite a respeito do Ultrainar nada posso 
dizer. E por essa raziio que eu queria o Adiamento, 
e apesar da  Caniara ter decidido o coiitrario, eu es- 
tori no iii(>ii direito erir ine parecer que ella teria 
feito inellror se o tivesse ~ipprovado ; dando-se alguns 
dias de demora para depois se poder decidir com 
mais conhecimçiito d e  causa. 

E u  por ora tenho duvidas; e hei de  tomar infor- 
mações corn as pessoas das localidades; desejava que 
a maioria tios Deputados fosse das localidades, mas 
rião sei se isso será possivel com especialidade a res- 
Deito das Provincias Ultrainarinas: Dor conseoiicri- 
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e eiii segiiiido logar, porque sabia que não podia fa- cia declaro que se qiiizerem votar já, eu ri50 estou 
zer graride coiisa, apesar d e  ter estudado bastante a habilitado, e n5o voto nem a favor nem contra. 
este respeito, e de ter recebido muitos esclareciriieii- O Sr. Nogueira Soares.  - ST. Presidcnta, o Sr. 
tos de  'uiii Iiorneni que era de lá, c qiie conhecia 
tieiii o srii Paiz ; ngo me envergonho de  o dizer, le- 
vei noites inteiras a pedir uo Sr. Berriardo Peres d a  
Silva, dc qilrni ainda me lembro com saudade, qiie 
ine d;s>e e s c l a r e c i ~ n ~ ~ i t o ~  sobre certos negocios ; mas 
a l x w r  disso rejeitei sernpre o ser Drputado por lá 
por iiie n5o julg,ir sulriciencemeiite habilitado para 
deseiiipenliar esse logar. 

Xis-aqiii porque eii voto pelo ,\dditamento, que 
iião offende em cou:a alguma os prinripios consigria- 
dos no Acto Addicional : isto foi unia cousa que aqui 
veio sem e~p i r i to  de opposiç&o, e sobre que, coriio 
tal, O Governo n i o  tinha que ernittir opiiiiso rie- 
iihuma. Por ora podem I,?. coinrnetter-se as mesinas 
v iolencias que se conimztterarii c i ,  rnas se melhorar- 
riios, é natural que essas violencias sc. não comrnet- 
tain nem lá, nem cii. Voto pclo Additarnento. 

O Sr. B.irjonu . - Sr .  Prc=itleiite, a, iiiiiilias idéas 
ic6rc.a d a  liberdade elcitoiul j# tenho tido a honra 
de as apresentar riesta Carnarcr. Todas a s  vezes qiie 
a arnl>lii ilde da  l iberdade dos Eleiiores e Elegeiidos 
coliide com a amplitude da liberdade da Naçso, eii 

Deputado qiie se senia no banco siiperior, poz a qiiel- 
t i o  no seu verdadeiro pc;, e eu pouco tenlio que arrcs- 
ceiltar ao que S. S." disse. IIn dois systcnizis a scgiiir 
erii clrições, tia o systeina da  liberdade aLsoliiia - e 
o sysieiiia das garai~tias. Urna vez que nó* adoptarrios 
o syaleina diis garantias. rião podemos deixar de nc- 
ceitar iodas as que se offrrccereiii para tornar nielhor 
e iriai, legal a eleiçso. O Sr. Miriisiro dii Fíiztnnda 
diase que desta rrianeira iariios coarciar a libcid;idc 
dos Klritores, eii ii5o.o inieiido assiin. Se o esiado dc  
adiaritamerito e civiliaaçâo de todas ar ntxias Proviii- 
cias Ultraiii~iiiiiis fosse tal, qcie ~)odessemos ter a cer- 
lesa de oiie facilriienle se achariarri tilli ;is C a ~ a c i d a -  
dvs riccessarias para de3eiiipenticirerii o cargo de Blri- 
torrs e Elegiveis serii ser preciso guiar os Eleitores tia 
siiii escolha, eiilgo riáo devia havrr restrirçio rieniiii- 
iiia, e devia-se deixar livre aos Eleitores o podereili 
eleger q i ~ e i i ~  cluiresseiri ; riias iiiiia vez ciiie ebtc esiado 
sai130 dá,  eu intendo que a Lci deve coriter diYl,osi- 
çòes que possam guiar os Eleitores iia escollia cioa seus 
Uepiiiados, iiicsnio pdrii eiiiiir qiic o G ~ v ~ r r i o  possa 
tirar I) rCiv  silo desse e- do. 



Ord agora, ningiieiti poderJ negar a conveiiiei~cia 
cliie rrsiilta de.<l~ie os Deputados do Ultraiiiar scajam 
iiutiiraes d~ lá, o ~ i  alli  rrditIeriit.s, porque só assirti /)o- 
derq ter os corilieciiiientos necessarios do estado da- 
qiiellus Provincias, e Iiabilitarein e esclarecrrein a Ca- 
tnilra nas Lris qiie ella houver de votar pura aquellas 
r>03sessões (Apoiados). 

Masdiz o Sr. Fcrrcr - Se adoptarniosessu provideil- 
cia para o Ultraitiar, derrinos tariiheiii adnpta-Ia para 
o Continente ; - nHo ha razão nenhoirin palA se appro- 
v i i r  (,ara IA, e não para.c6. antes pelo contrario devia 
íidoj,~cir se rriais depressa para cií do qiie para lá, por- 
gue havendo mais onde escolher, seria menos forçado 
a escolha. Pelo contrario iiiteiido, Sr. Presidantt., que 
nós devenies regular tanto riiais a lil)t:rdad(: dos Elei- 
tores, qtianto maior for o atraso de civilisaçáo eni que 
cslles se acharem ; ora, ningiiem dirá qiie as riosjas Co- 
lonias estão no mesmo .estado de civiliaaq.."i em qiie 
cistJ o Reirio, e por isso E que eii intendo I ~ I J P  é ne- 
cessario par-lhe mais restricções c guia-la3 inelhor tia 
sua escolhe. 

Ilisse o illustre Deputado, o Sr. Passos (Manoel) 
qiie tinha sido Deputado por Gda, e qiie votava pelo 
Additaiiiento, porque tinlia a con-ciencia de qiie não 
liavia dvseinpenhado bem o Mandato que os seus ('ons- 
tituintes lhe tinliain dado. Estir coniider,;çffò é sem 
replica; por maior que seja o talriito qiie tcnha o ho- 
irieiri, senão é iiatural de um Puir, como $de ter 
UII I  conliecimenio cabal e exacto do estado desse raiz, 
das siias necessidade9 e das suas ~)recijÕes? Sr. Presi- 
deiite, a (:amara dos Deputados deve reunir eni si 
todas as Especialidades, deve ter homeiis habilitados 
para asaitn poder devidamente tractar edwidir todos 
os negocios qiie aqui se tractam e decidem, e se a 
riiaior parte dos Depuiados do Ultraii~ar forem do 
Continente, e não tive~em ejtado nas Possessões UI- 
trarnarioas, teremos nósquem nos inforine com conhe- 
cimento de causa do estado dessas Possessões? Não, 
Senhor; por isso, eu voto pelo Additaniento, e voto 
porque a Ca-tiara já decidiu qiie para estasProvin- 
cias eram necessnriee espciaes. 

O Sr. Passos (Monoe1):- Peço a V. Ex.. que 
consulte a Camarn se a materia está suficientemente 
Jiscutida. 

Decidiu-se afjrmativametate - E' pondo-se logo a 
)ofaçdo o 

Artigo Addicional do Sr. Jeremias - Foi  rgei- 
ado. 

O Sr. Presidente :-Falta ainda a discutir o ar- 
igo 7." do Acto Addicional que ficou adiado ; e ha 
nais algumas cousas mandadas á Commissão, que 
rem a ser o numero Q do artigo 5.", urn Additaniento 
30 Sr. Traz Preto Giraldes, o Q 8." do artigo 6.", e 
um Additamento do Sr. Mendes Leite. 

O Sr. Leonel Tavares : - Eu estava agora com- 

I , i r i~i id~ coiii o Sr. I'.cri.ei para virrilos na seguiida 
feira I s  tlez horas a lirn cle tractarmos de tiido isso 
quefalta ; e critão peço a V. Ex.' que haja de mari- 
dar que esteja tudo pronipto para segunda ft' 'ira a 
essa horn a Commissão se reunir e coiicl~iir esse ne- 
gocio. 

O Sr. Holtreman : - Eu pedia a V. Ex." que aca- 
bada a discussão do i\cto .lddicional e do Projecto 
das Coloriias, desse para ordem do dia o Projecto 
sobre as Sete Casas. 

O Sr. Presidente : - A ordern do dia que está dada 
é o Acto Addicional, o Projecto das Colonias, de- 
pois o Projecto eobre as obras da barra da Figiieirn, 
e depois o Projecto das obras na Ilha do Paial. 
Agora o Sr. Holtreman pede que depois do Acto 
Addicional e Projecto das Colonias, dê para ordem 
do dia o Projecto das Sete Casas. 

O Srs Conde de Sumad6es: - H a  já tempo bas- 
tante que se apresento11 o Projecto sot>re 03 Cami- 
nhos de Ferro, e sendo um objecto tão importante, 
parece que era de grande conveniencia que V. Ex.' 
o desse quanto antes para ordem do dia. 

O Sr. Ferrer : - Eu peço que V. Ex.' marque a 
ordein do dia,. porcjue c' isso das suas attribilições. 

O Sr. Preszdente : -São lia duvida nenhúma que 
% da attri1)uiçio da Me-a marcar a ordem do dia ; 
inas quando a Mesa deu a ordem do dia indicada, 
ainda se não tinliarn apresentadr, estes Projectos; e 
agora a C:iiiiara póde decidir se ji~lga mais conve- 
niente, qiie sf: discutam outros coni preferencia aos 
que estavarri dados. 
O Sr. Leonel ta vare.^; - Primeiro do  que tudo 

tambem intendd que compete á Mesa regular a or- 
dem do dia ; mas se a Mesa quiser consultar a Ca- 
mara, então Icmbro que O Projecto das obras d o  
Faial, sendo pequeno, tende com tudo a salvar de 
ruina imminente iiina cidade que tem certa impor- 
tancia; e por i s o  peço que nessa parte se n30 aiteré 
a ordem do dia. 

0 Sr. Placida:-Eu ~ e d i a  qué a ordem do dia 
fosse a que jn estava dada, e que depois disso desse 
V. Ex." o qiie interidesse conveniente ; mas alterar o 
que jd estava dado para ordem do dia n5o me pa- 
rece conveniente. 

O Sr. Presidente ; - Neste combate de opiniões 
mantenho a ordem do dia que estava dada; e em 
se concIuirido, darei entgo o Projecto das Sete Ca- 
sas e depois o dos Caminlios de Fcrro. Por tanto, a 
ordein do dia para segunda feira é a rnesma que vi- 
riha para hoje. EstA leraiitada a Sessão.- Erana 
quatro horas do tarde. 



O Sr. Carlos Bento: - Pedi a palavra para man- 
dar para a Mesa iirna Representação que dirigeni a 
esta Cainnia os ('orrrios d e  Secretaria. 

O Sr. P re to  Giraldes:- Acabo de  ouvir I&r 
o Parecer da  Coriimissão d o  Acto ~iddic ional ,  mas 
iião apparecc l i  a oi)iniGo da  Comrriissâo relutivn- 
inerite á miiilia. 1';oposta ! Desejava ouvir dizer al- 
guma coiisa a este respeito. 

O Sr. Leonel Tavarcs : - Sr. Presidentc, como 
V. Es." sabe, e eu direi agora á Camara, o Parecer 
apresentado pela Coriirriissiio a respeito das Emendas 
e Additamentos e mais cousas que foram mandadas 
5 Commiss50 sobre o Acto Addicional foi escripto 
agora aqui ha pedaço com muita pressa, como era 
necessario qiie fosse, para ser apresentado a tetnpo 
de entrar na  ordem d o  d ia ;  em consequencia lirni- 
tou-se a Cornmissão a dizer qiie de  tudo quanto ti- 
iiha sido mandado, sG approvava as tres colisas que 
ahi  estão mencionadas no Parecer; dizendo isto v&-se 
que o resto não o approva; 11So fez mençi'ro das ou- 
tras cousas enhre as qilacs se conta a Proposta d o  Sr. 
Vaz Preto Giral(lck, mas isto nzo foi falta d e  consi- 
d e r a @ ~  pelo Sr. Deputado, clle sabe perfeitamente 
yiie nentiurn dos Membros da  Corriinissão deixa de 
ter por S. Es." a corisideração qiie merece a todos 
os respeitos, inas á Conirniselio pareceu que n&o ti- 
nha. logar o adinittir a sua Proposta, e ent io  por 
Orevi(lade, porque era preciso que o parecer fosse 
niaritlndo para a Mesa a tetnpo dc  entrar na ordem 
tlo dia, 6 que n,.io se fez cargo d e  o rnericionar, mas 
iir i  i)licitarrieiibe interidedse que nao fazetido a Com- 

m i s s b  rncnç5o de  iriais cousa nenhuma do que as 
Ires cousas que I& menciona, é porque as não póde 
approvai. Aqiii está o que ianho a dizer. 

O Sr. Puvi Pre to  Ciralder;: - Ern vista da  ex- 
plicação dadir pelo Sr. Deputado Leonel estou sa- 
tisfeito; eu pensava que era d o  estilo dar-se iirr i  

Parecer sobre qualquer Proposta qiie vai á Coni- 
rri issão. 
0 Sr. I..'errer:-Sr. Presidente, o Cam:irs estará 

lernbrada que reiiietteii á Comuiissâo miiilas Emendas, 
r11 ciiias Siibstitiiições e Additatnentos ; a Cornmissho 
iritendeu que devia concordar nessas al~erações que 
consigna no Parecer, irias não inencionoii differenies 
Addilainentos e Emendas, porque se lioiivesse de  dar 
um Parecer sobre cada Proposta daquellas, ciija dou- 
irina nClo approvou, leria de  escrevcr utn caderno d e  
papel; mas não qiicr dizer com isto qiie os Auctores 
dessas Propostas não possam exigir aqui as explica- 
ç6es qiic iiitenderern que s io  necessarias, porque a 
Conimissio está prornpta a dá-las; verbi gratiu fal- 
lou no seu Additarnento, rniiito bein,V. Ex.' pòe ern 
discuss2o essa rriateria, e a Cocnmiss%o dai& as razões 
porque não o approvou : quer dizer, riao o inencionoii 
por brevidade, mas não se exime d e  dar  as razoei, 
porque o nao approvou. 

O Sr. Alnleida e Silva:-Mando para a Mcsrr 
a segiiiritc 

Norn D E  I N T E R P ~ ~ L L A ~ Ã O :  -Requeiro qtie seja 
convidado o Sr. Minictro dos Negocios da Marinha 
para responder a iiriia Interpellaç~to, porque pertendo 
saber corn qiie auctorisaçho o Adniinistrador Ge- 
ral das Maltas no Dislriclo d e  Leiria desvia da  ap- 
plicação legel os terrenos das Maltas das Mestras, 
Gaio e Roda, fazendo-as arrendar ein praça para 
cultura d e  cercaes, e qiie applicaçgo d& ao rendi- 
uietito provenit~iite dectes arrendamentos, visto qiic 
o Governo pelas infor~naçzes que deu a meu pedido, 
niostra ri50 ter noticia da  culttira dos referidos ter- 
renos, nem coritiecimento dos arrendamentos. - Al- 
rneida e Silva. 

Mandou-se -falnker a competente com7nunicaçdo. 
O Sr. Bctrjona : - ~ l p r o v e i ~ o  a occasiio de  estar 

presente o Sr. Miiiistro do Reino, para Itie pedir 
queira dizer-me o dia, eiri qtie póde ouvir a minlia 
Interpzllaçào ácêrca de  Villa Real (Riso). H a  dias 
Ciz rirna Proposta para qiic esta Camara marcasse o 
dia eni que S. Ex." fosse convidado a v i r  aqiii oiivir- 
nie; a Camara não a approvou; eu apresentei as ra- 
zoes pelris quaes fazia R Proposta ; o convite niio ere 
obrigatorio, debfnjava que fosse convidado, e dei as 
minhas razões, porém a Camara nko as attendeii : 
agora qiie S. Ex.' se acha presente desejo qiie tenha 
a bondade de  dizer o dia prosiiiio em .qiie póde res- 
ponder ; se fdb hoje, ficcir-lhe-lwi inirito obrigado, c 
senio for  Iiojr, orttro qiialquer dia em qire possa. 

O Sr. ii/Jlrrislro do Reino (Fonseca Mogalhries) : 
-Tenho intiita peiia erri não poder rnnrc,ir desde jií 
o dia do hoje pata r e ~ ~ o i i d e r ,  e nCo posso marcnr o 
dia de  hojr, porqiie iirn motivo de serviço rrie cliarna 
fóra desta Carnara, e zervigo a qiie riiio posbo faltar. 
Corritiido rii f.irei toda a diligei~ci~t para marcar <)dia  
( O  Sr. Bogorra:-Corri tanto que não seja rniiito 
tarde) Creio que nâo póde ser niais cedo qiie biila- 
rilià e quaatlo qiiizer, e até LL que hora qiiizer ; eu  fa- 
rei toda a dilicericia udra não faltar a esta e s~ec ie  de  

D 

desafio do illi~srre L)rpiitado qiie sei qiie não lia de  
ser offengivo. 



ORDEM DO DIA.  

C'onliviiinpío da discussdo do Acto Addicional, 
na especialidade. 

O Sr. Pres.idenbe : - Como a Commissão do Acto 
Addicional já apresentou oseu Parecer sobre as Emen- 
da que lhe foram remettidas, começará a ordem do 
dia pela discussão desias Emeodas, principiando-se 
pelo Xdditamento do Sr. Mendes Leite, que é o se- 
guinte 

ADDITAMENTO: -k abolido a Penu de Morte 110s 
Crimes Politicos, 

Fica assim ampliado o Q 18." do artigo 145." da 
Carta. - Mendes Leite. 

O Sr. Ferrer: - Eu, Sr. Presidente, approvo a 
doiitrina da Proposta; ha  muitos tempos sustento essa 
doiitrina, até já escrevi algunia cousa a esse respeito; 
portanto nZo podia deixar de dizer aqui agora o mes- 
mo que já escrevi; rnas intendo que é necessario re- 
metter a uma Comniissào essa Proposta, para redigir 
tim Projecto de Lei. O Sr. Deputado offerrreii um 
Projecto de Lei ( O  Sr. Mendes Leite: - Pcço a 
palavra) ... pois nZo seja ... apresento11 esse artigo eni 
Additamenio ao Acto Addicional: ora eu concedo 
em qiie a doutrina desse Addiianiento se converta e111 
iim Projecto de Lei, e qiie seja approvado e fique 
sendo Lei vigente; e não concordo em que faça pai te 
do Acto Addicional, e nâo concordo por urna razão 
muito simples, porqiie esse principio não d iim prin- 
cipio arganico. E, Sr. Presidente, oiiço dizer que se 
consignaram no  Acto Addicional oiitros que tnmbern 
o não são; mas porque lá se metterarn outras docitri- 
nas, não se segue que se deva lá mctter esta ; o que 
restu, é provar, se essas oi~tras que Iii se rnetleraffl, 
se rnetteram lá bem ; essa é a qiiesdo. Desde l'aim 
até hoje tem-se matado milita gente, e ninguem se 
atreve& a dizer por isso que o matar seja licito. 

É: verdade que na Carta estio artigos que dizetn, 
por exemplo - ficern abolidas as penas infamanies - 
isto i verdade, [nas nio deviam lá estar, porqiie isto 
não são disposiçiies essenciaes qiie entrcam na organi- 
sação da Constituição do Estado, ern conseqiiencin 
11Ro devian, lá es ta r :  porti~nto r,Zo se póde argcimen- 
tar com esse exemplo.' A doiitrina é verdadeira ; voto 
por ella n'iirtin Lei seciindaria ; mas não voto por ella 
na Consiitriição, porqiie intendo que iiãn & inateria 
de organisação social que possa entrar no Acto Addi- 
cional. oii na Constiiciiçâo. 

O Sr. .Mendes Leite : - O illiistre Deputado que 
acabou de fallar, concorda com o principio, nem OU- 

tia coiisa era de esperar do seii pensar é sentir; mas 
oppõe-se unicamente a que seja consignado no Acta 
Addicional. N5o sei a razão porque não ha de ser 
incluido rio Acto Addicional. NBo se tracta de um 
favor para iirn oii outro Partido, mas sim de uma 
garantia para iodos, e tractando o Acto Addicional 
de garaiitias, iritcndo que e$a tambern deve iielle ser 
coosiguada. 

O Sr. Ministro da Justiga, quando fallou sobre a 
materia, oppoz-se ií siia introdiicçto no A c ~ o  Addi- 
cional com o fiiiidaniento de que era nccessario ex- 
plicar o que crani Crimes Politicos; mas iiUo me  
parece que essa raz5o haste, por<lue os Decretos de 
Amnistia dizem siinplesrnente - 6' Ficam amnistiados 
todos os Crimes Politicos 9,- e n%o se definem os ca- 
sos em qiie se ha d r  applirnr Pisa Amnistia; a abo- 

li(;>o da Peiia de Morte i :  iiiija :cri i i i i>tin prtiriri j,;ira 
todos os Crirncs Politicos fiituros. E tainbeiri tcnlio u t 
rneri favor a Constittiiçzo Francezn de 1848, que 
ii'iirn artigo dis unicamente - 6' Fica nbolida a Pena 
de Morte em Crimes Politicos. o - Por consequeiicia 
não vejo raziio nenhurna por qiie o ,.riiicipio niio seja 
i!icluido no Acto Addiciorial. Int(.iiclo pelo contrario 

i 
qiie no Acto Addicional c!' qiie deve ac i .  consignado, 
porque uma Lei especial nHo offcrece as garantias que 
offcrece iirn artigo inclriido na ConstituiçZo. 

O Sr. Ferrer :-Sr. Presidcnie, tarnbem sei qiie 
na Constitiiiç%o Franceaa se introd:izir~ o artigo que 
aboliu a Peria de Morte nos Criiries Politicos, iria- foi 3 
por tima razGo especialissimn daquella dpoca, c quem 
Iêr a Historia da Revolução de 1848, por Mr. de La- 
rtturtine, lií a encontra. Reconhe~i-se que em cada 
época apparecia sempre uma grande idéa dominante ; 
intendeu-se que esta era a grande idéa dominante da- 
qiiella época ; qiiiz-se qiie srrvissc: como cima prova 
erplicativa da Revolriq:io a ai,olisBo da Pena de Morte 1 nos Criiiies Polit.icos, e por csta razào qiiix-se dar :r 
cousa mais importancia cle que ella iiierecia, e cori- 
signou-sc na Coristitiiição. Quem Iêr a disciissZo qiie 
houve ncssa Fpoca, tia de reconhcccr, qiie os Orado- 
res qiie fallarani na materia, nrinca intenderam esse 
artigo coriio iirri artigo organico da inslituiç20 poli- 

i I 
tica, charnada - Estado. 

Rm qciarito doutrina não hn drividti nenliiimn ; 
a qiicstào vcrs~t uiiicani(inie in1,i.e se h 3  d c  ser c,oii- 
signada na Constitiiiç~o do Estado, ou se tia de ser 
consignada n'uma Lei ; esta é qiie é a questGo. Se a 
querem consignar no Acto Addicional, não acho nisso 
grave inconveniente, fallo francamente ; mas parece- 
rne qiie na vcrdade o logar competente era ri'uma 
Lei sccrindnri~l, que 116s dareinos tim dociimciito 
de intender poiico O que é urna Constitiiiçio, se iiclln 
consignarmos es+a doutrina ; qiiero dizer, queni Iêr o 
Acto Addicioiial, approvarlo ern Portiigal em 185E, 
e v i r  nelle o artigo da abolisão da Pena de Morte, 
rir's Crimes Politicos, niesmo approvarido essa doiitri- 
na, ha de dizer,. que coiiheciarrioj pouco o que s io 
priiicipios organicos, qiic devem entrar ein uma Conj- 
titiiiçiio. 

L\ docitriria ti santa e justa ; mas nao pertence para 
aqiii. 

O Sr. Leonel Tnvaves: -- Sr. Presidente, a dou- 
trina qiiero-o eii c todos nós a queremos: a incon- 
venieticin de a iritrodiizir na Constituiçno nzo ine 
parece demonstrada ; mas como fica sempre depen- 
dente de urna Lei, qiie tia de vir ao Corpo Legisla- 
tivo, se a Lei fdr feita com boas interiçoes, ha de ser 
boa ; sc fdr feita com mhs intençces, ha de ser urn 
sofisma; entretanto a grande garalitia a este: respeito 
está na disposiçao que a Nação tem mostrado sobre 
esta rnateria ; os nossos costumes repugnam absolu- 
tamente á imposiçzo da Pena de Morte em Crimes 
Politicos (Apoiados) : isto está demonstrado já de 
tal modo, que cstou persiiadido qiie ~icnlium Go- 
veruo se atreveria a i r  de encontro a essa disposiçiio 
manifestada pelo Paiz; irias se Iiouvesse Governo 
capaz disso, então a esse Governo pouco lhe Iiavia 
de importar com a Constituiçiio, assim conio corn a 
Lei, e havia de saltar por cima de tudo. 

O Sr. Minisiro do Reino (Fonseca .l~agulhdcs) : 
-O Sr. Ministro da Justiça, por partc do ( ; ~ ~ i , ~ r n o ,  
declarou A Camaro, em uina clas Sesjòes i,,lssudas, 
qiie o C4overno se coinl)romettia i al)reseiiiaç&o de 



~ i t n  Projecto de Lei, abolindo a Peria de Morte nos 
Criiries Politicos, dentro de muito pouco tempo, e pa- 
rece-me que a Camara  tinha i~iostrado ariniiencia e 
até certo ponto approv:i$âo :r que se realisasse esta 
premes-a (Apoiados). O Govcriio pensa como o i l -  
Iiisire Deputado qric agora. pugiiou pela iiiserç&o deste 
àitigo iio Acto Addicional, oii na Constituição do 
Estado. O Govc?rno sabia jA de  ar i teniã~,  e lia muito, 
qual cra a opiiiiáo d o  illiistre Deputado, c conside- 
ra?&, que hoje não são descoiiliecidas da  Camara, 
fizerari1 com que se inteiidesse rnais corivenieiite o 
fazcr iini Projecto de  Lci  que riio sb dispozesse e sen- 
tericiasse esta niateria, mas que rr esclarecesse e tor- 
nasse excqiiivcl por intendida. O Governo e s t j  ainda 
ria inesnia opinião e cr6 qiie nada se ~ e r d e .  A aboli- 
c50 da  Peria de Morte eni Crimes Politicos (eu ngo sei 
se,me explico correctame~tte) 8 iirn artigo cònstitucio- 
na1 no coração e no espirito dc todos os Portuguezes 
(~Vfuitos apoiados), e intendo, digo-o ingeniiariiente, 
que iienhuni Governo composto dos  ISeros e dos Ca- 
ligiilas etii Poitiigal, iiestn época, teria força para 
fazer irnpòr a Pena dc  Morte cai Criiries Politicos 
(Ar)okdos - L verdade): isto forma d e  certo rio ciieio 
da Euro l~a ,  e ria Peniiisulã Hispana, ein quanto a 
niiin, o iriaior elogio do caracter Portuguez (Apoiu- 
dos) ; por necessidade, pois, não temos que prover ; 
até  poderiairios passar sem dc tal se fazer menção. 

C )  illiistre Uepcitado o Sr. Ferrer, feriu realuieiite 
a verdadeira caiiaa, porque n;i (:oiistitiiiqão de  1888 
eiri ITraiiça se inseriu eose artigo. I1orqiie ayuelle pai2 
tiiilia aido longamente ensanguentado de supplicios 
por (?rirrivs I'uiiticos, era nccessario dar urna certa se- 
giiriinsa rio f~itiiro, de  que rião se repetiria o passa- 
do. Mas aqiii ? Se passasse, corno digo. desapercebida 
ciiire iiós esta especie, não era muito de admirar, 
porquc8, teii10j sido niuito desgraçados, temos tido 
iiiuitas di>serisòes e discordias civís, rijas ainda não 
nos in~ncIi:~r~ios, neii, nos iriaiicharrmos, espero eu, 
neni rios m;iiicliuriamns, digo aiiida, coin essa feiul- 
dade, com essa nodoa : entretanto o illurtre Depiiia- 
do, espero, qcte ficurn satisfeito breoisJimamente, por- 
que o Goveriio apieseritará o Projecto de Lei;  elle 
ha de  ser discutido, e espero qiie os teiiiores do illui- 
ire Deputado o Sr. Leoiiel, se 0 s  teiri, iião 1120 de ter 
logar; o illubtre Dcpiitudo ajudari  a fazi~r a Lei que 
ha (te ser proposta pelo Governo coin franqueza, e 
COIII vo~itade de  que seja rfficaz, e qiiaiido o não 
fosse, a Caiiiara assaz illustrad:i é para remediar os 
defeitos, se os hciuvesse, não de rnalicia, asseguro ao 
Sr. Drljiitado, [nas ttilsez de  tnerios ntteri<;ao ciri que 
o Governo podesse ter caído na orgaoisação desse 
Prolecio. 

Por todas edtas razões eu intendo, que a Caiiiara 
póde confiar erii qiie a ~~rovisão que se deseja lia de 
ber toiiiada, e que uiiia Lei que de certo honrará o 
Parlurnento Portiigirez, lia de  ser discutida e ti1,pro- 
vada no sentido da doiitriiia do Additainerito. 

O Sr. Mencles Leite: - 1711 rião teiilio duvida al- 
gunia d e  qiie o Governo ha de  apreserilar uiiia J'ei 
rt.pecial a respeito desta niateria : basta o SI. Minis- 
tro da  J'ii,iiça dizel-o, para eu não ter a tal respeito 
receio algiiiii. O que riic parece porGm, é que esta 
disposivão ri'iiiria Lei ordinaria, iião dií as incxsrrias 
gdrnntias que bihiido O principio consignado lia Cons- 
iiiiiiLâo do L iado .  - Disse o Sr. Ministro do lteino 
qlie lhe pariacia ter sido approvado pela Cdmara, de  
i j 1 i $ .  - 1 0  iizeasr ol)jecio de  uiiia Lei e-.l)ccilil pela ma- 

1 r - - . Y \ I < ~ ) -  !&.>?. 

iieira porque se proiiuncioii na occasião erii que fal- 
1011 o Sr. Ministro da  Justiça pela priiiieira vez iicer- 
ca deste ot)jc!cto. É verdade, Sr. Presidente, que o 
Sr. Ministro dti Jiistiça fallo~i iiestn iriateria, respon- 
dendo ao Sr. Passos (Maiioel) que havia feito allii- 
são ao meti .4dditamento: nias é certo tarnbem, que 
não hoiive resolução algtitna d a  Caoiarci, nem eu eri- 
ião tornei parte algiiriia nessa discuss20, porque ain- 
da se 1150 discutiii esta riiateria,- e sim por incidente 
se Iiavia tocado nella. Portanto o argumento d o  Sr. 
Miiiistro não póde,ter-se em linha de conta para « 
firn de  corn elle queriar rrioetrar, qiie tacitarriente a 
Cnmcira já tinha adni i~t ido qiie a riiateria do meu 
Addilanierito fizesse objecto de  uma Lei especial. 

Disse o Sr. Ferrer qiie, por occasiào da  disciissio 
sobre a iritrodiicqão deste principio ria Constituição 
Prariccze de  1848, não tinha sitio jiilgado como prin- 
cipio orgarrico-se isto assiio cicoriteceu, tambem ti 

verdade -que não deixoii de  o ser, e isto é iim ar- 
giiniento qiie aproteita a favor do que eu pcrtendo. 

'I'airibem disse o Sr. Miiiistro do Itcino - que uma 
razão forte que I ~ a v i ~  para esta diaposição n%o preci- 
sar sei c»nsign:ida no Acto Addicional, virilia d e  ser 
iirn seiitiiiieri to coiiiinuiii do  I'ovo Port;igiiez, a abo- 
iiçgo da  Peria de  Morte nos Crimes Politicos. É ver- 
dade qiie,desde 1834 airida riãu houve urn só exem- 
))lo, nias por i s ~ o  inesmo que n aboliçào da  Pena d e  
Morte em Crimes Poliiícns, é um sentimento geral,' é 
uma crença, é is3o mais iirna razko para este senti- 
irirnto ser ~raduzido ri'uriia disposição que f q a  parte 
,da Lei Fcindamental do  Estado. 

P ~ r t ~ i i t o  irisisto, e hei de votar ainda que a dis- 
posi ão do meu Additamenio seja consignada no Acto 
A d  J' icioiral. A Carnaia póde rejeitar com a mesrna 
facilidade coin que tern approvado, que no Acto 
Ãddicional sejam coriiignadas dispoaiçljes d e  unia 
irnportaricia iriiiito e iiiuito inferior h da  maleria 
deste meti Additaiiiento (Apoiahs) .  

O Sr. Leonel Tavares:-Eu uào disse uma só 
palavra, que se podesse explicar rio sentido que pa- 
receu ligar o Sr. Ministro d o  Reirio; portarito creio 
que deve applicar a si  mesmo aquillo que riingueni 
lhe disse: S. Ex." tem muito o costume de  dizer 
que os outros dizcm aquillo que elle qucr dizer, c 
de  applicar aos outros aquillo que só dele  applicar a 
s i ;  póde applicar a queni quizer as suas interpreta- 
ç;jes, mas a mim nEo, que lhe não dou auctoridade 
para isso. 

O Sr. Casal Ribeiro : - Sr. Presidente eu  tambern 
creio que  a aboli<;,'lo da  I'eria d e  Morte por Crimes 
Politicos está no espirito, nos sentimentos, e n o  co- 
ração de  todos, e isto d e  certo tem mais força que 
estar consignada ti'uina di ,po~içâo Legislativa qual- 
quer a abolição da  I'ena de  Morte, tein sido urn 
principio abraçado por todos os I'ortuguezes. A pra- 
tica do Governo Constitucioiial entre nós tem justi- 
ficado pletianieiite nzo haver precisa0 da disposição 
de  L e i ;  mas se não lia absolutamente necessidade 
dccorisignar este principio na Constituição do Estado, 
isso para mim não é rasgo suficiente, para regcitai 
o Additamerito, depois de  apresentado na Catnara. 
Pura rriirri iião basta isto para o priii<ipio deixar de  
ser iiitroduzido na Coristitikição, esl>ecialmcnte quando 
a respeito delle todos esta0 concordes. O priricipio, 
a idea do Additanieiito é traducçno d'um sentiinento 
tiobre e generoso d o  Povo Portugucz, é a traducç50 
de u m  pcr I i : i e  to elcvado, universalmente admitido 
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~ri t re  iiós, e que lionrii a iridole e o curacter desta 
Vdq50. Isto basta para lhe dar direito a occupar um 
logar eiitre a disposições do Estado. 

Eii votaria por qiie este principio fosse consignado 
n'uma Lei ordinoria, se tivesse esta sido apresentada 

nias lima vez que foi t r ~ z i d o  aqui por OC- 

casiRo da disciissão do Acto Addicional nso o posso 
iejritnr, riem oppor-me a que seja consignado na 
Colistituiç~o, tarito mais quando é unia aspiração 
I,clla e grnntl;oia do Povo Portiigiiez, qiie lhe faz 
liorira, e deve lionrar a Camara qiie o approvar. 

Sr. Prejidentr, ri50 entro na qiieitao da Pena de 
Morte (.Apoiados) iio entretanto lembrdrei á Camarn 
o que disse nas Camaras Fraricezas em 1830, Da- 
que de Broglie, por occasiiio de uma discussão seve- 
lhante. Dizia elle, que era tempo de trazer este 
grande principio dos livros e das theorias, para a 
realidade dos factos, e para a Lei escripta. Esta 
idéa foi amplamente desenvolvida por Mr. Guisot 
n'iima Obra espec,ial qiie dedicou a este assuinpto. 
Hoje todas o, Lioineris ~erciadeirarni~rite liberaes, to- 
dos o, tionieris verdadeiramente tolerantes, todos os 
Iioiiieiis qiie intrndem o qiie é Progresso liberal, todos 
qiierem ver intei raiiicnte affastada do carnpo politico 
toda e qualquer notloa de sangue (Apoiados). O 
principio não é só uina aspiração generosa ; é tam- 
berri unia idéa essencial em urn regin~en de liber- 
dade e de tolerancia - F. uma idéa que tem a adhe- 
siio de todas as fracç0es da fauiilia liberal ; e por 
isso citei dois Caracteres eminentemente conservado- 
res. 

Sr. Presidente não me f,iz peso algum o íirgu- 
mento de que na Conçtitiiiç>o só devem ser adiiiitti- 
das disposições que s&o orpinic~s da sociedade, por- 
que tanto na Carta, como na Reforma da Carta vejo 
consigriadas disposiçôes que não podem considerar-se 
como disposições organicas da Sociedade, vejo na 
Carta e na Reforma, disposiç0es que se não podem 
chamar verdadeiramente orgaiiicas da Sociedade, 
e outras que se podem considerar couio taes. 

Tambem não acho fundamento á objecção que 
ouvi fazer ao -4dditament0, por depender a sua exe- 
cuçzo, e defini60 positiva e terminante d'uma Lei 
ou disposição especiaes e regulamentares que desin- 
volvam o principio; porque é certo, e todos sabem, 
que na Constituisão est:o desigiiados certos princi- 
pios p a e s  sem estarem com titdo acompnntiados de 
disposisões regulamentares, cotrio é por exemplo o que 
diz respeito á Responsabilidade! dos Ministros, os que 
respeitam á organis;rção de Fazenda, e outros muitos. 

- E ainda a respeito de principios organicos direi por 
ultimo-que nós vemos na Carta a abolição das 
penas infamantes e crueis, qiie não é por certo um 
principio mais organico qiie este do Additamento. 
Portanto a Ciimara não deve Ler duvida algiima em 
addicionai a esse artixo da Carta que fica abolida a 
Peria de Rlorte cin Crirnes Politicos. 

Não rejo inconveniente algiirri ein que se consigne 
este principio na Constituiçiio do Estado ; e por isso 
boto pelo Additaniento do Sr. Mendes Leite (dpoia- 
dos). 

O Sr. Mini:itro do Reino ( For~scca Magalfrties) : 
-Sr. Presidente, 1120 creio qiie se tenham prociira- 
do razões noras para combater oii defender a inser- 
ção do Additainento de que se tracta no Acto !\d- 
dicional. -Esta ultima raziio dada pelo illustre De- 

declarado &boIidas as  penas ínfarnaofcs, 4 isso verda- 
de ;  mas é preciso ter erii vi& que existia uma LP- 
giskiçb barliara, que tinlia caído em desuso en- 
tre nós, estava obsoleta, aias podia renovar-se por 
que niio estava abolida, e por isso se iiiterideu dever 
pôr s: essa disposição na Carta ; mas nào se dií en- 
tre nós a rnesn~a causa, o mesmo motivo que se deu 
em França na Conslituipio de 18%8, por qiie a Cons- 
tituição de 18 L8 estabele~ eu uma nova Forma de Go- 1 

verno differente da Monanchia, que acabava de suc- 
cumhir, e fez renovar a meiiioria de uma Itepublica, 
que tinha ensanguentado o Paiz, e por isso era ne- 
cessario remover de todo esse temor do espirito dos 
cidadãos Francezes. Eis aqui a raziio principal por 
que iaso se fez. 

Nós não mudlímos de Forma de Governo, conti- 
nua a existir a Carta C3ristitucional, e por tanto 
nao ha para remover do eapirito e coração de iiiri- 

giiem o temor de que se impoiilia a Peria rle Morte 
por Cli111~1~ Politicos. B bom, é mesmo neceisario 
coosigriar eslc principio proposto pelo illustre Depu- 
tado n'uina Lei &pecial; e por o Governo iiiten- 
der que não deve ir no Acto Addicion<il, rião se se- 
gue que elle obre neste p?rito por rneio de urri  iofis- 
ina, ou cliie tetilia o peii3arnerito de que se r130 deve 
abolir a Pena de Morte. O Sr. Ministro da Justiça 
jLi riiuito soleniiiernente promdteu apresentar aqui 
ein muito 1)o:ico t t 38~~f>o  iima Lei para esse fim. 

- 

Agora qeaiito ao Sr. Deputado dizer q ~ i -  
" (!Iie eu applicavtr a elle, oapplicava elle a i r i i i i i ,  litio in- 

tendo, porqiie não tendo eu feito recrimiii,tc;Go ne. 
ntiuma ao Sr. Ileputado, sei por que rrie dirigiu 
urn tiro imaginario; porque não ine referirido a elle, 
115.0 podia elle referir-se a inirri. 

O Sr. Ferrer : -Sr. Presidente, rio estado em que 
ejtii a quest5.0, parece-me que ngo h3 nada R faz~r ,  
seniio votar. S a  Repiiblica das Letras ha muito tempo 
qiie estii decidido que a Pena de Morte por Crimes 
Politicos nLo deve existir; é objecto qiie já n5.o ad- 
mitte duvidas; passou em julgado. Agora a res- 
peito dos Crimes Civís é qiie ainda ha duvidas A 
idéa da aboliçào da Pena de Morte por Ciirnes Poli- 
iicos entre nós está decidida na cabaça de todos os 
Portuguezes, como já se dissse ; portanto a ques- 
tão consiste só em saber se lia de ser consignada no 
Acto Addicional. oii se ira de iicar [)ara uma Lei 

~ ~ - - 

especial, para urna Lei secundaria. Se passar qiie 
seja consignada no ~ l c t o  Addicional, ainda assirn lia 
de ser necessaria a Lei secundaria, para distitiguir 
os Crimes Polilicos dos Crirnes Civís ; o crinie da re- 
voluçao é uin (.:rime Politico, [nas o revolucionario 
póde ser um ladrào, e phde por meio da revoluyão 
comrriet ter roubos e assassiriatos, por conse(~uencia 
é necessario distiiiguir esses Crimes, e iaso lia de ser 
feito por uina Lei secundaria. Logo quer esta idéa 
seja consignada no Acto Addiciorial, quer não, o 
Projecto promettido pelo Sr. Miiiistro da Justiça é 
necessario. 

Ora os que 1130 querem que este principio vá no 
Acto Addicional, dizem que não deve ir, porque na 
Constituição só devem ir os artigos Cons~itucionacs 
e Organicos ; os oiitros qiie quer& que vá no Acto 
Addicional, dizem que é uin principio, urna garai l  
tia, e coino tal deve ser inserido na ConstituiçEo do 
Estado E u  já disse qual era s minha opiniYo. ('+ mara decida como intender ; mas parece-r111 escusa- 

putado, que meprecedeii, deqcie iia'cnrta se tiriliam do estar n gastar mais tempo com -isto. 



O Sr. Rodrieeo Cwduro :-Eu não queria fa- 
zer questao disto, riem certamente pediria a pala. 
vra, se o Additamento rnandado para a Mesa niio 
tivesse sido assignado tarnbeiii por mim. Eu  declaro 
que antes qiicro que este principio seja consignado 
rio Acto Addicional coino Lei Fundamei~tal do Paiz, 
do que n'uma Lei particiilar, e as rasòes suo as se- 
guintes : - em primeiro logar é iima garantia, e por 
esse lado deve ser consignada na CoristituiçZo : - 
em segundo logar é um facto que aponta ás gera- 
~ õ e s  futuras quando virem esta disposi<;âo, o estado 
de civilisaçLo ein que se achava este Paiz no seciilo 
deaenove. Ora as Leis particulares ás vezes perdem- 
se no moritC~o de Decretos, Portarias etc., e os Co- 
digos tem mais alguma permanencia. 

A ra&o que dA o meu Aniigo o Sr. Ferrer nzo 
me coriveiice, por que assim como se consignou no 
Acto Addiciooal a existencia de uni Tribunal de 
Contas, ficando para uma Lei Regulamentar o mo- 
do dc o coi~~tituir,  se.ja tauibem consignado no Acto 
Addicional este principio de que éabolida a Petia de 
Morte por Criiiit-s Politicos e fique tarnbern para uina 
Lei Itegiilarnentar o desliiiguir oque siio Crimes 1'0- 
liticos e Cririies Civís. Por conseqiiencia voto para 
que a doutrina do Additamento do Sr. Mendes Lci- 
te seja coiisignada no Acto Addicional.. 

O Sr. Curlos /lento :-Eu intendo aue todos es- 
tarnos conformes no ponto principal ; no entretanto 
O illustre Depiitado Auctor da Pioposta suppõe qiic 
teni iiiais iiriportancia a consigmçb deste principio 
na Lei Pu~idarneiital do Estado, do que n'iima Lei 
 arti ti cri lar. Oi a parece-me que nas circuinstaricias erri 
que iiifelizrnerite tios Lemos achado, e em que as mu- 
dari$aqoliticas tern tractado unicatiiente de li~nieris 
serii alterar O Codigo Firndarnerital aonde até hoje 
se iiio tem coiisiderado abolido esse artigo da Pena 
de Morte, nias de que felizmetite niinca se fez uso 
apesar das repetidas Itevoloçòes que teoi tido logar 
eiitre nós; já se vê pois que e s ~ a  garantia esta mais 
profunda, iriais forte nos costuiries, e na indole do 
povo do que nas di3posiçòes de unia Carta, que ~ ó d e  
variar. E direi mais algurna c o u ~ a  : invocou-se o exem- 
PIO de uin Paiz estrangeiro ; já se disse com toda a 
exactidào que esse pensamento na occasião em que 
foi apreseritado, niais significava uma desconfiança 
do que conbagraçzo do priiicipio, eaté  esth bem ex- 
plicaclo de qire essa foi a idéa, e uma idéa habil para 
tirar toda a desconfianqa de qiie se haviam de repe- 
tir as scenas harluaras de +ocas passadas. H a  mais 
alguma coiisa : por esse mesmo artigo da aiisti tui- 
çiio de 18&, que já iiiio existe, iilostra-se eviderite- 
iiiente que ba principio3 seguros e siiperiores a todas 
as Coiistituiçcies, e qiie por esses principios deixarem 
de estar escriptos na Constituição, nem por isso dei- 
xam de existir da txicsma fórma; e esta parte da  
ConstituiçLo de 1848 é um principio qiie já desde O 

tempo de  Platão estava consignado na Constituição 
- O  justo é a base da sociedade; embora &o seja 
Lei do Estado, está no coraçgo do homem - Por 
tanto já se vê, que ha alguma cousa superior 6 8  

C~nstituiçÕes. 
Jn que se cilaram exemplos do estrangeiro,. posso 

tarnbem citar um exemplo de entre nós que e im- 
poi tarite. E m  I 834 o Imperador na occasião de re- 
ceber urna Depiitaçiio do Supremo Tribunal de J 11s- 
ti<", disse elle o seguinte; (lembra-me perfeitamente 
das auac palavras) : -Ainda espero vivei bastante para 

\èc I:Q iiieu Paiz abolida a Pena de Morte por Cri- 
iile' Politico- -- Ora, Sr. Presidente, quando nós te- 
rno- " " de casa desta ordem, escusamos de os 

iaes estrangeiros. 
S r .  Y l f  lili lite, era este o pensamento de D. Pe. 

dro eiri 1835, e neste tempo ainda a questâo littera- 
ria niio se tinha tractado tão vastameiite como de- 
pois ; rriaior merecimento para quem teve o pensa- 
rnerito, que nascia do  seu coração. 

Ora, Sr. Presidente, estando todos conformes, pa- 
rece-me que não valia a pena de não gastar mais 
tempo com esta questio, e peço perda0 á Camara 
por me ter derriorado ncste assumpto. Intendo que 
o illustre Deputado Auctor da  Proposta ngo perde 
iieritiuma das garantias da applicaçào do seu pensa- 
rnento, por conseguinte nestes-termbs pareceame des- 
riecessario corisigriar-se no Acto Addicional este prin- 
cipio, e nem por isso se prejudica a irnportancia do 
pensamento do illustre Deputado. 

O Sr. Mendes Leite: - Eu riada mais tenho a ac- 
crescciitar ao que já se dibsc, e unicamente pedi a 
pal,ivrd para dizer ao illustre Deputado - que n5o 
fui buscar este principio a Paizes estrangeiros ; só me 
referi AC'onstituiç20 de 1848 para mostrar que nella 
se tinha consignado este principio, porque em quaiito 
;LO pensârrierito elle está rio coração de todos, - e  sup- 
por o coiitrario seria fazer uma injustiça aos meus 
Colle~as.  - n 

O Sr. Ministro do Reino renovou o argumento de  
que não era preciso consignar-se o principio na Coristi- 
tuiçân, por isso que o Miriisterio se comprometiia a 
;~preseritar uma Lei Regulamentar a este respeito; e 
desta mesma opiniiio foi o Sr. Deputado Carlos Bento, 
inas pela iiiiilha partc dcclaio q u e  se tivesse a cer- 
teza de que os Srs. Minjstros se assentassem narluci- 
1asCadeiras por niuito teiiipo, nâo tiiitia dúvida ne- 
nliiirna, porque tenlio plena cotifiaiiça em SS. Eu."" 
inas como ni.0 teiiho essa certeza, juero qiie o prin- 
cipio seja coiisignado na Constituiçao, porque é uma 
garantia que riiio póde duiar mPnos de quatro annos, 
em qiianto que urna Lei Regulamentar póde ser re- 
vogada qualido o Governo quizer, e é por este mo- 
tivo que eu insisto no meu Additamento. 

O Sr. E. da Cunha Pessoa : -Pedi a palavra para 
mandar para a Mesa a seguinte 

S U B S T I T U I Ç Ã ~ . - S ~ ~ ~  abolida a Pena de Morte 
nos Crinies que a Lei classificar como Politicos. - 
E. da Cunha Pessoa. 

Foi admittidn. 
O Sr. Medlo Soarer : -Sr. Presidente, eu intendo 

que a Substituição do Sr. Cunlia Pessoa não póde 
ser approvada,. porque no Acto Addicional só se deve 
consignar o principio, e se se approvasse a Substitui- 
ç?io nós iriamos ampliar o paragrafo. 

O Sr. Leonel Tavares: - Eu  tambern me oppo- 
nho a que se junte ao principio alguma modificação, 
porque a pdr.se algiima cousa no Acto Addicional, 
deve ser só o principio - fica abolida a Pena de Mor- 
te, e nada mãis. - 

O Sr. Ministro dar Juotiçar (Seabra) : - Sr. 
Presidente, somente quero fazer uma simples obser- 
vação. Quando se apresentou aqui este objecto, O 

Ministerio não o impugnou ; foi o primeiro a dizer 
que o adoptava, mas achava conveniente O se não 
consignar na Constituição, e disse a rasiio ; porque 
estabelecer a abolição dapena de Morte por Crimes 
Politicos, sem definir quaes eram esses Crimes, era 



qutrer embaraçar a questZo. Declaro a Caninra que 
em qiiaiito tí Lei Regulanieiitar, quc rne compro- 
irietti :i appresentar, já esrou trabalhando nella, e já 
tractci de resolver o problema, aqiiillo que previ á 
primeira vista e em que acho grande dificuldade na 
practica, e convido os nobres Deputados a que nie 
digam o que são Crimes Politicos ? Ora é preciso que 
os Srs. Deputados notem que lia ainda outra corn- 
plicação maior, que é a qiie resulla da mixtão dos 
factos. Eu niio pude resolver o prot)lema, senão 
pelo meio indirecto, isto é, classificando os Crimes 
quc n&o s&o Politicos, deverido ser consitlerados taes 
os que não vierem iiessa classificaç?to. Consigiiar pois 
o principio é não consignar nada, em quanto não 
estiver feita a Lei Reçiilamentar. E para que, Sr. 
Presidente, tanta pressa ? Poderá este Paiz, poderá o 
Corpo Legislativo, o Govern~,  e todos os Portugiie- 
te5 renunciarem os sentimentos do seu c o r q i o ?  
Desde o restabelecimento do Systema Coristituciorial 
até hoje aiiida as 1x180s dos liberaes sc iiào rnanclia- 
rain no sangue dos seiis Concidadào~. l'ortaiito, Sr. 
Presiderite, intendo que riao ha iticoriveniente em 
que se reserve esta qriest30, para quaiido se fizer a 
Lei 12egiilamentar. 

O Sr. Barúo d' AlrneFim : - Sr. Presidente, direi 
poticas palavras, simplesinente para responder ao que 
acaba de dizer o Sr. Ministro da Justiça. S. E x . ~  
iiitciide que este principio se nio deve consignar na 
Constituição, porque ir Lei, que ha de regular este 
ol)jecto, é muito dificil de fazer, e S. Ex.' se está 
occul>iindo da feitura delta, e que cada vez acha 
mais dificuldades para cliegar aos seus fins; e que o 
cc~risigriar-se no Acto Addicioiial o principio, poiico ou 
nada importava. Eu  iritendo, Sr. Presidente, que nto 
se póde seguir prejriizo algum de se consignar este 
p r i~ i~ ip io  na Coiistituiçào, ncni se augmentarn as diffi- 
culdadcs para se fazer aLei RegularÍieritar, por esta 
garantia ser consignada no Acto Addicional. Se 
tia Constituiçio se não consigiiassern seri30 bases 
inerauiente oi-ganicas, então eii iiitetideria que este 
priiicipio era deslocado alli ; mas coino na Con~titui- 
çBo se corisignarn, alem de bases, niuitas vezes prin- 
cipioj, que s io a garantia da Sociedade, e que são 
de alta iinportancia, e sendo este deãaa riatureza, 
intendo que deve aqui ser coiisignado. 

Além disso, Sr. Pre~idente , este principio terá 
menos importaricia, do que aquelle qiic se votou an- 
tes de hontem com relacùo Hs -Provincia.j Ultrainari- 
nas ? De certo que rijo : e ainda assini a Camara não 
sa~isfeita coin a di:posiçio desse artigo, votou tain- 
bein o seu desenvolviniento que se continha 110s $Q 
1."  e $2.. 

Portanto eu iiitendo, que este principio t! de alta 
irnportancia ; e que por consequeiicia deve ser aqui 
corizignado: intendo que devia fazer esta retlexao-de- 
pois do que disae o Sr. Ministro da Justiça. 

~Váo  houendo quem muis tiuerae (I palavra, deu-se 
n rtruteria »or dircutida. 

0 Sr. h-esidetzte : - E u  voii perguntar h Carnara, 
se approva que no Acto Addicional se consigne a 
doiitrina do t!dditaiiiento do Si. Merides Leite. 
0 Si.. Medes  Lcil e : - EII  peco q iie se vote pri- 

ineir:tmeiite o principio; e det,ois de approvado o 
)>i  iiicipio ; - se (lecc ser iricluido iio Acto Addicio- 
iial, - e reqii(.iro que r1 uotaçdo seja noniiiial. 

O Si.. LCOILLL '/ aua re~  : - Sr. Piesiderite, ,pare- 
ce-ine que os meus Collcga3, que ri50 s5o de opiiiiiio, 

i 
de que at: ~ ~ ) ~ ~ ~ i g i i e  esta iiiutrria no Acto Addicional, 
intendeni corri tiido que se deve declarar-se a CA- 
mara é ou n:o de opiiii5o que não haja nos Delictos 
Politicos Pena de Morte. Parece-riie que depois d';iqiii 
se ter i'allado iiisto, niio qiicietn, que de rrwneira 
alguma se posan dizer, que esta Camara deixa ern 
duvida o principio - de qiie nos Delictos Politicos 
ri60 h<rja Pena de Morte. - :\gora depois d'isto vo- 
tado, é que deve ter l o p r  entiio a segiinda votaçiio, 

I 
isto é, - se se deve inaerir no Acto Addicional ; sem 
qiie esta voteç5o de modo rienhiim prejudique a ficar 
ou não ficsr para a Lei Ilegtilanieiitar. 

O Sr Vas Preto Giraldes: -A discussão tcrn 
versado unicarnente sobre se deve, ou nao, ser con- 
signado rio Acto Addicional o principio da aboli(;Eo 
da Pena de Morte; mas ainda se 1150 disciii i i i  o 
principio em si, e nào póde ser votado sern Iinrer 
discussâo prévia sobre c~lle. 
0 Sr. Uarjonc~. - iiitcndo quc se deve pro- 

pbr da  riiaririra que acaba de dizer o Sr. Deputado: 
porque o priticipio está iio coraçio e ria caber;a de 
t,odos ( Apoindr~s); ora tendo vlie sido enunciado por 
todos os Srs. Deputados, parece-irie q u c  é desii[,cei- 
saria a votaçLo a tal respeito. 

O Sr. 2CZi,tiatro da Just.i',z (Seabro ) :-A vota- 
$50 sobre a consignaçào do principio é na realidade 
escusada; iiias o que a Cairiara póde dizer c pro- 
pôr, t! qiie se fiiçu coin iiigencia urna 1,ei sobre esta' 
rnateria : uma vez pois qiie se decida, qiie n;v) s i a  

consignado este principio no Acto Addiciorial, ])"de- 
se decidir, que coin urgenciri se faça a Lei a este 
respeito (Apoiados). 

O Sr. Ferrer:-A uiiica qiiestio yiie ha, é, se 
isto pertence o11 nko ao Acto Addicional : sobre isto 
é que deve ter logar a vot:ição nominal pedida pelo 
Sr. Mendes Leite. A ~ o r a  a questko se a L.:iiiara 
approvn, ou n2o O priiicipio, iiko póde ser objecto 
de votação noiliinal, porqiie é pôr ein duvida o rnes- 
mo priticipio; a questao pois C, se ha de entrar ou 
não no Acto Addicional esta niatéria. 

O Sr. Ferreiro de Castro : - Sr. Presidente- DR- 
/ 1 

Tece-me que niiiguein coiitestit o principio da aboli- 
ção da Pena de Morte em Crinies Politicos ; <> iflus- 
tre Deputado Sr.. Vaz Preto quer que antes de se 
votar sobre elle, qiie seja discutido; mas elle está 
rriais qire discutido, todos o têern por disciitido, n&o 
tia uin só Deputado que o niio approve; mas era 
necessario que passasse por essa solemnidade. Inten- 
do, poréin, Sr. Preaidente, que a votasi0 não deve 
ser cornplexa, mas que se deve propbr, primeiro - a 
approvaçio do principio; e depois, sendo npprovado 
como iiào póde deixar de ser, seg~e-se propôr - se ha 
de ser consignado rio Acto Addiciorial, ou ri'urna 
Lei ltegiilarnentar. Qiierer ainda disciitil-o e por 
o principio em duvida (Apoiados ). Parece-me. que 
é esta a ordem da votação 

O Sr. Presidente: -Ern vista do qiie 9e tem di- 
cto, na0 posso deixar de coiisoltar a Ca!iiara sobre 
se quer quc haja duas votaçòes - uma sobre o prin- 
cipio- e oiitrci sobre elle ser corisigriado no Acto 
Addiciorial. 

ihrrsultuda o Cumara resoloelt-se que houvesse 
urna unica votogB'o, sobre se o principio deve ier 
conaignodo no Acto Addicional; e que n r~~toçca'o 
seja notriinal. 

O Sr. Presidente .-Vai pois procedci-.it 1í ctia- 
irindri. Oj Seriliores quc qiiciem que o pi-iiicipio scja 



( ~~~15igllllcio no Aito ,\ddicional, dizem - approvo - 
oiilrns Senliores dizem -rejeito. 
['cita i1 chamada disseram npprovo os Srs. Braam- 

fmamp7 Ciirdoso Avelino, Corrêa de Mendonça, Dias 
de Oliveira, Barjona, Duarte de Campos, Holtre- 
rnan, Peqiiito, Pinheiro Osorio, Sainpaio, Rodrigries 
Cordeiro, Balthasar Machado, Barão de Alrneirim, 
Bento de Castro, Seixas e Vasconccllos, Marques 
Bnptista, Conde de Villa Real (D. Fernaiido Re- 
bello de Carvalho, Martins da Costa, E. da &unha 
Pessoa, Faustino da Gania, Barroso, A lves Viceiite, 
F. M. de Carvalho, Soares de Azevedo, Loureiro, 

'Mello Soares, J. Carlos da Silva, Soure, Aimeida 
e Silva, Benevides, J .  C. de Canipos, Sousa Pinto 
Basto, Pestana, José Ferreira Pirito Basto, J. J. de 
Mnttos, J. M. Ferreira, Casal Ribeiro, Mello (;i- 
raldes, Sousa Caldeira, Passos (José), Jiistino Fer- 
reira Pinto Bn Leonel Tavares, Trindade Leitão, 
Moreira & i a , ~ 9 á ; v s s o s  (Manoel), Fer- 
nandes Thomaz, elho e Carvalho, e Sebastião 
Manoel de Gouvêa. 

Disseram r9eitu os Srs. Agostinho Albario, Avila, 
Lousada, Fontes Pereira de Mello, Sousa Menezes, 
Saraiva de Carvalho, Sarmento, Vaz da Fonseca, 
Aristidcs, B a r h  das Lages, Barão de Palnie, Carloç 
Bento, Conde da Ponte (D. Jozo), D, Fraiicisco de 
Assís, Gomes de Carvalho, Lobo de Moiira, lTaz 
Preto Giraldeb, Gomes de Lima, Honorato Ferreira, 
Abreii Castello Branco, Ferreirs de Castro, J. M. 
Grande, Ribeiro de Alrneida, Silva Sanclies, Justino 
de Freitas, Placido de Abreu, Nogueira Soares, Ttio- 
rnaz de Aqiiino, Ferrer, Vijconde de Azevedo, e 
Visconde de Fornos de Algodres. 

Ficou por tanto approvado o Additrimento por 
50 volos contra 33. 

O Sr. E. da Crcnhn Pessoa (Sobre a Ordem):- 
Tendo a Camara acabado de votar que no Acto Xd- 
dicional seja consignada a disposiçiio dt. que fica 
nbolida a Pena de Morte em Crimes Politicos, não 
votou coiri tiido especinlinente, como esta proposição 
generica deve entrar no Acto Addicional; e assim 
parece me que ainda resta votar alguma cousa, e 
por isso teili todo o logar votar-se sobre a Substi. 
tilição que eu apresentei, porque alii se diz -que 
fica abolida a Peria de Morte nos Crimes Politicos, 
conforme a Lei determinar 

Esta segunda parte carece de votaçao. 
O Sr. Presidente: -O qiie se votou foi o Addi- 

taniento do  Sr. Mendes Leite, que diz- fi abolida 
a Pena de Morte nos Crimes Politicoj - portanto 
votou-se a cnrisignação sómente ; e votoii-se a consi- 
gnaçao por intender toda a Cainara, sein excepção 
de um só Membro, que sobre a materia não era pre- 
cisa a votaçso. 

O Sr. Ferrer: - Não 6 necessaria voiação nc- 
iihiinia sot~re a riia~eria: ti cinica utilidade ilue titi nn 
Siibstiiiii~ão do Sr. Depiitado, é que essa riialeria *e- 
ra regiilada por uma Lei especicil: isso adopta o 
Coniiiiissâo, neiu pbde deixar de o adoptar ; parece- 
me qiie sobre isto não deve haver que-tão; deixe-se 
essa redacção áComrnisdo: e r~âo estejamos a gastar 
tetn po coni isso (Apoiados). 

O Sr. Leonel Tavares : -Sr. Presidente, qiiando 
nas Constitiiiçòes se lançar11 proposições, conio esta, 
scrnpre se intende que o seu desenvolvimento lia de 
spr feito em uma Lei Organica, isto nko 6 preciso 
declara-lo, fica intendido: parece-me por conF.eqlien. 

Vor. 3."- M ~ R Ç O  - 1832. 

C I ~ I  qiie i ~ i o  é necessaria niais votação slgiima paro 
se ficar intendendo que ha de ser urna Lei que ha 
de desenvolver esta idéa, c qiie ha de torna-la ex- 
 licita. 

Agora, Sr. Presidente, apesar do consideração que 
eir tenho pelo Auctor da Emenda, declaro qiie d a  
iriiiiha 11arLe não posso approvar de iiianeiin neiiliii. 
iiia a sua redacção, porqtic n redacção que propoz o 
illustre D~piitado, parece-me que póde dar  occasião 
a gr~vissimos inconvenientes: em coiiseqiiencia não 
a acceito de maneira nenhuma. 

O Sr. Presidenle: - t l  qiiestão reduz-se a saber 
se ha de haver voia<;ão sobre o fundo da materia; 
se a Iioitver, é iinicamente sobre o Additamento; o 
qiie o Sr. Elias Pessoa ri~andou para a Mesa é uma 
Siibstituição que se ha de votar, se por ventura não 
fdr approvado o qiie ella siibstitiic. 

í 1 Sr. C. da  (;Uniia Pessoa: - Vou dizer o qiie 
iritcrido, e V. Ex ", Sr. Presideiite, rrgiilará (i dis- 
cus:ão ; 3e eu  sair f6:a da otdeci,, rrie chaniará a ella. 

Parece-me qii(* iGo C indifferenie o consignar na  
Acto Addicional a materia qiie se discutiu pela f6r- 
mn por:jue o seii Aiicior a propoz, ou pela fórma qiie 
a suhstitiii, ou s rrnendei, ou addicionei, que não sei 
agora estabelt.cer bern a differença. Pela fórma que 
o Aiictor do Addi~arnento apresentoii, qiie consiste 
~ i rn~les rnen~e  nas palavras-Fica abolida a Pena de 
Morte nos (:rimes Politicos -os 'l'ribiinaes e os Jiii- 
zes fazendo obra immediaiamente apenas se publicar 
o Acto Addicional por aquella disposiçáo ieern de 
distingiiir, discernir, separar e classificar os Critnes 
que são Politicos dos que o não são, e isto é unia 
cousa inuito iinportante; agora se se piizrr como es- 
tá na minha Siibstituiçio -011 como se qiiizer qiie 
se considere isso qiie mandei para a Mesa, pue não 
serin bern redigida, rniis não me opponbo ti redac- 
çPo - tc Fica aholidn a Pena de Morte nos Crimeá 
oue a Lei clasiifici~r corno Politicos v> nenhum Tri-  
biinal poderrí furer obra por esta disposiçko, empiiand 
to não estivcr a Lei organisada. Por consequencia 
isto não Q indifferente, é muito positivo, e deve me- 
recer a attenção da Cnmara. 

O Sr. Leonel Tavares : - Agora ficou a quest5e 
peior, e então eu recorro ao aGurnento já apresen- 
tado : nos Decretos de Amnistia que teem sido pu- 
blicados, effectivamcnte não se dizia mais do que a 
proposiçio ião geral corno a propoz o Sr. Mendes 
Leite ; esses Decreios dizem simplesmente - Ficam 
perdoados todos os Crimes Politicos, e não entram 
em distincçijes; os Jiiizer teem feito npplica@o des- 
tes Decrc*tos de Amnistia já amas poucas de vezes, s 
em honra dos Juizes seja dicto não consta a t é  agora 
que nentiiirii Juiz fizv,se ap;>licação das Amnistias de 
lima maneira q«e podesue ser objecto de qiialqiter 
censura, e se algiirn recurso hoiive de nlgiim J i i i z  de 
Primeira fnsiancin paru as Rela~õee, as Relações 
certamente n nao attrnderam ; a verdade é qiie nZo 
ii1e consta que ai6 agora algiim J u i z  fizesse applica- 
ção a l ~ u m a  ou qiie a negasse de Amnistias de iima 
iianeira qiie podrsse ser ohjecto de censura. 

Em cons~qiiencin parece-me qiie agora o m~lhor  6 
dlbixar ficar iio Acto Addicional a proposi$o assim 
conio está , porqrie não vem d'ahi inconveiiie~ite. 
A Lei quando se fizer, hn de dar trabalho a fazer, é 
preciso distingiiir os Cricries Politicos dos qiie o não 
d o ,  e isso lia de dar trabalho ; é preciso ter cuidado, 
c h neccssario fozc-Ia com milita cnutella, mos para 
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entretanto, o rt~ndo como OS Jiiiaes a\; ng..ra t c r m  
al>r'lic;rdo h= Dccretos dc Amnistin, da garnnkias siif- 
ficientrs de que será applicada sempre 6sta disposi- 
$50 de maneira q i i ~  não Iiaja iriconvenientes. 

O Sr. J!Ilello Soares :-Sr. Presiden~ej a matbriu 
da Prnpos~a B importante, e então para acabar com 
a questio que nle parece que está sufficientciriente 
disctitida, Iieço a V. Ex.' que a ponha A voia~io,  
que é o rnodo de isto acabar. 

O Sr. Holtreman:-Parece-me que não é neces- 
sario liaver oiitra votaçao, depois de se resolver que 
zc havia deestabelecer este principio nacarta.  Como 
o que se quer 6 estabelecer que a execução do prin- 
cipio ha de €ICE& depeddeiite da  Lei Especial, tis0 é 
preciso que isio se vote, poiquc sempre isso se in- 
tcnde assirii ; ainda qiie iiito se diga iia Carta qiie 
lia de haver uma Lei Especial para regular es3e 
principio, assim se intende. Ora em quanto niio hoii- 
ver essa Lei Especial é O Poder Judicial quem ha. 
de distinguir os casos em que a disposiçio é appli- 
cavel, e este Poder tem-nos d d o  tyio ainplas garan- 
tias, tLo gri~ndes documentos de boa administração 
de Justiça em tudo, mas muito especialmente a res- 
peito da applicação das Aninidas-porque tem an- 
dado pcrfcitarnente a tal respeito, qiie n b  lia in- 
corivenictite em que n30 se vote o Additamento do 
Sr. Deputado, e em que, estabeiecido o principio, 
se coincce a fazer applicação delle desde já ; de oii . 
tro modo importaria isso um Adianiento que pode- 
rin ser muitissimo longo, porque a Lei para classi- 
ficar os Crimes que são ou deixam de ser Politicos é 
miii~issimo complicada; pbde levar miiitissirno tempo 
a fClzei., e não se colheriam logo os rcsiiltados que 
acho rnuito conveniente que estabelecido o principio 
desde logo se comeceni a rollier. 

O Sr. E. da G n h a  Pessou : - Agora não é occa- 
si20 de discutir se c' boa ou má a Substituiç50; agora 
de que se tracta, C de votar ou n5o votar sohre ella. 
Ora muitos dos que votaram que entrasse o Addi- 
tamento rio Acto Addicional, e eu fui um delles, vo- 
tarem w i i n ,  porque intmdernm qiie com a appro- 
vaçgo da. Proposta da  maneira como V. E%." a apre- 
secrtou a votos, n~ohcavaprejridicada a mesma Siibsti- 
tiii@o (Apdidvtoa); e digo-o francaml.nte, se inten- 
desse 'qug ficava prejudicada, votava contra, votava 
que entrasse no Acta Addcional, e se n io  foi 
assim qriese fez, e n t b  deixe-se-me assim dizer, houve 
aqui suhfepçâo no morlo da votaçso. Portanto ex- 
pkiqriemo.nos, o11 ge vota sobre a Sirbstituir;%o ou riso 
se vota; se se vota sobre a Sut>stituiçBo, eu e mais 
alguns S~B. Deputados siistentnmos o voto que de- 
mos; e & &o vota, declaro que Iiouve subrepçao 
na wtasb .  

O Sr. Ferrm : --. Parece fadario desta Chmara 
qucrcr X,istar tempo com questões iniikeis. Pois se a 
Woinrniss5o na ~ediicç>o consignar A dda ra+o  de 
qcae hawrii lima Lei ítegulsmentn~, qtie mais que- 
reiri ? Isto fez-se sempre ern todm os I'nrlamentos. 
Pois p6de I.raver dnvida algtima *em que se declare 
i ~ o  artigo - Pica a w i d a  a Pena de Morte nos Cri- 
mes que a Lei declara ?-- Póde haver duvida nisso ? 
O h  Sr. Presidente ! Peis todas as vezes ciiie n'rima 
Constituição se consigna iim principio geral, esse 
principio geral niio precisa de uma Lvi Regrilamen- 
tar que o desenvolva ? NRo é esta a theorin de to- 
ciok oi Pubticistas ? %ão é isto o que eJcrcvai o Sr. 
Silvestre Pi-nheijrn quando commentou a Carta ?, Pois 

alguem tocou jh nisto algarnri vez? Qiie lia de Iia. * 
rcr uma Lci Regulamentar, n5o ha dtivida nrnliii- 
ma, nem a póde liaver. Por consequencia sc a Com- 
niissão acceita a idéa pala qiic havemos de gastar 
tempo ?.... 

O Sr. Dias de Oliveira: - Levantei-me çórnent(: 
para pedir a V. Ex.'que tivesse a bondade deeiiiin- 
ciar a proposiçso que poz á votaçio, porque creio 
que a questso cstA acabada com isso, em V. Eu." 
o dizetido. 

O Sr. Presiclente : - O que se propot á vota*, 
foi que os que approvnvam que no Acto Addicionsl 
se consignasse a rnnteria do Additamento do Sr. Meti- 
des Leite disiain -opprovo-e os qiie queriain que 
essa materia se hão cruisignassr no Acto Addkional, di- 
siam - rejeito -e foi apptovado por 50 votos contra 
32, que se consignasse no Acto r\ddicional a mate- . 

ria do Additamento. 
O Sr. Dim de Oliveira: - Pois então estd appro- 

vada a materia proposta pelo Sr. Mcndr,s Leite, qiica 
foi sobre que recaiu a \otac;ao, e assim caiu aSube- 
tituiçlio apresentada pelo illiistre Rclator qiic reqrier 
de novo votação sobre ella, por que é da natureza 
das colisas ; em se votando o artigo em disciissào. c 
sendo approvatl ., caem todas as S~ihsti tliiçOei. \To- 
tou-se o Additamento, agora só se se quizer disciitir 
c votar a materia do papel em que elle foi escriplo, 
rnns se n3o fòr isso, creio qcie não ha motivo para 
nova volaçio. 

O Sr. Leonel Tauaren: - k necessario icco*~ !i(,- 

cer uma corisa; V. Ex.' foi bem claro no que pro- 
pôz ti votação, por conseqiiencia não se pGde fazer 
censura algcirna ao modo porque V. Ex." p r e z  a 
q~~estão. O rcjto ficou tiido ; n%o hadii- 
vida nrnhiima nisso, e por tanto n h  póde haver mais 
votaçio algiinia. De mais é preciso por todos as ra- 
zões arabnr arora com esta aucstko. Eu lia i)ouco 

L. 

disse, que no caso de se mandir alguma coiisa pnrn 
a Cornrriissão, eu não acccitava de maneira uentiu- 
ma a redacçso que est.i na Mesa, mas isto nzo me 
priva de dizer que está tiido prejcidicado, e jH 
póde haver mnis discussãa, nein votayto alguma so- 
bre este objecto. 

O Sr. Hollrernan r - O que csi8 em d i ~ c ~ i s ~ k o ,  C 
se está oa não prejudica& a Siib3tituiçBo; creio, 
~ I E  ni11;iic:rn pode provar que o uno e&. b ques th  
que se tract~ii ,  foi se havia de ficar abolida a Pen:i 
tie Morto por Criaies Politioos, isto por meio de uni-r 
Lei ltegularncntar, ou se este principio h v i a  de ser  
consignado no Acto Addicionai. Venceu se que sc 
consignasse no Acto Addicional, por cmseqiiencia, 
desde entso cairem todas os Substituiçães, de ma-  
neira que agora não phde haver ~ e n h l n r e  oritra \.o- 
tação a fazer sobre este objecto, porque swia tomar 
a votar sobre aquillo que jiL se votou. 

O Sr. Mello Soares : - Parece-ni~ q c ~ :  d'iim 
equivoco C que nasce a questão. Póde estar votado 
o que V. Ex." com tanta clarosa propdz h votaçCs ; 
mas o Additamento do Sr. Elias dacunlia versa so- 
bre outro objecto que vem a ser, se estando oansig- 
nado este principio no ActoAddicinnal, se ha dedi. 
zer que fique dependente de  uma le i  Regttlarneratar, 
e iuto parece-me que n k  altera $0 pimci$io do que 
se votou, e que póde por consequencia votar-se o que 
propoe o Sr. Deputado 

O Sr. E. da Cunha Pessoa : - Qirero 11 i ,  u in;i 

explicação meramente pcsqorrl. Eu usei d ~ ,  iiiiin c\- 



pressão de que n h  devia usar, dizendo que liouve 
arl>repg60 no rnodó porque se votoii esta qtiestao. O 
~ I I C  cu (juiz dizer foi, que houve falta de corlipre- 
Iieiisao, mas não de quem propôz, foi de quem vo- 
tou. Eu quando votei, foi pensando qiie se liavia de 
pOr dcpois &votação a minha Siibstituição, e ao meti 
lado tenlio dois honrados Collejgas, que tem practica 
do Parlamento, e que votaram do mesnio modo. 

O Sr. P r e d e n l e :  - Eu procedo do t io  bôa fé 
c coin tanta lealdade, que nem de leve pensei que 
essa expressão de que usou o Sr. Depiitado, se refe- 
risse a mim (Apoiados).  

O Sr. Pestczna : - Eu votei no niesrno sentido em 
que votou o Sr. Elias da Cunha Pessoa. A Propos- 
ta que mandou para a Mesa, e a querbamoii Siihs- 
tituiçio, por ventura merecc menos consideraçiio do 
qtie o Additarnento que já foi votado ? E u  não sei 
que V. Ex." ou a Camara sem uma votaçb posea 

retirar da Camara uma Proposta, que se fez. Inten- 
do que deve propor-se h votaçTm, se lia de 8er de. 
senvolvido por uina Lei cjpecial o principio que se 
votou, que fosse consignado na Carta Coiistitucional. 
Esta foi a Pioposta que fez o illustre Deputado, c 
eu ngo sei que ella possa morrer sem uma votação 
da Camara, e 6 exactameute isto que pertende o Sr. 
Depiitado. 

O Sr. Presidente: - Não lia niimero para se vo- 
tar,, por consequencia a ordem do dia para ámantiã 
seta o dividir se a ('amara em Cornmissões depois 
do  cxpcdieote, e agora convido os Srs. Deputados a 
irem ainda trabalhar em ComrnissGes até ás quatro 
lioras. Está levantada. a Sessao. - Eram trea horas 
d a  tarde.  

O REDACTOR, 

P r e ~ d e n d a  d o  Sr. Sikva Sancircc. Politicos, nos termos que se julgar~m mmdentes. ,, - Nogueira Soarcs. 
C h m n a d a .  7 Presentes 83 Srs. Deputados. Todas estas Dcdaraçoes re mandaram na 
Abertura. -As orize Iioras e meia. Acta. 
Actu. - Appiovada. O Sr. Secretario (Rebello de Carvalho) : - Rece- 
O Sr. Sarmento : - Mando para a Mesa a se- beram-se na Mesa as seguintes 

r guinte D E C L A I ~ A ~ ~ E S  : - 1." DO Sr. Benevides, partici- 
DECLAR~ÇÃO DE VOTO - c t  Declaro que qiiando pando que o Sr. Lucas da Trindade L e i t h  Irião com- 

liontkm votei rejeitando o Additamento, nâo quiz re- parece h ScssBo de hoje por falta de saude. 
jeitar a siia materia -abolição da Pena de Morte por 2." DO Sr. Bariio de Palme, participando que o 
Crimes Politicos - rnas sómente a sua inserçiio no Acto Sr. Fonseca Moiiiz, por incornmodado, n&o campa- 
Addicional. ,* - Snrtriento. rece hoje á Scssão. 

O Sr. Pitta:-Remetto para a Mesa a seguinte A Camara ficou inteirada. 
D E ~ L A R A Ç A O  DE VOTO - (r Profundamente conven- 

ciclo de qiie a Peria de Morte deve ser abolida rios Cri- COBBESPONDENCI A. 

nies Politicos, adopto este filantropico principio; - 
mas teniendo ao rnesmo passo os graves abusos e cri- OFFICIOS: - 1.' DO Ministerio do Reino, remet- 
mes que se poderiam cominetter a sombra delle, em tendo os documentos pedidos pelo Sr. Lopes Branco, 
quanto não estiverem bem definidos, e classiiicados ácêrca da cultura. do arroz no Conccllio de  blaiorca. 
os casos a que deva ser applicado, teria votado, se - Parci a Secretaria. 
estivesse presente ria Sessko de hontem, contra a sua 9." D o  mesmo Ministerio, remettendo a cópia da 
consiannção no Bcio Addicional. 77 - Lurs Pttta. Consulta da Junta Geral do Districto da Guarda, 

O?%. J.  M.  Grande:  - Eii tiriha pedido a pala- datada dc 12 de Março de 1851 ; satisfazendo assim 
vrn para fallar sobre a materia do Additamento do ao Iteqiierimento do Sr. Deputado llibciro Sousa 
Sr. Mendes Leite; como porém n%o cliegiiei a fallar, Caldeira. - Para a .Secre&aria. 
rnnnclo para n Mesa a seguinte R E P R R S E N T A ~ ~ E S  : - l.a Da Camara Municipal do 

D ~ c t a ~ i q . i o  DE VOTO - L L  Declaro que qiiando Concelho de Tavares no Districto Administrativo de 
kiontcrn votei contra o Additamento do Sr. Mendes Vizeii, reclamarido contra o Decrctn de 10 tle Feve- 
Lt.ita, não votei contra o principio da abolição da reiro ultimo,,pelo qual foi dissolvido este Concelho, 

de ;210rte nos Ciimes Politicos, mas sórnente e contra a distribuiçZo qrie se fez das suas Fregrie- 
co,ntra a inserçGo deste principio no Acto Addicio- zias pelos Co~icellios visinlios. - A' Co~rimk#n'o da 

,, - J M. Grcinde.  - Thomoad' Aquino de Car- Reforma Adrninirtrotioa e dci UivisRo do í'errz'torio. 
calho. - Gomes Lima. - Soufio de Me,beraen. 2." Dos Correios a cava110 das Secretarias d ' h -  

doi Logcs. - Arirfides - Saraiva de Carvalho. tado, a pedir que a quantia mensal de 158665 réis - Silvia Sa~iches. que recebem para cavallos, cocheira e sustento dos 
0 Sr. ~\Togueira So.mg - Mando embem a a e  mesmos seja elevada a 2l#@o nii6. - A' Cotninindo 

gi~inte de Fasenda. 
D E ~ ~ A R A q Ã O  DE VOTO - 6 '  Dedaro que votando ~ G U N D  AR LEITURAS. 

hontem contra a inserçgo do  Additamento do  Sr. 
Mendes Leite no Acto Addicional, nzo tiye tençao R E Q U E R ~ M ~ ~ N T O -  (6 Requeremos se peça ao Go- 
<ii, votar qile se nRa Fonsignasse na nos,a Legislaçâo verno, coiii urgencia, pelo Ministerio da F a m d a ,  - 
o piineillio <In uWiç&o <io Pena cIc Morte nos Crinies que reinata a esta Camara cópia das e d $ õ m , ~ q u o  



I I ~ b l U K l l 6 e  : - firnanlia parecp-me que .não ' ' '' 
! i  \ t . r  .t.ss%o, porqiie, ao meio dia aDeputaçSo 

iiotiit.ail.i ~ x u a  xsiistir ao  Te D e t ~ t n  deve estar na Sd, 

N." 3. Sessiis clw 1) %e 2h.sai1s 1852. 
I' 1 )I 1 a do .Vr. LS'i/rtz A nenhum, porém, tinlia ainda mostra&'uquella 

dedicayão e amor d e  que Vossa Maw+t&*- A--1-- 

C(hooinilo. Prnentes &S. D~iiiitnrl. 2 A a . -  





ORDEM DO DIA.  

Diircursfo do resto do Acto .4ddicional, 
e do Projecto N." b6. 

O Sr. i'itlii . - Sr .  Presidente, eii pcdi a palavia 
para que na ordem do dia se déssc, prefcrencia ao 
Projecto N." 56. Eu tendo fallad'o coiii o Sr. Minis- 
tro da Justiça, iícerca deste Projrcto, S. Hx." aucto- 
risou-me a declaiar que roncordnva coni elle, e que 
nHo só approvava as suas disposiçfie~, mas tel-o-ía 

, proposto, se eu O não tivesse apresentado. 
I O Sr. Presidente - - Estc Projecto estava tanibeir~ - dado para ordem do dia, e além disso acontece qtie 
: dos Srs. iliIiiiibtio3 esth presc,iitr só n Sr. Ministro 
r da Justiça. 
. O Sr. ~ I ~ n i s t r o  du .Justiça (Srob~-a) .  - $ unica- 

ineiite ~ C I I C I  (lize~ que o que disse o Sr. I3el)utado e . 

exactissirno, O Projecto é de tat sirnplic!dade e nc- 
cessidadr qrie n8o posso deixar de o appi ovar, e att! 
me p:iiccc3 qtie nEo terá grande discils4o 

Resolveu-te que se conwçnsse pelo f'rojecto JV.' 56 
Etztrou em discusan'o, e é o seguinte . 
P \RECER. -Senhores : A Commissão da Refórrna 

Jridiciari,~ vem hoje apresetitar-vos o seli Parecer so- 
bre o Projecto de Lei, offescido a esta Camara pelos 
Deputados os Srs. Antonio da Luz Pitta, e oiitrou. 
O fim delle era acudir com medidas promptas aos 
embaraços que na practica se tem encontrado iio an- 
damento do processo civil e crimiiial. 

Sabris, Senhores, que a ilha da Madeira estií di- 
vidida ein duas comarcas judiciaea, e como a cabeça 
de ambas esteja na cidade do Funchal, a popi~laçào 
de cada uma toca-se, e confiiridc-se a cada passo nos 
varios pontos da sua deriiarcação. 

Deste facto, que plssou talvez rlesapercebido, re- 
sulta, segtindo o preceito da Lri dn Ilefhrma, a eu- 
pediç80 dr tima infinidade til- prrcaioi i , t \  ( I I I ( ,  I CI t i  



dae, o ;uidamerhto (10s processos, aii~iiieiitain -os 53- desejo saber qual é O artigo que se vo~ou, c qual foi 
larios c einolumeiitos, e mtorpeceni a acçiio da jus- a Proposta que o Sr. Elias da Cunlia Pessoa man- 
tiça, principairiiente tia parte crirniiial. dou tiessa occasião para a Mesa. Desejo saber islo, 

As circumstai>cias cspciees das sobredidas CO- porque quero vatar coin conIiecirnetl.to de csusa; e 
inarcas, dematidando r e d i o  p r n p t o ,  a Commis- por isso peço a V. Ex." rne f a ~ a  a mercê de mandar 
550 iiLo dusída adsplar O perr=amerito do Projecto dez o que e& vencido a este respeito, e qiial é era-  
coiii aquellas aidifivx.qÕes que juigou coorvwieatea. chnen t e  a Proposta do Sr. C w h u  Pesem. Serii aa- 

4 .Comrai&io tambein Entendeu qiie sBo necessa- ber isto, não posso votar. 
rias as dispc&ç0es dos ãrtigos 9." e 3." pela d i i r i ~ l -  O Sr. Presidente : - O Sr. Depurtaúlo pede escla- 
dade e irregularidade das corp-imhi~'ka+s. rccinientos; é jiisto dar-1110s. Tractava-se da disous- 

Por estas brevissimas consideraçGes tanlm a L o ~ f a  sbo d o  Xdditariiento do Sr. Mendos Lette, qiie &zja 
de vos apresenlar o segointc assirn - abolida a pena de morte nos crinics poli- 

P f i o ~ ~ s c ~ o  DE LEI (N.' $6) .  - A14igo 1.' AS cita- ti-.- uiirarite a dtscussio de& Additarnento O 

riotificações, intiioa@es, LiqilkiçQw, e OS Sr. Elias da Cuuha Pe3sou mandou para a Mesa 
mais actos judicities (Icie até a m a  seafaziam nos dois unia Substitiiiçgo classificacla como tal até ,pela pro- 
jillgados da ilha da Madeir% cpkeças dw diias CO- pria letra do Sr. 1)cpiitado em que dizia o s~giiii ik 
marcas orieiilal e occidentnl, por preca~orias expe- -SerA aboIid<~ a peiitL de morte nos criiries que a 
didas de un i  para outro julgado, serio feiLo3 seiii r=- Li classificar como pnliticos. -Tracta-sc agora ( I ?  
cessi&de dellas, como se E P ~  doi3 jl i lpdoj forinaascm Molar sobie se sim ou 1150 ejLa Proposta cstA prcju- 

só. f i ra  tiido o mais fica a~ibsistiiitlo a diviGo dicnda pela approvaçh do Additanieiito do Sr. Mel,- 
actual dos sohredictos julgados. de3 Leite. 

Art. 2." A-. tcstimunhns CIO jiilgndo (10 Porto Sarilo 0 Sr. Mdlo e Core.nlhr> - Agradvço n V. Ex.'; 
r1Zo podern scr obrigadas a ir dep6r fóra do dicto estou satisfeito. 
jit1g;ido. O Sr. Preridente. - Eu rori consultar a Camara . 

4 1." uxccl,iria-se, nos processo3 crimes, O caso sobre sc está prejitdicrda a votaçGo sol~re a Proposta 
ri,) qitc o Jury declare r180 prescitdir c10 dcpiinerito do Sr. Deputado &lias tln Conba P~sson depois dr 
o r t t l .  ter sido approvndo o Additemento do Sr. Meiidc.5 

$ 2." Esta clcclítrgio recairá sobre iirii quesilo, Leite. I 

( ~ I I C  para tal firn o Juiz de Direito lhe deve frteer sem- A Camara votou quc estaca p$u&cadu a Subrti- 
no fim da leitura dos depoimentos, e iriqiierito t&i$&o do Sr. Cunha Pessoa. 

dc oiitras testimunlias, se as houver. O Sr. Preridenle: -Vai entrar em discussão o ar- 
i\rt. 3.' Os Siibstitutos dos Juizes de Dirdto das ligo 7." que ficou adiado cm consequencia do Sr. De- 

( l u n s  comarcas da  ilha da Mathira prcstatn jura- putado Passos (Maiiocl) ter perguntado ao Miiiide- 
i i i~nio perante os respectivoi Juizes de Direito. rio, se tinha duvida oii difficuldade em que dcixass~ 

Art. E." Fica revogada toda a Legisla60 ern con- de liaver censo algiini para os elcgiveis a Deputadas, 
trnrio. e o 5liriisterio ter alt.io daclarado que prcvisava com - 

Sala da Corninissão, 31 de nidrço Je 1832. d a s -  biriar algtiriia coma a cale respeilo. 
tino /lnlorrio tie prciius.- lii.onciaco José AIue* V& 53 Sr. I'resjdenle : -Sepie-se agora a discussão 
ce,lte.-BarJo c k r n  Lagcs.-José Caetano da Carta- do Adtlitamerilo do Sr. Lleputado Jo5o Jos4 Vnz 
,K>S. - O Sccreiario, C'at turbo Jc Sei,ctin e Yuscorz- Prcto Giraldes, Additarnento qile a Conimissão náo 
çellos. app~ova, o qiiul é o seguitite : 

O Sr. J .  M.  G r a d e  : - Requeiro que seja dis- 6' O exercicio da faculdade eleitoral 6 uni devcr a 
pensada a discitssão na sua generalidade, e que se que neniiam c i d a d b  póde faltar sern Icgitimo iinpe- 
entre na especi;ilidadc. ditrmiao. A Lei regulará a rcsponsiibilidade ern qiir 

Foi dispensada a Jiscusscio na generaliddu, e hajam de incorrer os qiic n5o cumprirem coiii csia 
tog* forati opprnccwlos lodos os artigos do Projecto obriga<;ao. 9, 

s e m  rfimsta'o. O Sr. Leonel T a v  t r ~ s  . - Sr. Presidente, PII  siii- 
O Sr. Presidefile : - Agora wjucae discutir O rcs- to rniiito discordar do aiictor do Additnmento ; sebe 

to do Aeto Addiriorial, desejo poréru saber se o Sr. ~ o d a  a gente o rospeilo que S. Eu.' rnc inerece ; mas 
Ministro da Justiça tem nisso iiicoriveiiieiite, visto 1150 posso agora ser da sua opiiiiiio a respeito desle 
iiio estarem presentes oe wiis collegas. ol>jecto. 

O S r .  Miuidro da Jmtiça (Seubra):- S k  lia 0 illustre Deputado, auctor do Additamcnto, vcn- 
iiiconvenierite alguni, e de accGrdo corn OS Srs. Mi- do que niuilos cidadãos recenseados para votar nas 
iiistros aqiii estou para dizer n que for liacessario. eleições n2o conoorriam a dar o seu voto, e srntindo 

O Sr. Yreside,rl<:. - &i S t 4 o  de 99 de inarp ,  que iiJsiin aconieccssc, como eu tarabem aiiito, con- 
tlr~>ois de votado o ,\dditairieiito do Sr. Mendvs Lei- siderou que esta omiriis3>o era iirrm uerdadeira cal*. 
L(., suscitoii-se iiiiia qtiestho s(lt>re se dcvia oii n5o inidade, como eii tamtwrn a coiisidero; intendeti 
botar i i i r i  Propobta do Sr. l';lias da Ctrnlin P e s s ~ ,  que podia evitar e=tc mal, convertendo em urna obri- 
C ~ ~ I P  O inesrno Sr. 1)epiitado classificou de Subslitui- gação o direito dc votar, qiie tcin o cidadso reccn- 
~;:lo. Tiiilia acabado a discir&'o, tr,rctava-se de VO- seade: eu intendo tanibcrn que isto é uni direito e ao 
Lr ,  qiiaiido se vei iíicoii n5o liitver nuinero; por tanto iircamo teaipo iirna obrigaç& (Apoiudo~). Mas O no- 
v011 agora ceiisultai n Camara sobie se considera oti hre Deputado, auctor (10 Additaaiento, quer siijeitar 
ri50 prWudicada cata Siib~tiiiii$io !>ela votaçao do c ~ t a  obrigaqb u iiina sancçiio p a l ,  para recair um;, 
Addittirnciito do Si. blendcs Leite. pena sobe  qiiem n:o for votar, cstaiido recenseado. 

O Sr. Mello e (:u*oalho:-- Para eu Cdzer iimci Sr. Presidet>te, se desta idda podesse resultar a1- 
jdia osacta do que ed:i veiicido, e do que se passoii gutn beocftcio, eu approval-da-; mas eri tenho a 
a este respeito porque cu riiw assistí a Lusa cliscussUo, convicção de que da approrsçio do ~lrlditamrnto tio 



Sr. Deputado riao resulta bem alguih~~ e! att: iiiesriio 
uão é possivel levar a effeito a i m p i ç b  <da pena 
iíquel.les q.uc azo forem votar, estando receriseados. 
Seria tudo isto tnirito bom; mas leinbreme-nos, por 
exempto, ,que no systema das eleições indirectas, os 
eleitores dc Geguezia, que nâo forem aos collegios 
eieitoraes exercer as funcções de eleitores, tem lia 
Lci iinia pena, e niio rne coiista que ella fosse algu- 
ma vez iniposta, apesar de se saber que alguns clei- 
&reâ faltaram aos colleffios eleitoraes sem motivo ne- 
nhiitn judficado. 

Demais bdm os cidadiios remmseedos, como Jasrt- 
dos, e cujos moms estejam nas pautas respectivas, 
tem obrigaçjo de concorrer hs audiencias para 110 

caso de serem sotkeados exercerem as fuac~6es de 
Jurados; todos os d i a  cstao a faltar mriitos cidadàos 
ieceiiseados, como Jurados ; os que coacorrem quei- 
xam-w dos que não ooiicorrcm, ~Miiiiatcrio Publlic~ 
expressa-se sempre que ha de requerer n execirção 
da Lei e por tanto a imposi~iio da  pena respectiva 

que faltam sein motivo justificado, o Juiz dk, 
que efle rcquercr, ha de deferir; entie tanto noo 
sc requer. Creio que se reqwreu uma vez, e foi Kn- 
posta a pena a urii dwgp.aç;ido que effectivan~enk 
nAo devia ser condeninado. 

Agora a respeilo de imposição de penas ao cida- 
dão que n h  f6r votar, estando recenseado, quantas 
d:fficuldades não liao d e  appnrecer ? Em primeiro 10- 
gar ha de custar tnuito a discriminar aquelles qire 
filt:im :i votaçgo rotn motivo justificad~, e os que 
faltam mm rndivo justificado; ha de appareccr um 
iiiilgo de provas falsas para encvbri~ ou desculpar 
as faltas, e aiguiii infeliz qiie ainda que tenlia tido 
ii>otivo de iiiipeclifiiciito 160 piitlcr cq,iiitido arrai~jar 
as devidas proiaa, é quem por fim vein a padecer : 
f6 irifi-lizcs ser50 coitdemnados. 

lIci lias aldêas muitas pcssoas quc e tando  doen- 
tes não chamam comtudo Medico ou Cirurgiào, por 
nao terem dirihriro para lhe pagar, e essa gerite ape- 
sar de tido impedimelito Icgitirrio, n b  o póde pro- 
var pela circutnstancia de não ter sido tractado, por 
quem podia legalmente fornecer-lhes as provas. Eili 

fim ha iniiitos outros que escuwdo é apontar para 
provar a dificuldade que algumas pessoas terão em 
apresentar as provas do  motivo justificado que hou- 
ve para niio comparecer á votação. 

Eii estou qiie do additamento do Sr. 
Deputado ri50 póde vir vantagem alguma ; porqlie 
não se Ira de conseguir o fim, rnas liao dr: vir daí 
iiiconvenientes ; ha de ser inccrmmodada muita gente 
que o nho Jcvn ser; e por isso ri50 poesn approvar 
o cidditamento; Comtudo reconheço qiie n obrigaçb 
daquelles qiie e s i k  receiiseados, e ir vdar  ; reconhe- 
ço que 660 mhos cidadkos aqiielles que, cst<irido re- 
ccns<:ndos, e iiao tendo impedinierito legitidiq nBo 
forem votar; e reconheço tambem as h a j  intenções 
do Sr. Deputado, auctor d o  additamcrito, [nas turno 
o não posso approvar, por isso voto contra elle. 

O Sr. Vaz Preto Gzroldes: - Sr. Presidt-nte, o 
ndclitamenio por rniin proposto, e que file o objecto 
presente discussko, é no meu iniender da maioi. irn- 
portancia, e trmscendencia, porque inrolve tima gtan- 
de verdade politica; nias uma verdade priineiro que 
se estabeleça, com que dificuldade tem a Iitctnr ! O 
erro, os preconceitos, os falso interesse, os habitos 
mesmo lhe fazem barreira! E só depois das maiores 
resisieiicias, que acaba por triiinfnr , e triunfa sempre, 

porque o verdadc é a p lavrn  de Deos, porque a ver- 
&& i: a ~ssencia, e *a reajidade das cousõs; e a i n a  
tituiçgo que a não tiver por base, n50 será de longa 
duraçàro. 

Nesta persiia~ko~ &o descoroçoei com os revmes, 
nem qiando jti levei á Camara- dos Pares este mcs- 
mo principio eni um .Projecto de Lei -Bases para 
m a  boa lai de eleiçoes A nelii pelo pouco sucesso, 
que tivernesta Carnnra; com a differença pwéni, que 
o que eiitão propue foi com certa timidez, e agora 
o faço corn a mais profunda convicç%o ; poiqiie a ex- 
periencia, os factos oiiidadosairirnte examinados trie 
provaram a necessidade. 

DeAtuido de esperanças, iiial cuidava, que viria 
aiiuda a0 ~ariermcrito susleiitar estas mesmas idéab, 
e que a occasião se offerecesse tão breve. 

N&o aoiito com a victoria, I& se conqiiista assini 
tão fa~illmeiite unia ventura para o getiero humaiio, 
mas preso a honra do cornbatc; sinto ser t io  fraco 
defensor, que n h  possa persuadir a Camara, de 
quanto lhe seria lioiiroso, o sl.rmos os prkneiros a 
encetar a patide Reforma cnnstitncional, e dar o 
pri~iiei~o passo para urna verdadeira Represeritaç50 
riacioriol. Não é cegueira lia trinta uniiou iiaufiagrir- 
mos contiiiuarneilt~ nos mesirios escolhos ? Q u ~ m  ri?ro 
vê o que ví i i  por essa Eliropa adiante ? Conio tem fa- 
Ihaolo 03 h v e ã o o j  Eepresentativos eni toda ella Se' 
ha n l g u n ~ s  excepções é devide 6 a cireiimstancias 
particularissirnas: tudo nnõ Icvn a pensar, e a con- 
vericcr, q.iic cates (Iiovcriios tacs, quaes elles seachatn 
estabelecidos, liao sno mais do qiie uni cainpo de 
Iiicta, de giieria, deshuirnoiiia eiitie os Podercs ; en- 
cerram em si inuito absuido para I oilercm dar boin 
restil~ado, nurlca o darao, cri1 qiiarito iiao tivcicrn 
por base iimii verdadeira HepresentaSno ; oli ! Por fe- 
l i z  me daria, se o qne acabo de proferir, podesse tio 
meaos fazer retlectir por alguns iriomentos esses nos- 
sos homens, que se cliamarn de Eetado, e conven- 
oerem-se, que por mais que façam, por ielliores qne 
sejain os seus desejos, par mais Actos Addiciohaa 
que ponham á Carta, não h50 de governar o paie, 
se riso fundarem a s a a  organisação ern pincipios 
mais solidos e mais verdadairos - Oh ! Meu Deos, 
aonde ia eu parar ! Desculpe?m, Sen tiores, esta digres- 
s k ,  não pOj60 fallar da Patria smn ,que sinta a maiz 
viva dar, pcla vèr redi~eida a o  estado cm que está. 
Voltcrnm ao p n i o  principal - Urna verdadeira Re- 
presentaçio p i a  s e o k r  (i rriister, qlic todos os elei- 
tores votem. 

Se14 pois o votar urn direito oii urna ol>rig:içno ? 
uiii principio incontestavel, qirp aSol,erniii~r re- 

side na na$~,  e qite bdos  os Governos dai dirnanaiii; 
todas as kezes, qiie elles escto ciii niatiifesta opposi- 
2k-1 corri esta Soberania qiic Ihr da origem, desrrppa- 
rcce a hatmonirt na ordein social, veru a oppressin, 
a re~i~tencia  dos opprimidoa, travou-se A lucta entre 
o povo e o Governo, e dai as caiíirnidades, que tem 
flageiado o genero htiroai~n, r coberto de  sangue to- 
dos os paiacs, eni ioias os secrilos : só depois de 
rticiito batalhar, e soffter se coiitieceu qite os Gover- 
ntrs deviam ser fiindaclos lia vontade geral, e por is-o 
se crearam o. Governas Con~titticionnes, mas como 
manifestar6 essa von&& l (Jbmo pol-a etii exécii- 
~ $ 0  ? Recorreu-se b It+e&~itaft<;ão : depode  as armas 
(se Ilic disse ao peno) não abuscis da foi<&, que é sernllre 
pretaria, de@ pessoas ein quem depotlfiaiç vossa con- 
finnça-..-Qiic 6 pois R eleiçno? Li13 grande JIISY ria- 



cioiial, erii iicie l~vlo, iiieios Irgaes, pelo3 riieios qiic 
a Lei deterniiria, cada iiii! vai declarar siias necees- 
idades, seus interesses por meio de seus Representan- 
te3, e ao mesruo tempo julgar por elles da boa, oii 
~ n á  administração do Cioverno - qiiem não v6 por esta 
simples exposiçào, -no votar iirn dever que todo o 
cidadiio está obrigado a prehencher, que é a arma 
legril, que a Lei Itie entregou, qiie não póde usar 
de outra, pue é resporrsavel para coni seiis coiicida- 
dãos, se nao concorrer para rima boaescolha, e qiie é 
culpado mesmo de desleixo, em qiie se não maiii- 
tbsta iima vontade, qiic lia tanto interesse ern co- 
iiliecer ? 

Vqarnos pois corno o votar é unia obrigação, e 
rernonternos por issorí Filosofia de Direito-O homem 
terri diieito ao liso das siias faciildade. uor is.0 ~ ó -  

I ,  

de exigir da oociedadc i )  seu uso, l?orém a sociedade 
da sua parte póde obrigar a que elle ponha em pra- 
ctica essa faciildade, qiinrido do não uso, oii da n5o 
acceitação restilia prejuiso á niesrna sociedade; porqiie 
ria vida social todas BJ suas partes-estão ligadas, e tão 
intimamerite, que para unia pnrte bem fuiiccionar, 6 
mister qiie as outias o façam igualmente; ora o nao 
votar, o rizo liso desta facilidade causa prejuiso co 
mo acalci de pro\ar : eis como o votar é !]ma obri- 
gaçiio, e ri;o uni direito. 

Mas eii voii inais adiante, digo qiie é iima obri- 
gaçiio csseticial, e irihererite ao Governo Representa- 
tivo, porqiie serii ellc não se poderá conhecer a von- 
tade :nac&nal. 

Senhores, todos snbern, qiie nesta qualidade de (30- 
vcrno, no ieiiipo das eleiçoes a nação naturalinentv 
se divide em diias grandes classes: n primeira com- 
posta daquelles, qiie teni na miio o Poder, oii aspi- 
ram apelle de qualquer maneira qiie seja, esta é a 
parta activa iia9 eieiçks. a parte ambiciosa; a outra 
classe rriiiito mais numerosa, mas niuito mais indo- 
lente. porque está certa, qiie ha de ser governada, 
poique estií certa, y i e  sobre ella tiiio de recair todos 
os orius, qiit: ri20 intende dos problemas politicos, 
mas sente seus effeitos, é esta classe a qiiem se devia 
cuidadosamente consiilLar siia vontade, porque ejsen- 
cialrneiite interessada, não póde desejar senao umn 
boa Admiii~stra~ào ; e esta classe, qiie os partidos e as 
facções, qcie o Governo tornido partido e facção, 
tractani não de conhecer, rnas de impedir que ella se 
manifeste, de illiidir, e de falsificar. Oh! Sr. Presi- 
dente, não qiicro offender melindres, ou como se diz 
mais rnodcrii~iincntr, ferir susceptibilidades, porque 
larpnieiitc tcrilio aqui presenciado o pouco proveito 
qiie disso se ti ia;  n$o direi pois o que tem sido as 
eleições entre iióa, esse fixo de intriga, e corrupção 
-nas guerras civís ha militas desgraças, rriiiitos cri- 
mes, mas tarnbein ha dedicago, e heroismo, e ao 
meno6 sãp a pedra de toque em que se conliecemos 
grandes genios; rnas as lucias eleitoraes até agora nao 
tem sido senão mesquinhas, engano, trapaça, são um 
terreno esteril, que não cria seniio parasitos, e díi s6 
intrigantes - o Goverrio Representativo falsificado é 
o peor dosGovernos, porque é o despotismo sem u 
r(asponsal>ilidade, porqiie se cobre com o paladio de 
iima falsa Itepresentação nacional. 

Digo, pois, que quando todos os eleitores votarem, 
e elles conhecerem a arma potente e legal, que a Lei 
poz em suas maos, quando souberem as conseqiieri- 
;ias, que se tiram de quando manifestam o seti - 
ycridictzl??i - pela eqcollia d~ 1.~11s Representantes - 

járiiais se recorrerh aos ~ I C I O S  vioIcllt03, C >e ,icster- 
rargo do solo I'ortuguez essas scenas fratricidas, rliie 
t30 frequentas vezes o tem manchado -disse-o na 
Cainara dos Pares, novamente o repito aqui - qiian- 
do o Governo Representativo é uma realidade, 4 o 
que deve ser, n5o ha revoliiçGc.s, porqiie é a expres- 
s lo  da vontade ,iiacional ; a Carta eontieceii esta ver- 
dade, por isso consefitiii s6, qiie se suspendesse urna, 
on oiitre garantia, bastante para fazer entrar lia or- 
dem um, oii oiitro aniino extraviado, uma opinião 
errada, ou criminosg; desconheceii as Dictaturas, os 
meios extraordinarios, qiie nio são mais do que umti 
prova de que os Governos estffo fora da sua base - 
a voiitade nacional. 

As violencias, o soborno, a calumnin rnesmo, ar- 
mas doa partidos, e das facções, e do Governo qiie 
desce a essa arena, podem ser empregadas com van- 
tagem em iiri i  pequeno numero de eleitores, jámais 
contra a grande masua da Nação. Solon comprehen- 
deti esta verdade, qiiando em iimn (ias siins [.eis im- 
poz a pena de infdmia contra aqiielles, que nas Iiiclas 
e pertiirbações civis nao toiriassem um partido,. por- 
que erri qiianto o homem de bem Iiasita, mncliiriani 
já os malvados e os perversos. 

Ha  senipre força para impedir, que se pratique 
iirn acto, falba de ordinario para se obrigar a practi- 
car contra proprios interesses. EII terilio visto o Go- 
verno seml>re forte, para impedir que o eleitor vá tí 
arna, falta-lhe a força qiiando n quer obrigar a vo- 
tar eiri candidato que Ilie seja opposto. 

Acreditein, Senhores, que a grande qiiestão não e, 
se as eleições tiiio de ser directas, ori indirectas, oii 
se ha de havcr suffragio ciniversal ; são qiiestões ve- 
lhas, e milito debatidas, e urna verdedeira Reprrjen- 
tação, tendo nós tido de tiido, nuiica a tivemos. 

Na realidade surprehendeii-me a pouca imporlan- 
cia, que a Commissão ligou a esia qiiestão, parece- 
rne qiie é a prirtieira vez,-que se terii-a discutir, riLo 
os argiirnentos da Commissio, mas o seii silencio ; 
não foi de certo o qiie quis :i Carnara, qilando abs- 
tcndo.se de discutir iltnrr materia para qiie n5o es- 
tava preparada, envio11 a minha Proposto para a 
Coirimissão. Confiado naqiiclle dicindo, que - qiieiti 
cala, conserite - só agora, depois de oiivir fzillar um 
iim dos iMenibros da Coiriniicsão, é qiie sei, que iieste I 
caso qiier dizer-rejeito-e só a p t a  conlirço os 
motivos qiie moveti a sua rrjeiçâo; não é ~)orcl~ie se 

1 
náo reconheça iiin dever, mas porqiir se nho pódc: 
levar a effcito a siia disposição: Oh ! Santo Deos, 
reconhecem o principio por vc:rdadeiro, e não qtre- 1 

rem admittir a siia npplicaç50 ! Será só exeqiiivel o 
erro? Não nego, qiir póde ser sofismada e illiidida 
esta disposiç50, inos qiial e o precciio, qual é n re- 
gra que nio o é ?  Que tein sido n Carta? Qiie t c X t i ,  

sido a Rppreseniac;Zn rinciorial ? E por isso deveiiio3 
dizer, qlie 1150 haja Carta, que ri50 haja Represenim- 
çao nacioiial? Qiie tein para a ilueslão os  tibiist~s 
practicados ? Evitem-se, ernendtsni-se, o mais não P 

argiirn~nlo. 
Sr. Presidente, vrjo beiri qiie este princil)io nAo 

está ern voga; nBo é dos que nos iern vindo do e<- 
trangeiro, por isso não tern acccitação. 'l'oiiio coin 
tiido por bom agoiiro vê-lo discutido. Ainda n a n  6 
trrnpo para que elle prodiisa frircto; deslocado fica- 
i i a  sem desenvolviinentn, riias lia de vingar, porqiie 
será semprp a base de iima verdadeira Kepreçrritação. 

O Sr. F'errer -Sr Presidente, a qiielrtiio qtiv o 



illustre Deputado, que acabou de fallar? yropce, 11rr- 
' tence 8 Filosofia d e  Direito Publico a mais traiiscen- 
deute;  eu gostei muito de  o oiivir, e de ver que se 
elevoii a toda a altura d a  sciencia; porque tenho 
por esta sciencia aquelle amor, que teiri todos os que 
por miiitos annos ensinam urna disciplina. 

Sr. Presidente, qualquer relaçâo juridica, coino to- 
dos sabem, prende de  uin lado no sujeito d o  direito, 
e d o  outro no sujeito d a  obrigasão. Esta relação é 
purainente ideal e abstracta, e quando se quer ieali- 
sar no meio da  sociedade é força encara-la, oii pelo 
k d o  do siijeito do direito, ou pelo lado d o  sujeito 
da  &ripa :to, isto é, como um direito, ou como uma 

- oùriga,;iof .\ i11 ims estes methodos tem sido ensaiados 
pelos Filosofas que teeiii escripto sobre Filosofia de  
Direito. 

Drtx,ib da  rrslaitrdçni-, das Lettras eri,inoii-se o di- 
reito pelo lado das  obrigaçõrs, eIta tbeoria deu ináu 
r r -~ l l ado ,  porqiie trouxe a rnisiiira das obrigaçòes 
jii ! i c a s  coin as rnoraes; 03 dejpotas aproveitarain-se 
de,i,i confii-io, e d'ahi resiillou a tyrCiririiii das cons- 
c iewhs,  a InquisiçEo etc. Depois intendeu-se como 

elhot W h - o  pala explicar e ensinar a theoria 
jiiridica o comiderar as relaçõej juridicas pelo I d o  
d , ~ .  ,lireitos, e este: metbodo trouxc a vantagem d a  
verdadeira separação da, direito e da  moral, p r a n -  
tindo-se a liberdade de  coqsciencia e tfe opini9es 
etc. f$ verdade que hoje principia a vogar outra ver 
R idéa de  tractar as relaçoes jiiridicas pclo lado das 
obrigações. Foi iim grande ~ e n s a d o r  italiano? que  
tern escripto dois folhetoJ sobre a reforma religiosa 
e politica, o que tornou a levantar a voz a favor d o  
' metliodo antigo. Considerar a tlieoria jiiridicu pelo 

lado dos direitos é mais favoravel lis doutrinas libe- 
m; porqiie o si~jeito d e  um direito tem dentro d a  
sua esfera liberdade juridica, póde usar delle, ou 
I r . i,- i r ,  cede-lo e abandona-lo. Considerar 
poicrn a mesma tiieoria pelo lado das obrigações é 
revestir R tbeoria da  sanctidade e inviolabilidade d o  
dcvpr o individuo perde ern liberdade, a socie- 

1 . ( i i h d  pela certeza de  que os seus membros 
o t~ re r io  rio sentido das suas obrigações. A rcligião 
d o  dever vence a liberdade d o  direito. 

Esta tlieoiia é na verdade siiblime. Se  os Iiomens 
h,ci~~rn anj",, ou tivessem uma civilisaçâo moir adian- 
ta,I i ,  al>ro~i!nanda d o  typo ideal dos anjos, não ha 
dutiiln que a tbeoria d o  dever merecia preferericia ti 

L do direito. 80 entretanto em o *do actual dos ho- 
r--* c d a  sociedade r tk-a CJI O*-eitoj ainda não 

!n abandonada 'h modernos e 
- lodos t r m -  u rrlações juridicas, , c a ~ i ,  i= , que e a s u ~  a w o ,  pelo lado dos 

di -. 033 p ~ l o  lado das &igaçÕcs. Ta l  é a 
C ~t J& ;r1 e as nuaaí  Le:, regulainenta- 
res. 1 t . j  "11 se por exemplo todas as Leis eleiioraeb. 

Não posso por tonto siibscrever á idé. de  se con- 
'aiderar por ora, no estado actual das coil$as, no es- 
tado actual da  sciencia. no estudo actual da  socie- - ,  
dadt.. 1. no estado actiial d a  civilisação, em que 110s 
achaiiioz, o acto eleitoral como iiin dever; não por- 
qiie eu 1150 coinprehenda a sublimidade dessa dou- 
trina, mas porque nem a nossa soc~edade poliiica 

allo da  Carta Constitucional) nem o nosso systerna 
e Legislação civil ainda cstão adaptados para ad- f 

mittir essa doutrina. 
Para nós admittirnios a doutrina d e  que o acto 

ie votar era uma obrigação, e n i o  um direito, e ra  
\ror.. .'>.O- JI:NHO- 185% 

necessario reformas a Curta, porqG &..Carta encara 
pelo lado dos dircitos as gcirnntim dos direitos civis 
e poliiicos ; além de que o acto d e  votar é pela Carta 
considerado expressamente como iirn direito, e não 
como uma obrigaçko. 

Se  consideramos o acto de votar como um direito, 
attendeinos á IiOcrdade do cidadno, o11 ao interesse 
particular; é urna garantia;  porqiie qiieiíi niío toma 
parte na adininiztração d o  Estado, corre risco de ser 
oppriruido. Se  o consideramos como iiiria obrigaçb,  
encararno-lo com relação á sociedade, porque d o  bom 
ou rnAo I I Y O  de->e acto de votar depende a boa ou 
m8 eleiçao da  Representação nacional ; e como acto 
de  votar póde ser considerado d e  urn e de  outro modo 
tbeoricainente. Resta ver qual dos dois metbodos apre- 
sentarií na practica mais vantagens ou inconvenientes. 
E iiiisttar prociiicrr a contra-prova das deirionstraçôes 
a priori nas demonsirações a posteriori: submetier 
a ttieoria t i  practiica. 

Supi>onharnos qiue nas circumstancias actuaes cori- 
side.am0- corrio o)brigaçZo o acto de  eleger, quaes sc- 
rão - . practicos? Dev~rnos  priineiro refor- 
iiiar I todo o seir systeinn, e tractar de 
O U I  - Addicional talvez inuito maior d o  
(4 ue disciiiimos e approvamos. Demais 
se I eleitoral, por riiais beni feita que 
seja, tciii seiirpre encontrado dificuldades na sua exe- 
cução, e a proia está na actiial, o que seiA se le 
e s ~ b c l r c e r  como obrigaçgo o acto de  votar, que a té  
agora tein sido considerado corno uiii direito? As dif- 
ficrildade- --ria111 inimeiisas. Éi necessario que o Lc- 
gis1d.f - r  i ~ i o  estado das idéas. S e  nós consi- 
derairrio, u iicto de  eleger como uma obrigação, na 
Le i  eleitoral devein estabelecer-se penas contra aqiielle 
qiie não fdr votar; mas este systerna de  penas qiie 
dificuldades não apresenta 1 P'ira grciduar a respon- 
sabilidade e a puniç9o daquelles qiic não forem vo- 
tar, conforme as causas que para isso tiverern, que 
immrnso Codigo não e preciso? 

Mas iião é s6 por este lado que eu encaro a ques- 
ião, é tainbem pelo lado da execiição dessas penas. 
As Leis até agora tern fulniinado penas contra aqiiel- 
les qiie iião vão a o  Collegio Eleitoral depois de  elei- 
tos, isto é, contra os eleitores, e na verdade a res- 
peito dessrs ha mais alguma coiisa, do  que a re3peito 
dos simplices cidadãos activos; porque tem já uni 
mandado, uma honra, que receberam dos seus con- 
cidadici.. ' ~ a r e r n  de  cumprir esse rii~ndato, e 
a tioiiro~a nii:-J ) d e  que forain encarregados, ju,ti- 
fica de  algum modo a imposição de  uma pena; o 

- ~ 

povo que visse execumr essa pena, não levaria isso 
u mal. 

En:retanto o que temos 116s visto? Leinos viato 
que a . ! I  , r :  não se tem imposto taes penas (Apeia- 
dos). Eiiti ', se nós bavernos de ir considerar o ecto 
de  votar L ~ I I L I O  uma obrigação, e impor peiiti, aos 
que ri&() cumprireili c3sa obrigaçiio, mas penas que 
se não hão de executar, o resultado é fazer-se uma 
Lei que sc nrio lia d r  cumprir, e coritribuir deste 
rnodo para que os povoa se liabi~iiassern ao despreso 
das Leis, o que é curriulo daimprevidencia Legiblutiva. 

EIII conclusão eu reconhcço a sublimidade do pen- 
samento d o  nobre Deputado, e quero que fique bem 
consignada ~z ta I iiinha declaração. Não julgo co.ive- 
niente adoptar esta emenda; porque ainda n,io ti 
tempo d e  chegarmos á altura desta theoria ; ainda 
n l o  estoii plenamente conveiicido da possibilidadp 

6 



da sua exccuçüo. A Filosofia do Direito, a t lumlan~ 
do 6 futuro, descobre muitas verdades, ,que sí, nelle 
pode60 vir a reajisat-st., e tal C esta. A Poiitica to- 
t a  o ir dirigimia o estado da c,ivilisa+o, e preparar 
a sociedade para as receber. E assim que entre a3 
elescobertas das grandes verdades sociaes e a siia feri- 
Iisarçâo medeia sempre muito tempo. 

Sr. Presidente, resta-rne dmehte dar iiina expli- 
casse &e illustre airctor d a  einenda. 

Q i!lustre Deputado queixou-se de que a Com- 
missão nho considerasse expressatttente a sua Propos- 
ta no sei1 Parecer, qiie se arha em discussNo. Bão  
foi por falta de consideraç.:~ para com a illustre 
Deputado, foi porque na occasião em que a Com- 
missão deu o seu Parecer, tractava-se de discutir 
quanto antes o Acto Addicional e a Commissão re- 
soheu &e entre todas as Propostas nDo consignar se- 
não aqiie1l::s que estivessem no caso de poderem ser 
adaptadas, c rcjeitar todas as oiitras re~ervaiido-se 
o direito de dar na discussão as i.;iu~.l porqile não 
as admittiii, %e os seus aiictores pugri<i ,[ri  pela sua 
adniissjo. Se nisto liouve peccada, foi da  brevidade 
r rino de falta de con~.itleraçLo. 

O Sr. I'resideilte -Acha-se nos corredores da 
Camara o Sr. Deputcirlo Cfuilhcrme J ~ s P  Antonio 
Dias Pegado; o Sr. Secretario Avelino t: o Sr. Cnn- 
de de Samodies t e r b  na bondade de iiitiodiizir o Sr. 
Deputado na sala. 

Fo i  iarlroduirido, prestou jztramento, e fcnriou as- 
sento. 

O Sr. Presidente: - Tem a palarta o Sr. Pe- 
quito sobre a materia em discussão. 

O Sr. Ptquito : - Sr. Presidente, tlcpois do que 
disseram os illustres Oradores, qile iric piecedri-nin, e 
espcialmentc o sabio Piofessor de Direito Publico, 
que acaba de fallar neste momenkn;e qu-e eu respei- 
to profundamente, fdra talvez rnais acenado dar o 
meu voto silenciosamente; a materia p t d m  é tão 
nova, c no mesmo Lempo tao importante, .que sem- 
pre me resolvo a expeiidar as rasdes prineipam, em 
que fuiidametito a ininlia opiniao a frivcir da doiitri- 
na do additamento do meu nobre amigo o Sr. Vax 
Preto Giraldes. 

Sr. Presidente, se eu nTro tivesse tecreio de me em- 
brenhar nas qiiestõcs de Poliiica trariscendcnte, pata 
as qiiaes confieço ser muito ptopria a matetia, rrins 
improprisbima a occasiiio, eii pedirfa licelipa á C'a- 
iriara para ír procurar as minhas ideias de mais R I -  
to. Eii iractaria largamente a ques tb  da origcm da 
Soberania, com que prende immediatamentr a quc 
agora sc agita, q ~ i e s t b  tantas vezes ventilada, tra- 
ctada por todos os Publicistas, e sobre a qual nos 
iiltiinos tempos se tem avançado opiiiiõe; mais espc- 
ciosas, do que verdadeiras. 

Para fiigir pois a estes inconvenientes hão a tra- 
ctaiei pelo lado tbcorico, mas ronsideral-a-hei no 
modo corno legalmeirte se acha resolvida na nossa 
Carta Constitucional, e nas Çonstitiiições de quasi 
todos os povos do Occidente da Eutopa, porque na 
resoliisão delta E qiie eu tento firmar toda a rninha 
argrinientaç8o. 

Sr. Presidente, poucos dias antes de Mr. Lamar- 
Y i I h e  ir para o oriente procurar os vvstigios -da Filo- 

sofia, e da JIistosia, vi-itar os moniimentlis da Re- 
ligiiio Chrijtla, e accordar os écos adormecidos da 
poesia sagrada, c profana, escreveu uma curta ao 
redactor da Revista eirropêa, qiie mst i t i i e  propria- 

m n t e  o seu ptogrhinma otitieoi m b  Wtlrthj que 
se inscreve da Politita kaciMval -dit  este giln- 
de Honiem, corn que eu sympthiso ~ 6 r h  todas as 
fhculdades de rniniia alma. 

sv Quatro grandes épocas tem d6rnibado 6 estado 
social das geraçòes passadas, do Ooverm t h ~ c ~ ~  
tico, que apparweu ho mundo, logo q~ saíu das 
11150s do Creackot c qtie termina rm tempos conh* 
cidos na historia pelo nome de idades heroicas; R 
da tyrannin, ern que dominta a força, apenas ligeira- 
rncntc modificada pela Legidaçiio airida ha irifaiicia, 
e que tcrmha com a vinda de Chtisto, e rom a ~ h @ -  
lisão da polygatnia, e da escravidão; a da motiat- 
cliia, mas inonarchia te1nperada de aristocrttcia, olil 
garchia, feudalisnio, e poder sacerdotal, qini se 
abre ern Constantino, e se fecha sobre o trimiilo dc 
Luiz 14.", ou sobre o roclicdo de S. Helena; e final- 
mente a idíicle do  direito, e a acç30 dt! todos, idade 
que começoii já, que contihua- ainda, apesar de 
fortemente contrariada pelas tendeocias rctrogradaõ , 
de alguns Gorertios da Europa. 37 Segundo Larnai- 
tene, e segahdb nós que nos presamos de sermos 
Progressistas, a t a  idade i! sernpre asrenderitc, 6 n 
mais justa, a mais moral, e a mais livre das qtie O 

miihdo tem percorrido, porque elln tende a clevat ts 
tiiimnnidade inteira 5 mesnia dignidade nioral, e h 
consagrar a egiialdade civil, e pditim alite oEstndo 
do mesmo modo, qae a religiio de Jesiis cliristb 
consagrod a egirafdade natural perante Deos. fi sem 
duvida a &ta ultima época ou idade, que prtence 
a nosso Carta Constitiicional, porqtre (: em corifor- 
midadclcbm bs seus principins, q~ nelln se acha 
resolvida a questso da origem da Soberania. A nos- 
sa Carta, declarando, que as Cortes, C o Rci siir) 
representantes da N a 6 0  declamo, qiie a Soberania 
viilha do poco, e 911; o principio ttpresentntivo era 
a base do seu systema de Governo. E verdade, que 
a appiicagíio deste prihcipio é unia erri relaqzo ao 
Rei, outra em wfa$ão á Camata dos Pates, e oiitra 
finalmente eni re la~ão  á Camara dos Deputados, 
mas o principio é sempre o mcsmo, t4 stmpi.e à ba- 
se do systemn. 

Se isto as4m é, wmo niiiguetti pode negar, e' cla- 
ro, que o modo de appliraçEo desse principio k tam- 
bem uma condi$o essencial do Systetna, e scndo s 
vota& periodicti esse modo em teltiqL6 tí Caniíira 
Popiilat, claro fica tambem, qde a ttotaçZo é condk 
ç?~o iridispensarel no Systema de Cfoveriio. estaheld~i- 
db peja Catta. 3e assim 6, n3o pode deixar tle *r 
obrigatotia a faculdade dc votar daqiielles, que a 
tem por Lei, e por conseqttcncía a dndttiria do  ad-  
ditatnerilo, e H& outra, 6 r ue estH vai hai'mmi,? 
com os.prine@lor da C ~ r i a ?  k n  verdade, Sr. P r ~ i -  
dente- que eketidno haveria ern tacs principioi, 
sc ellcs deixassem dependetrt~ # d n l ~  trelleidade, in~ii- 
tas vezes caprichosa,-e por elles mesinos aiictorisada, 
a applicação d'uma regra de que depende n5o só a 
orgrnisaçi?~ primordial do Systeaa, mas todo 6 seir 
jogo poat~rior? Nestk forrna de Governo pode corl: 
siderat-se Magistrado todo o cidadlo, qcie tem vo- 
to, e não irnpoem as Leis penas aos qiie se rrciisartt 
exercer os cargos piiblicos 1 N&o se castigairi o3 Jii- 

rados, qiie n5o cumprem, ainda que diga o ineu 
amigo o Sr. Leonel, qiie as penas não passam da4 
Leis, porqiie cii tenho visto requerer contra muitos, 
e impor-lhas? E egsa p8rte da Poder Jiidicial, c.uer- 
cido pelos Jrirttdos; seria pm vaatiifn mais irnpnrtnn- 



te, do qirc a qqie d6 í'*&k Eteirbral os que cada de plirle a ,,arte, cadti uill dk thós fi&kitt pra- 
votnin? Na6 é, segiindo O Syfilttlha da Oirtaj O Po- vavclmciite da tnesrtiaopiiii&o, A i)kactka Que *hbo 
cler Ilepresentative o prinikim dhs Pddercr ? tid6 rie <l~scusGcs desta natareta, leva-rne (r t>rofetIr. 

Demais, Sr. Presidente, ~ e g u h d ~  iima tlieorih já e sh  ~,i.o~>nji@d: ~)riiileira razao por que julgo qu4e 
aqui excellentemehtt? desenvolvida pelo iiiustk De- c- t  i d i ~ u s ~ â o  tiao deve ir niiiito long6. R seaund8 6 
putado O Sr. Nbg~ieitti S~attts, t que 1120 pode dei- porcjiie allb não Póde ter utilidade prdetica, fiem 
xnr de ~ e t  ~dinit'tidú PIOS que n5o quetem O sun votayilo. Q~ercmos qiic todo o mando Seja 6bri- 
siiffragi6 universal, o cidtidho que veta, !&O só @do a votar, niliito embora; mas o wstrrth& prh- 
por SI, vota, corno Repr~<rnt&Me do cidsdbb, que ktko seri nullo, e é sobre isto que eu j d l p  dever 
11Go tem võto. E C i&luph~&~ibl adniiitltrse esta 'dhamak d attkriç;io dos nrtus collegas. 'supE>8hhi&bs 
~Iieoria, p ique ,  sem ella, nttn &I, hcm os nossbs t!(~íi? se obriga um homem a Votar, e que azo 
collegas, nem V. Ex-" seriarnos Deputados da na. Qder ent tar  rinquelle objecto? Além d& violencia jue 
ç50, wetaiiios s6 R&pesentuntcc (10s qiik pdgam mais nisto se practict:t, efle vdi lá, deita uma listá branca, 
(ir qiiicihcn!o.i reis de decima. Se assiiti é, a faculda- oii dá iim votb disparatado, e faz talvez mal 5 tauhs 
(Ic ci(. Lotai coriverte-se n'um inaiidato ihperat iv~,  moitas reze>. Qiie se consegiie com isto? Qual 'será 
a que o cidaduo nylo pode si~btr'ihir se *i.H jiisto d homeni que poss:i scr obrigado n viitar colivenietite- 
inipedinic~to. rrl'ente, gbahdo elle deseja na0 o faher o... Mrls bdi 

Parece-mc pois 'tet tlieor icamenee derrionstra40 lagar disso, lembraria aos Srs. Deputados o seguiht'e: 
a verd'itl~ dos priiicil)ios c.oiisi:,.iiados no addita- -+rnpregasseni todos os esforços para que o Systeinh 
iricarito ; ciiiril)i e agora c\niniiiar os effeim pro- Osnstitiicion;il n5o seja uma ficção ( .,ipoiados)) bhth 
vaveis da siia npplicaç5o. Coino esta doutrina. 6 n# 9118 o r c s u r ~ d o  das elciç8es seja pracLicarnehtk r~til, 
v,i ,  a HLinria ti:~o tio, pode ajudar riiiiito neste cxa- b verão como QS povos correm todos á Urhii. Erh 
me, comtudo clla apresrnta-nos eaerriplos &e insti- logar dc t tiicorias, façamós isto todos ( A p o i ~ d o s ) .  
tiiiyões analogas c mais fortc.2 ainda, qiie produ \ O nobre I )  .;,rit,ido, auctor da C'ropostn, tem milita 
ratn vrintaqcns. E m  ALbenaJ Sol~i l  est8beleceu por j%arienria ; prezo-me de ser scu amigo: respeito os 
uma Zlci, sol) p&~& de  i ~ i f í i ~ & ,  qiie tudo r> icid i~:iitos e intenções, está ekn po,içZo de 
tomasse partido nas sediçoes, e nas Ruerras C& 2.:: eqyremie todos os meios para gu l  o Go- 
Montesquicu wha esta [,e\ saliilttr % díb que, pela n co$ qiie o Systoma Constitucionnl não 
influencia benefiWiil' caracteres holbstasj se miti- sqi,i i i  i i  para que o rcsiiltndo practico sejh 
garam os horrores pi'o'pios dc tAo funestos" o todos correiri Li Urna. 
mentos; do mesmo modo que, segundo a ex F..nl --$. 5 ,mípre lernbr,irei uma cousa : s o ~  leigo 
deste profundo ksèriptor, so fa2 Wrder a s ; 1750 intehdo nada destas tlicoria~ : 
i i r i i  Iicl~iido, lançando-lhe iiinn gotla' de &tm i iqui~ -me de tcr lido na infdncio qiiè isto mesmo 
do diiicrente. Assim me parece tambe+iT,tg&qLbnsi- P jh iiwa tlns Nações que passa por ser na antigiii- 
gi i . , ( l . i  viitic n6s a doutrina do additainento,' se af- dade a iriais illustrada em Sciencias Gorernativas; 
ft~~ciriari~atn da Sena politicri tuhtos e s p r c i i l ~ d o ~ ~  iiirin das Republicas da Grecia rião só qliiz que to- 
polititos, qtie se vir& & conhece- ilitlhor a verdadki- dos votasseiii ; mas qiie dividindo-se a N;içBo em 
ra opirriùo ~iublica 6 qiie O C;overno teria lln r(3111- dois !,:irtidos, todo o cidad8o fosse ol)rign(lo a ser 
tado das cleiqões uma indicaç5n infallivel para re- por itrn oii outro partido. É Lcrdade i3to ! 1; que s6 h gulsr o s e t i  segiiiii, Senhores? Qiicria-se obstar ao despotism'b 

"rq Mas diz-se - Esta doutrina offerccc muitas diffi- iiaqiiella Republica, mas estes Repiit~licniios Gregos 
c,ilriacies tia par t i ra  -declaro qiie as n5o l e jo  Pe- r180 at:~rnratn o riial. pbrqbe nzo \iiili:i dali, O in:il 

?]as notas cla3 descargas se conliece, qiieiii vota, e estava j , ~  em a Xnçio; estava já no:, Gorcrnos arbí- 
querli iiio vota; irnpoiiha-se ás Mesas a obii2aç30 trarios qiie tinlia tido, esta\.& no e3pirilo da Nasao. 

' de reirietter iima relaç:io dos que faltaram, ao Mi- (Apoi<idos)  ; riso atacataiti a causa do mal, qirize- 
nisterio Piihlico, 6 este rrqueit'd ti iml,osiç%~ da pe- ram retnedia-10 deste modo, e qiial foi a consequen- 
n:, chntra os qiie friltaram sCm th'otivo ; se isto se cia ? O d~sbotismo cada vez tomou niais incremkiitd, . 
n30 cuccutãr, 6 visivdbcnte &fe~to.dos hoiriens, e a Iiherc3:ide ncaboii na Grecia. 
1150 da doiittina, e par8 honiens destes bsrusai, dta ( I 7 ( ,  - - Votos, Votos !) 
fazer Leis. - Fidalrriente c~iicluirei, disendà - que O Sr. [ua Preto Giroldes : - Sr Presidente, n a 6  
q ~ ~ a ~ ~ d o  se procede a unia eleiçan. pesa-se o bcrn. c ~ u d e  ddfh'r de pedir a pal,ivra s,cgiintla vez, visto 
o rrial na l,aIc~riya politica ; o cidadio n queni a Lei haver tão poucos Oradores, que sustenhatri n minha 
tleu voto, deve ír lançal-o no lado, onde se Ihc anto- Pio;,osin, c ter que respbnder aos íirgunienloi do 
I!ia ver o beoi ; se o 1150 fez, commetteu utn rrime de Relcitor da (loirimissâo- princil)iarei por dizcr, qlie 
Icsn sociedndc; se comnictteu utii crime, é digno de não jiilguei, que o silencio da Comrnissão fosse eiii 
( i:, , ; e se 6 digno de castigo por ornmissio, a Lei rnenoscnho meii, não era da minlia pessoa, qiie se 
deve declarar obiigatokia essa arç30, que ommittiu. trtictava ; eu sou milito obrigadoa todos os Membros 

O Sr. f?atjoltu:-Sr, Presidetite, deveria come- da Corrirni3z:io: mas a maEria da Proposta exigia 
yi l r  ptiinriro por fazer a devida jii-iiça a cada um innis attençno, exigia mais cuidado, e desejava-a v &  
(10s >rs. Deputados que me preccderarn; payece-me discutida coiii toda a sisudeza de um Pailanieiito- 
qiie 3 inateria foi trnctada corii toda a solernnidade, N5o po=so concordar corri o illustre Relatok riá theo- 
mas elles n8o precisam dos rndhs elogios. ria a qiic desceii de direitos e obrigações, ou eii rrial 

Direi iiiriito pouco, porque n5o é preciso dizer a inteiidi- disse que a mcsinn. acçAo se pbde comi- 
rniiito; rediizir-me-hei a duas reflexões; a primeira derar um direito, O U  uma obrigaçdo -se assim o 

que em minba humilde opinião esta materia ad- disse, é um absurdo, porque estas ideas s5o correlatao 
nlitte umá discusJão mui vasta, e des7raçadamcnte entte si;  se ha direito, da outra parte póde haver 
< l ~ * ~ ~ o i e  rlp qt. ter disciitido por tniiitnç dias, c nlter- ohriqaçh, e assim vicc versa -0 votar nio é 



uiii direito, C iiiiia Saciildiidc qiie pócie exercer qual- 
quer cidacl;io, que tiver a capacidade requerida pela 
Lei ; o direito consiste aqui ern se nLo impedir esta 
faculdade; é uma obrigaç5o o votar, porque a So- 
ciedade póde exigir, qiie qrialquer ponha em uso as 
faculdades de que e dotado em beneficio della, por 
isso que todos estiio obrigados a concorrer para o 
fim, e bem da inesma. N80 vejo como reconhecida 
esta obrigação, se vá alterar e Carta, porque ella é 
fundada na Representaçào Nacional, e a obrigaçào 
de votar nBo vai mais do que fazer effectiva esta 
Representação. - A outra parte dos argumentos não 
são niais do que uma repetição do primeiro Orador o 
Sr. Leonel- o ser inexeqriivel- Se se tractasse da Lei 
eleitoral, eu diiia 03 meios mais adequados para levar a 
diante a minha Proposta, mas não é aqui o logar, por 
isso me limitarei a dizer, que os abusos practicados 
n&o são mais do que uina prova do desleixo, e d a  
desmoralisação, e um motivo mais para trut)lilbar- 
mos por einenda-10s. Conheço que a iiiiiilia Proposta 
ia tocar coni muitos interesses: contiiiiinrenios uois a 

o> arguriittiito3 qiie apresentou para uiistentar a > u á  
«piaiGo, qiie a Sociedade tinha obrigaçio de deixar 
votar aqiielle que ia votar, e aquelle qiie ia votar é 
poiqiie tiiiha direito de o fazer; logo, o acto de vo- 
tar i150 e iiina obrigaçio, e aquelle que tem direito 
deve gosar delle, quando queira, e iião póde esse 
direito ser considerado como uma obrigaçZo, porque 
se é obrigasão póde haver coacçio, e havendo coac- 
ção o direito não póde sqbsistir. 

Por consequencia para não fatigar a Cari~ara qiie 
vejo desejosa de terminar esta disciissio, concluo vo- 
tando contra a Proposu do illustrc Bepiitado, sem 
comtudo querer nem poder couibater o princil]io 

Ique julgo justo e santo, mas ue ilitendo nilo esta- 
mos ainda em circumstanciiu l e  o poder fazer /ia.- 
sar como Lei (Apoiados). 

O Sr. Pequitto: - Eii só quero explicar i i r n  poii- 
to do meli disciirso qiie foi mal iriiendido pelo Sr. 
Bario dc Alrneirirn. Eii não d ise  (ji i( l  ncstc caso -e 
nâo davani direitos e obrig,ições; pelo contrario, ei] 
disse. aue sc Iiavia da  arte do cidadão o direito de 

ter Representa@o, qiienada significa, prqiie tLinpo vota;, bavia da parte d;i sociedade a ol>rigaçio QJk 
virá, que se reconheça a verdade das minlias idcas. votar. NBo digo mais nada, qiiiz só rectificar c ate 

O Sr. Bar60 d'Almeirim -Sr. Pre3identc. rião ~otito.  
ha duvida que os principias nesta~iie:tfio estio con- Náo havendo quem mazs tivesse a pal(~vra, 9- 
tra todos os qiie comhiteiii o additamento. A theo- gou-se a  nat teria discutido, e foi rejeitodo o addifo- 
ria é exactamente a que acabou de expor o Sr. Vaz mento do Sr. Yas f'relo Giraldes. 
Preto; mas o rliie é verdade tarnl~ern !iie c5ta O Sr. Presidente. - O  niiirieio segtindo L! igo 
theoiia applicada h nossas circurnstan~ ii:io dava (i." sendo approvado voltou ii Cornoiissão liar L G ,  tor- 
resultado, e se produssisse algum, era i t r < t  u qiie nar rnais claro, e a Commis3iío propõe a segiiii~tc r e ~  
o illustre aiictor da Proposta quer tii:ii., c é por dacçâo ( L e u ) .  I , 
isso que eu a combato. Em um Tractndo de  Mr. (Yidè esle Parecer a pag. 342 do 3." uo]& dedh 
Mater, publicado em Paris em 1834 o t i  1836, que anno-na 1." col.) 
foi premiado pela Academia, diz elle que debalde Estd enz discussdo. 
se farRo boas Leis, se a par dellas se nào derem cos- O Sr. Passos (Mar~ocl) : - Sc hn rirna I " 4 tiiincs aos Povos, se estes nio foreni niorrilijados virtiidv da qual o cidadão póde ser ~)roriiincied ,cnr 
pel? iristrucçâo. a presença do Jiiry ; se u i i ~  sirriples despaclio de un, 

E exactamente aqui110 que entrc nGs tem aconte- J u i z ,  pela Lei, fdr bastante para isso, jiilga-se eda 
cido. As Leis tem-se feito,mas a iristriicçdo, e a mo- pronuncia passada em jiilgado ? Se assim e, nUo (: 

ralid.ide ri&o as tem acompanhado, e por isso o seu ~~ossivel qiie esta redacqão passe corno es t j ,  porqiitx 
effeito tern sido riullo. inais do qiie isto está esiabelecido na Carta Coiisti 

Sr. Presidente, o prinieiro remedio a este mal é tucional, e eu, no estado da Legislaçio actiinl, op- 
tornar a Urna livre (Apoiodosi); deixe-sc a Urna ponlio.m<~ s isto. Não conlieso oi~tro que não srja o 
livie e os povos 16 irão todos serii ser preciso impor- joizo dos rneus pares. 
llics penas para os obrigar a isso (Apoz~idos). Se se A qiiesiiio é iniiito simples ; a Legislagão . i (  i iial 
rlào fizer isto, elles não irão lá, e ctsris penas não suppriiriiii ou siispendeu o Jury de proiiuncia , e eii 
servirwo de nada (Apoiados) ; o rnesmo illiistre auctor intendo que sem o Jiiry dos rneiis pares, sc~juni Jiiia- 
da Propesta disse que reconlieciaa dificiildade, e eii dos de pronuncia, sejam de sentença, neriliiiiii cide- 
digo que peld I'roposta ella vai aiigmeritar em vcz dão póde ser privado do siiffragio dos seu* c01 ida- 
de diminiiir. AICm disto, nós, por este modo iremos dâos. Do modo porém como esta redigido o iiiiiirero 

aririar a aiictoridade de iirr i  meio ailida mais forte segundo, fica ~ivre'ao Governo, oii a qualqiicr Par- 
para influir lias eleições do que linha até aqui, p ~ r -  lamento, qiic3 não seja ainaritr\ d,i Iibcrdade r da  jus- 
que a auctoridade é aqiiella que ha de fazer effcctiva tiça, poder estabelecer as  alçadas, (. decl.trai por i i i i ,  

esta pena, e quarido ella quizer inffuir ria eleiçio, acto despotico ( ~ I I L '  a ~)ror)iinc~a de i i i n  " i ~ i ~ l e s  Jiiiy 
tem o meio de fazer corn que o eleitor não 16 á Ur- seja bastante para privar i i i r i  cidndao doa staiis di- 
na, porque llie dirá-Vai-votar por mim, nias se vais reitos. 
contia a niinba \ontade,eritLo não votes, iião vás lá, Faço esta declaração; quero qiie fiqur ribgi%ind.i, 
porqiie sendo eu o encarregado de fazer ciirriprir a 
Lpi, fareicom que ella se niio execute -e por corise- 
qiieiicia a intlnencia da Auctoridade vai aiigrnentar 
1'0' este meio. Ainda maia: nós temos visto que os 
iiieios coactivos, neste caso, nio prodilsem resiiltaclo al- 
gum salutar porque ha sempre modo de os illudir, c 
quarido esta illus5o traz cornsigo a necessidade de 
falsear dociimentos cni logar de concorre pura esta- 
belecer a inoralipade publica, concorrer para a des- 
truir. De mais, o Si.. Peqiiito acabo11 de dizer, entre 

porqiie i>io quero que se diga que-eii voto c ~ i r i c l , i  i r w -  

rias do qiio aqiiillo qiie esta estabrlecido na C a t i , ~  
Con>titucional, e na Lei eleitoral. 

O Sr. Presidente: - Tem n pdlavra o S I .  Ferrer. 
O Sr. Lzoncl Tavares:-Eii tinlia pedido ii 1,a- 

lavra etn primeiro logar. 
Q Sr. Presidente : - Então tcrn a palavra. 
O Sr. Leonel Taçares: - I'eço perdão ao Sr. 

Ferrer dc ter feito a observação de que fiii eu qiit! 
prirnciro pedi a palavra, e não foi pelo desejo de 



faliar eu priiririro, inas pnrqiie qu@P! ! ~ ~ f e ! '  !J lnnis 
depressa que puder fóra de  mim o miio fado em que 
me acho collocado hoje ; vendo-me precisado a fal- 
lar contra o Sr. Vnz Preto Giraldes, e agora a estar 
no nievmo caso a respeito d o  Sr. Passos (Manoel). 

P t ~ o  cr V. Kx.' teiiIia a bondade de  mandar Iêr 
rsta parte d o  artigo em discussão, como se achava 
no Projecto, e como a propõe agora a Commissão. 

(Sata.feito proseguiu.) 
Sr. Presideiite, a qiiestão, da  maneira porque ngo- 

ra  foi til~reseiitada, póde e deve ser considerada de- 
baixo de diversos pontos de  vista. A minha opiniio 
6 tllie niinca em caso ou em hypothese alguma, a 
~~r~r i i i i i c i a  do J u i z  deverú produzir effeito seni ser re- 
ctiic.ada pelo Jury. 

\.Ias, Sr.  Presidente, poderei eii agora votar a fn- 
vor destn minlia opinião, contra todos os embaraços 
grie talvez se ol~ponliatn a ella I . .  Não sei. Parece- 
me que não. Tirar-se-ia mesmo d e  ahi resullado al- 
glln favoravel 1 Creio que não. . 

1 I i~Tio acho que liaja fundamento algum paraque 
exista iirna disposição na Reforma Judicial, na qual 
reconliecendo-se a rectificação d a  pronuncia d o  Jury  
se declarou coin tudo, que esta rectificação ficaria 
siispensa a t é  que urna nova Lei declarasse qiie tinha 
cessado a siia susy>ensâo.' Ititendo qiie não havia ra- 
zão algiima qiiando essa Lei foi feita, e menos lia 
agora, para que continue a existir similhante dispo- 
siçiío: este é a minha. opiniiio, e se d e  mim depen- 
desse, niinca a rectificação da  pronuncia d o  Jury te- 
ria sido siispansa, ou então a suspensão já teria ces- 
sntlo ha muito teiripo, oii pelo inenos deste niomento 
v i n  diante. 

-11 a-, posso eli pertender qiie esta ali rilia npiiiião 
\ h  fazer parte d o  Acto Addicional? N i o  p0450. S e  
se disser que só ser8 privado do direito eleitoral o ci- 
tliidiio pronunciado, e cuja pronuncia tiver sido re- 
c ~ i 5 c a d a  pelo Jtiry, vem aqui a declarar-se qiie n i o  
m t i n ú a  a I,egi,loçho actiial, LegislaçLo, Sr. Presi- 
( 1 ( . 1 1 i 1 . ,  pernriita-se-me dize.10 sem intençiio d e  offen- 
der os seus auctores, Legielusão absurda e erronea, 
lima- tegia1ac;iio que não teve rriotivo ncnliurn, qiian- 
do foi feita ; não teiii iriotivo para ter continuado até 
agora, iiern para coritinuar daqui por diante. 

Eu intcndi corno Membro d a  Commissão, e couio 
Mcinbro da  Camara que tinlia d e  votar sobre esta 
materia, que  não podia servir-me d o  Acto Addicio- 
na1 para votar contra essa Legislação que existe: 
aqui est i  a razão pela qual, como Meriibro d a  Com- . - 
iiii?=ao, me cniiformei com a redacçiro do primeiro 
1' 8 ~ ~ c e r  d a  Cornmissio, no qual se diz - será pri- 
vali,, do direito eleitoral o cidadão qiie estiver em 
processo por effeito de  proniincia. -Nejtas palavras 
está dito tudo com referencin á LegislaçGo actual : 
estas palavra6 não precisam d e  mais cxp l i ca~ io .  

Foi contra minha opinião qiie esta parte d o  Pare- 
a r  foi d e  novo á Corninissio ; e foi coritra.a opiniáo 
do; Membros da  Camara que intenderain que não 
tiri'inrn mais nada a accrescentar. Mas a Cainara 
iriaridoii isto á Comrnissão, e ella não teve remedio 
seiiiio conforicar-se com o qiic a Camara decidiu, 
p;irecerido-lhe com tudo que o que está no priineiro 
i'arect~r é meIIior do que o que a Cainara mandou 
introdiizir. Poderá conseiilir-se qiie a pronuncia S~I I I -  

ples d o  Juiz possa privar algiim cidadão do direito 
elcitor;il ? Eii desejo que tal Legislação não exista; 
e se iiie perguntareiri a tninhn opinião, sobre se elln 
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devv (->!i riiío continiiar n vigorar, digo tlue iiio. Mas 
iin 3itliay,:~o eiri que riie acho collocado agora, pare. 
ce-me qiie não poderia aproveitar estrc occasinc~ parn 
fazer triiimphar a minha opinião : agora niro;scl lhe 
póde dar remedio, e creio que esta foi a opiniio d e  
toda a Comrnissiio. 

Mas repare-se bem, qiie tanto iia primeira corno 
na segunda redaqãa  se totnararn totins a5 caiitellas 
poesiveis B vista d a  situasão actiial, porque diz a pri- 
meira redacção --e quando «s accusacios por effeito 
de  proniincia. - Qiiando é que o cidadao está em 
processo por effeito d e  pronuncia ? É: depois d e  ella 
ter passado em julgado : s6 depois disto é que começa 
o processo : queiii diz-effeito de 1)ronuncia -dia 
q i l ~  a proiiiincia já n5o tem remedio. 

O segtindo Parecer dia peior: não é peior pela 
doutrina, irias é peior, porqiie e f f e~ t i~amcnte  qiieren- 
do a Ctiinara iiiiia redacçâo niais clara d o  que a pri- 
iiieira, r,t)iigoo a Coii~ii i issã~ o dor lima iiova redac. 
çào aiai, ekurn.  Mas se mc perguntarem, (e isto para 
qiie se n io  diga (~iie eii trnlio medo) se eu concordo 
com iirnu coiisn que reconheço m á ;  se me pergun. 
tarern se depcndesie do irieu voto, o dever o11 nko 
con liniior a siispensão da  rectificação da  pronuncia 
pelo Jiiry, digo que não. . . (Vozes du Direita : - E:n- 
tão v a )  Fayaoi o6 Srs. Dclpiitados favor de  
iiie nâo iiiierronippr, porqiie diato iiào saberri nada. 

O Sr. Cunha Sotto Maior : - (Com vehemencia). 
Pego a palavra. 

O Sr  1't.r sl,lente: - i., a favor, O U  contra I 
O S r  ( ,,ittrn Sotbo Maior: - Soii coiitra tudo 

(Raro). 
O Orcldor . - NBo voto contra agora, porque na 

iniiilia cii,iiiiwo acho qiie não 6. aqui a occasiao de  se 
ir alterar a Legislaçko: esta é que é a qiiestao. 

Mas, Sr.  Presidente, como urna Lei póde amantiã 
abolir o aggravo de  injustia pronuncia (Vozes ; - 
N&o pbde). N ã o  digarri que não póde, porque eu 
bem sei qiie ~ócle .  Sr os Seiihorc5i iiitorideiii qiie por 
terem lido agora qire oa effe!tns dc  cjtie sr tracta, só 
serrio prodiizidos pela pronii11ci:i rntilicncl,~ pelo Ji iry ; 
se perisani que coiii esta rrda<:ç%o lodos os  rnriles e 
abusos se rernecleiaiii, e s k o  iriuito enganados. Agora 
tiido quaiito se hzer rio Acta Addicional, não reme- 
deia riida ,Lbsolutariientc; iião remedeia mal nenhiini, 
riem para a futuro Iiade rcniediar iriconvcniente rie- 
iibuin, e eii vou piovai. conio. O Jury para o effeito 
da  ~ x o n u i i ~ i ; ~ ,  011 para yiial(liier oiitrõ, por*qi~erii Ira 
de  scr rrx.irlado ? I3n de de  certo scBr por urria Lei. Pois 
se aqui vit,r iiina Caiiiar:~ yiic decrete a aboliçiio d o  
aggiavo cia iiijusta proriuiicia, essa iricsiria Camari, 
nào póde ii iiia vcz cliie recontieça a impossibilidade 
d e  decrct;ir a almli<;ão do aggravo da  irijusta \>'.O- 

niincia, digo, essa C~iriiara ria iiiipossi\,ilidride de de- 
cretar essa aboliç50 nso póde organisar uiri  Jiiry d e  
iriodo que rin vez de ser o J u r y  uina garant' :a ~ m r a  o 
cidadão, seja só mais uiri ineio de  o tyrannijar ? . . 
Póde, e póde, porque já o viiiios fazer nesta Casa ; 
já  aqui se fez e decretoti oir organisou iini Jiiry para 
a J r i ~ ~ r e n s a ,  iio qual muitas das proprias siis1)cições 
que  se podiam inipor ao Juiz e aos Jurados foram 
abolidas ; foi abolido tudo ; c~rifiindiii-se e erri bru- 
Ihoii-se tudo, para a final arrai~jar um Ju iy  qiic con- 
demnasse todos que escrevessetii contra o Governo, 
ou que o Governo pelo Minislerio lliit>lico mandasse 
accusar; €ai10 na Lei das Rolhas. Ora  pois se iiesta 
Casa Iioiive já uma Cainara, que fez lima Lei, qiic 
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felizinerite I I ~ ~ O  cilegou R scJr eieccutnda, ia1 coino 
aquella que acabo de reh i r ,  com um Jiiry consti- 
tuido do modo que na rnesmx Lei estava d e s i g d o ,  
IGO devemos nós receiar que pensa ainda haver uma 
Lei, que indirectamerite restrinja o direito eleitoral 
tanto pelo que diz respeito a eleger c- a ser dei- 
to, e ogue organise um Jury de ponwscia que seja 
i50 bom como aqiielle que acabo de dizer cont re. 
Iação nos abusos da liberdade de Impri?rsa 1 .  . Póde. 
Xntiio quc fazenios agora ? . . . . - 

Sr. Presidente, intenda-se por u m  v e z  que e u  em 
r a p a  tirha muita fé nestas cousas; Lio,je tenho Fé 
em outras; a letra niorta de: quaiquer Constitiiiçb 
n50 é nada, se nio haja vis10 para a Ilrglate~ua, onde 
todos os seus maiores primeipios canstitucionaes riso 
estio emiptos em Consrit ii@o nenliiirna ; o tempo e 
a vontade firme do paiz e111 mantêf D stm lihrdiidr, 
e o propesito e rt.soliiç?~o firme de que tta de sempre 
resistir por todos e com todos os meios contra quem 
o quizer tyrannisar, é qiie tem feito com que se ob- 
seriem e conser~em ceihs regras qiie setêem tor- 
riado inalteravais. O quc foi qiic estaheleceii em In- 
glaterra a liberdade, r 6 0  foi nem e Carta Magna, 
riem ncohiirna das oiitras cousas que ainda hoje lá 
sc achani cscriptas; foi n experiencia de séciilos que 
rnostroii aos Governos c bos Reis qiie a sua estnbi- 
lidade, e a seguraiiçn dnTlirono estava IKL maituten- 
çEo e defcnsiio pcrpetricr das Iiberdnrles popubrcs ; 
e é por isso, e é depois disto qiie as causas ma In- 
glaterra v50 somo vka ,  A letra morta pois dc uina 
ConstituiçEo não vale nada; esta é hojc a minha 
o iniio; é o resultado da expcriencia do qiie tenho P visto, e o resiiltados dos sessenta e dois, anribs qiic 
conto de idade. Por isso eu poi~co ou nada espero 
destas coiisas que agora estarnoi aqui a questionar; 
e assim approvo a ~espeito do objecto erri discussjio 
esta ou oiitra redacçiio quer sc considere mais oit me- 
nos liberal, ou em Lim &o approvo nada daqi,i&lo 
que se tem proposto. Eu não tenho remedio senso 
conformar-me com as circiirnstancins. 

O Sr. Holtrcman: - Sr. Presidente, a cxperieiicis 
tanrbem dcvc ter feito saber qiie o objecto que estri 
agora eni discuss50, tem sido jA mencionado em q w i  
todas as Leis que se tein feito a respeito dc elei- 
cses. 
3 - 

É sabido que a Carta servia-se dn palavra pro- 
wuncia, e entre tanto cm 183 !, abiizou-se desta dis- 
posiçWo dtxk qire se quiz toriiar iiidegivel um cida- 
(150 ali& muito digno e muito respeitado pela Na- 
Ç"; conseguiu-se faael-o proniinciar, e um despacho 
<le pronuncia de um Jiiiz inhibiu essr! hnetnerito ci- 
dad50 de ser aqui Depiitnda; mas que se fez depois 
deste facto ter logar? . . Fez-se uma Lei que cdlo- 
casse as coiisas de maneira tal 4iie nilnca podesse 
zcr o Juiz só, queai podesse inh i l~r  o cidadiio de ser 
~ l ~ i t o  Dcpiiiado; que não podesse ser iiitiihido se'- 
nTtu por efkito cie pioniincia eatificada pelo J i i ~ p  ; 
fico11 pois dccrckado por Lei que ninguem r6 pela 
s i n i p l ~ ~  despacho de iitn Jtiiz ficava inkibido de ser 
votado, e que era precisa n rztilicaç50 de proiiiincia 
Imra os effeitos eleitoraes; 6 isto o qiie esta dctermi- 
r~í+[lo iia Lei tle 30 de abiil de 1835, 1,ri feita e pu- 
t,licad:i por causa do facto qiie se deu c ~ m  a> Bar50 
<]:i Ribeira de Saborosa, en&o Rodrigo P h o  Pi- 
za rco. 

Depois em 1%l desgrqachmentc siisperideu-se a 
intific.açjio de proniincia, siispns50 qirc tein diirndo 

por espaço de doze arrnm sem.  motivo algum qiie jus- 
tifioue ta<b woensão. 

fias differekkes Leis eleiimaes que e s t b  f i tas ,  e 
qrre todas dbs eram feitas para a momento, todas 
ellas posélivamenh determinavam que o Juiz só não 
podia ser aílwelte que poe uni seu despacho de pro- 
nuncia inhibisse q r i ~ h u e r  cidadio de ser etcito De- 
putado ; todas ellao deiaminavam que al&m do des- 
pacho de pronuncia feito pelo Juiz era necessaria ;i 

c o ú f i r e o  da pronuncia o11 porque o pmunciado 
não recorresse della, ou porque aggreuando do des- 
pacho de injusta proiiuricia a Relação niio tinha dado 
provimento ao aggrava. Quando em 1M6 o Minia- 
terio Palmella publimii n Lei eleibral, e rnesmo .i 
de 1851 vinba lii csta disposiç50; por tanto vè-sc 
por todas essas differentes Leis eteitoraes que o cif ln- 
dOo sQi i rava inhibido do d i r t i b  eleitoral q1i:iii~lo 
pronunciado; mas q u e  a pronuncia tivesse sido rati- 
ficada peloJury de ratificas50 de pottiincia quando 
c.ste existia, ou agora confirmada pcia Reia$io p o r  
de i to  de aggravode injwta p m n c i a  ; parque & per- 
mittido ao pranmciado aggravar para a RelaçJo d i ~  
injiistn pronomiia do Juia, e a pronuncia só se mnsi- 
dera completa pala os effeitos doandamcnto do pro- 
cessa ou acctzi+io, quando o pronumiado r15.0 recor- 
reu dz pronikncb, OU se recorreu nno teve pra-vi~rricnko. - Mas pergunto eu - qiicm é qse 116cle &r a cer- I 

teza de que a Lei hoje em vigor a resp~ito de se p- I der recorrer oo aggravar da injimta proniiniia iiio i 
çeja arnanh5 sirpprirnida, c o m  ji foi suspenso o Jiiry 1 
de rirbificagcí de ponuiicia?. . E aeoniecendo isto i n8u tomarnm ao caso do  cidadaio poder ser iiiliit>itio , 
de ser eleito Deptitado só pelo simples despacho de 
pronncia de um JkGz que até @de *E utii diiiz Ordi- 
nario ? N5o ,ser& muito rneis Liberal e convenieilte se- 
gw~rrncn o que estava na Lei de 30 de abril de I8:lh, 
e na3 Leis eleibncs qiie posberio~menke se têern fei- 
t o ? .  . Parece me que sim. Julgo que o meio decoo- 
ciliar todas 51s opiniões é adoprar-se a eineiida qec 
nuiido para a Mesa qult é a seguinte 

E ~ ~ a ~ , i . - P o r n  ser excl~iido de ser votado por 
esbrr proniinciado, é iit>ce~sario que a pra~oncia k- 
nha sido ratificada pelo Jury, oti eondcrr~nado por 
sentença p s d a  orri jiiigado. - Hultrctaan. 

f Continuorsde). bto  i onicarnembe m i a  os efíci- 
to& cleitorues, e nem se diga qiie se vai cstablecer n 
s k o l i ~ i õ  nec&We da ratifiau$to dd prmrricia, pelo 
Jirrp todos os casas; a (iue se quer 4 qrre a proriiiii- 
cia por oiitiro qurlquer rndo &o i?nli\iba o cidadào 
de ~ o d e r  ilsa~ tio direito de vohr : inienda-se bem. 
qns eir não quero isto: se& para ~6 actos eleitoraes ; 
niio hauerido pronuncio e rahi.$wrrção, o yoe se: segw 
é grte o idiridiw, póde combiibaar a ser vo:adrr ern 
qiranlo n b  for raa&ronodo praentt?nça.; porque do 
curitraricr +e remliar que seja inliilbido iraigoeire- 
rneiate iiin ciiúdiio dodireito de votar como jli amn- 
Lacen, e para que n b  torne a nconbecur e ncccssark 
ter m#.bo em uibla c3ste ol?jeubs; alóm d& que, a dn- 
rayk  do t\cto tlctdicionst n&o deve ser a uiesrna q i~e  
póde ter iiinn Lei efritoral -que de ordinario sóçer- 
ve para a eloiqln, a que se vai proceder; por canse- 
queircia eu ~)rml~onlio esta novai nedacção, que é íiqwl- 
Ia qae pede o Sr. Pirssos Manoel, que e a mais libe- 
ral, e qire niio tem i~iconveaiente algum em ser ado- 
piado. 

Depois de lido na &/lesa, joi admidtidn. 
O Sr. Pt-es&n&: -Mandou-se procurar o Iibro 



Jtts Actas p r a  ver o que a Carnarn decidiu sobre, 
esia materia; para d e r  se se tracia s6 de uma ques- 
iào d e  rcdacçio, w' de uma questito de doutriita. 

O Sr. Fémer : -Quando se tractou deata mate. 
rio houve uma discussao, e nessa disci,ssão cesolvou- 
se que voltasse este negocio h (:ornmissão; mas a 
Caiiinra qimndo mandou voltar este negocio á Corn- 
niissão, tacitimmente votou que nko approvava aquella 
redacção. 

Agora sobre a maieria direi - que tambem eu sou 
apaixonado da instituiçiio dos Jiirados, e tenho sus- 
tentado eni toda a parte esta bekla ioatituição. Co- 
nlieço a siio Iiistoria e os seus reoiittados ; e e-irariliei 
rai~ito qiie os borneiis mais liberaes deste paiz a esta- 
bleceswni eolre nós eru circiirnstancias em qiie o não 
devia ser. Sr. Presidente, nós i força de querertiios 
ser liberaes, eskebeleccr~ios entre nbs esta bella insii- 
luiçiia na occaiiiâo em que ella de fbrina nenltuciia 
podia produzir bons re~iiliados. Eu Englaterra siis- 
pende-se o Jiiry depois de u i i ~  guerra civil, e não 
continúir senão estando o paia perfeitamente tran- 
quilla Ern Portugal foi estabelecida. depois da gtier- 
ra civil, quando os aiiirnos e~bvn in  exaltados, e quan- 
do 0.s odios doo partidos estavam ria maior força, de 
maneira que o céo jtí sabia que sendo da opinião 
dos Jurados eta absolvido, sendo eoiitra era cbmdern. 
iiado. 

Sr. Presidente, nós os Portuguezes ternos uma es- 
pecie de logica d e  m~cliado: eiri uma instituiçiioniro 
produzindo irnmediatainente bons resultados, não ir* 
ciaiiios de saber qual é o inotivo, para se lhe dar re- 
inedio : nio. Se~liorej : deita-se abaixo. - 

Eu sou a favor da institiiição dos J~irad s ;  inas 
C O I , F U I I ( I ~ L  cas.a qciesião cciin esta (O Sr. f J ~ s -  

sos (Mursoelj : - Apoiado). Apoiado ; riias o illustre 
Depii~udo qne me apoia, é o primeiro qrie amnfiin- 
dc. Qiiero a iiistituicão dos Jurados. riias i>ão se ee- .. 
gcie por isso qrie eii iiio intenda cjiie qiiaiqrler Ca- 
inara 1,egislativa pódc scispetider os Juiado~,  e nâo 
só ÍI Caii~nra [nas o Goseriio, nos casos [naridados 
na Constituiçào. 

Ora supponlihiiios qiie se suspendem os Jtirados, e 
dcpois disto segue-se iiina eleição. Na opinião do il- 
Iiistre Deputado, o individiio que e3tivclr pronuncie 
do, sem ser i>elos Jiirados, deve i r  votar, e @de ser 
votado. Pois iGo acha o illustre Deputado urna gra- 
vissima irnrnoralidade, e até escaodatoso quc os pro- 
iiiinciados, que tem na testa o ferrete dacrime, se apre- 
seiitem no seio da Representação Nacional a dar o stAu 
voto e a deliberar sobre os dcstinos d a  Patri.a? Se o 
illustre Depurado não vê nisto uina iniisioriilidade e 
iim escandalo, declaro que não sei o qiie srja iinriio- 
ralidade poiitica. Adoptada a tlieoria do illiis~re De- 
putado, o resultado era i r  angariarem-se votos ao Li- 
moeiro como se f y n  na9 praça9 ( O  S r .  Holhmnan: - Tracta se de ser votado, e não de votar). O artigo 
diz o be~iiinte (Leu.) (O Sr. Hodtremon: -Faz fu- 
tor de ler o artigo 6.'). esrie rnesmo qrte eu estou 
lerido (Leu). A verdade é esta: qtie a resultado lia 
(Ic ser cltte 0s criiitiai,soa Iiào de saír da* prisões e i r  
juiitos liinçar o seu voto na urna coino koinens ho- 
nestos do I&. 

Alas airida não está aqtii tudo : 6 necessarw dar 
iiiais iim passo adiante. Coriio i qiie os criininosos 
se li40 de apresentar? As huctoridades serão obriga- 
das a niio os ter prews nessa occasiào? Querri Ilies 
tia de dar o salvo condncto? Qiiacs skion:, rcgraopri'i- 

clicns para iata BL' faacr ? Na verdacle adinira ii)e que 
similhenie doutrina pai Piprescntasse- nqi~i ! l$is aqui a 
raalol porque a Comaii~sZo não exigiu eiiipre;u raii- 
ficaçâo de poniirtcia, e estabeleceu .i doritrina do nu- 
mero segundo desie modo - os pue citivercm inier- 
diclos da adrniiliutraçdo dc seus bens, por efeito de 
pranmcia  - Porque náo coinprehendert crs casos ein 
qne póde catar euspemsv a pronuncia por uma Lei. 

Disee-rre taaibem que a redacçiio que a Corarnis- 
s b  aprezenkou nesse Parecer, era diversn e ycor do 
que a primeira que vem no Acto Addicioiial. Pois 
apptove-sc a quc uern no Acto Addicional; a Coni- 
w i s s h  niio frz  guest.50 disso. A Catnara ~iorém niio 
approvou a priiiiei~a rrdacçiio, feita pela Cotnrnissão 
a esta porte do Aebo Addicioiial, e mandou-a mvn- 
mente á Commiesào. A Cominissâo prociirou por no- 
uas palavras dar outra redacção que ~ignificasse o 
inesrno. Qiis dizia o Acto Addicional ? Os que esli- 
%rem a'atercticbosr da Rdministraçdo de seus bens, e 
OS accracados por efeito de prorrurrn'a. Qtiando é qtie 
isto se, verifica? fi quando n pronuncia foi ratificada 
ou qciando passo11 ein jirlgado. Agora qiie diz a nova 
redacçio npremtada pela Coeiniissão ? Os que eative- 
rem s'nterdickos cle administraçdq de seus bens, e os 
indiciados ern prmwncia, ratificaia pelo Jury ou 
passolitr e m  julgado. Ê a rrie~rnir causa ; s5o pala- 
vras diversas, iiicrs a idéa é exactamente a mesma. 
Por consequeneia nLo se diga yiie esta redacyao é 
melltor, nem q i ~  acluelta é peor ; são igiines. 

Disse-se niais que esta doutrina era mt-nos liberal 
do que a d a  Carta. Não 6 tal, porqiie a Carta diz. - Os rsitninosos pronunciudos eira querela, ou de- 
rocja. \'critiloti-se iieuta Casa iinia qursiiio a este 
rwpt 8 %  t: p ~ ~ r  eise riioiiv<r que o illiistre Dcpiita- 
da veiu agora instaura-la'de riavo. Levailtou-se iiina 
qiiesacio sobre a eleiç5o de iitn honiem, aliaz respei- 
tavel, quo eotava pronunciado ; c eu decluro qiie se 
fosse Deputado iiessa época, votava contra elle, ppr- 
qiie a Carta diz niuilo expressarnente qu- nio pode 
ser Deputado o qiie estiver proniinciado em qrieréla 
ou devassa; por eonscquencia seria um zelo de liber- 
dade da parte dos Depiitado3 que votarain a favor 
desse respeitavel cidadào nessa qiiestSo. lista é qin? 
é a verdade. i3 tanto ,e reconlieceu entâo qiie isto 
era verdade, que se pro)i& cima Lei que se fez aqui, 
na qual se declarou-que era neceajaria, para wr 
excluido de votar, R prontbircia ratificada p$o J u i z .  
Este exc-inpio, que se apreieotoii ent 34, quando nãr> 
liavia Poder Judicial indepeiidente, é o unico, por- 
que iião lia outro; e fez-se esta Lei corno \tinir expli- 
caçio o11 addirarnenb a Ca?ita, Imrqiie caia doutrina 
tião estava na Carta. 

O Sr. Cunha hatlo-Muior : - Pedi a palavra at- 
tendendo á. irnportancia do assumpto que se ventila, 
e em quc! vou tomar pari,@+ podendo dizer que é esta 
a primeira vez que bllo rm Camara. Esta circiiins- 
tancia janta á c&isideraçiio e eitima que me mere- 
cem 03 Cavaliieiros, que Lêem logar aqui, parece-me 
q r 1 ~  deve fazer corn que da p i t e  da Camara haja 
generosidade para dsmigo, se por acaso me desviar 
do ol?jeeb excl~isivamciite dado para disciissiio. Não 
é culpa mirrlra sechcgo ao fim do feJtiin, conio disse 
o Sr. 1Iohremczn ; com tudo chego a tempo clc dar 
a minha opiiaiao sear medo nein do ad i amem da 
Caaiara, nem da wa disjolt$to. Se  governo ~ I I W  

adiar a Camara, adie-a; se a qiiei dissolver, disso!- 
va-n; esta considera$tj miserriina, qiie fiiio pide ser 



atteiiclida poi ejia Curiinra, i150 aclua no rneu 'arii- 
mo para deixar de dar a minha opinião com inde- 
pendencia. Não me impor1.a o despeito com que es- 
t5o ameaçando o Parlamento de o adiarern, e de O 

dissolverem.. . (Muitos Srs. Deputados: - Ordem, 
ordem j. 

O Orador: - Peço licença aos Cavalheiros, que 
me chamam a ordem para Ihes dizer: que em 48, 
49, 50, 51, eu fiz parte da Camara dar um o um; 
pertenci a lima minoria tRo pequena, que nho chega- 
va a ser Opposiç5o; pois essa Camara, que foi infa- 
memente calumniada , deisoii-me fallar e oiiviu- 
me; ouça-me tambern esta Camara livremente elei- 
ta. fiii uso do meti (lireito, e a Camara cumpre o 
seu dever. Portatito escliso dc invocar a benevolencia 
(Ia Camara para fallar (lrolaes: - Falle, falle). Sr. 
Presidente, voto contra todos os artigos do Acto Ad- 
diciorral, por que intendo que o Acto Addicional 
n5o é cousa nenhuma, conio disse o Sr Leonel; niio 
remedeia nada eni relacão ao passado, nem promette 
nada ein ;ela<;Ro ao fiitiiro ; nào satisfaz os ('avalhei- 
ros d'aqiialle lado da C:irnara (o esquerdo), porqiie 
as suas exigenciiia são ciiaiorrs ; nào contenta o Go- 
verno; por que o Governo ao primeiro xeque que le 
voii, com a Proposta do Sr. Mendes Leite para a 
abolição da pena de niorte, o Chverno amiiou-se e 
adioii a Carriara ; i150 contenta este lado da Cainara, 
( o  direito, por qiie este lado crê mais n'iima Conj- 
tituição estavel, que nos vaivens e nos caprichos po- 
piilaieç. 

Pergunto ao Sr. Driqiir de Saldanlia, Presideiite 
do Conselbo dc Ministros qiral a razoo por que se 
apresentou o Acto iiddicional; foram os gritos do 
Porto 1 .  . . Miiito hern ; rc31)citemos esses gritos Mas 
pediu-se só o Acto Addicional ? Muitos Cavalheiros 
que têeni assento nos bancos dos Ministros, e qiie 
lêem logar na Camara, ri80 oiivirani mais alguma 
cousa nesses gritos qiie se derani no Porto, Coimbra 
e Lisboa ? Nào sabernos todos nós o qtie se ? 
Não se pediu a abdicaç&o da Rainha, a morte do 
Conde dc l'homar, e a do Coininnndante da Giiar- 
da  Muriicipal de Lisboa (O Sr. F. J. Moia: - 
No Porto pediu-se só a Carta Keforrnada) ? - Em 
Lisboa pediu-se tiido isto. EntSo digo eu, para se 
fazer a coilsa completa devia obedecer-se a todos os 
gritos, e n8o obcdeeer-se sí, aos gritos do Porto. 
0 Sr. Presideirte : - Peço licença ao nobre De- 

putado par:, lhe advertir que o que se discute é o 
Q 8." do art. G.", e nAo a generalidade do :\cto Ad- 
dicional, que já passoii. 

O Orador: - Eii não estava na Carriara qiiando 
se disciititi a generalidade do .4cto Addicional ; a 
Camara estava iiicompleta, e com tudo discutiu o 
Acto: agora Depiitado da Nayão tenho obrigaç%o 
de dar O meu voto, e expôr francamente a minlia 
opiniRo. Se a Camara me não deixar fallar, o mal 
não é para mim ; a intolerancia reflecte sobre a (:a- 
mara, e nRo sobre a Iiljerdade com qiie pretendo dar 
a minha opiniao. Declaro que nao tinha a menor 
tensão de entrar na discussão do Acto Addicional, 
não só porqiie este lado tinha decidido abster-se de 
entrar na disciiss50, mas tambem, por que não acre- 
dito na eficacia do Acto; além de que intendo que 
um Projecto de Lei, qualqiier que seja, em quanto 
nno passar na Camara dos Pares, e não subir á Sanc- 
ção Regia, póde ser disciitido, e ser objecto das mi- 
nhas cerisiiras ( Al~oiados ). Aqiii posso fallar com 

desafogo, por qiie eni quanto ao passado iião fiii c a i  
riipto; e em- quanto ao presente não sou regenera- 
dor ; fui Opposi$to na Camara dos um a um; algu- 
mas vexes arquei corri esses homens cliamadoj cnrrup- 
tos (denoniirlaçio q iie se vai modificando) cri iiitos 
dos quaes se iiiciilcam hoje regeneradores, e abrem 
a boca cotbrindo de epithetos o Cqnde de Tiioiiiur, 
quando naqiielle tempo siibiarn as escadas do seti pa- 
Iacio; e iam bririquetear-sc nos seus saráo;. Posso 
atd nomear alguns, se a tanto ine obrigarem. . . En- 
trei para a Carnara pobre e desenfeitado; saí pobre 
e desetifeitado ; desafio até a calumniii para que se 
atreva a dizer defronte de mirn urna só cousa que 
desliimbie o meu passado, e que possa invalidar tan- 
to 0 s  rneiis votos, como os riieus discursos, que pro- 
feri naui. 
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Por consequencia jli a Camara vê qiie a niirilia 
posiçRo não é equivoca em relayão aos inciis Colle- 
gas, tiem embaraçosa em relação a iiiim, tinlia trea 
posiç6es a escolher : oii conservar-me inip:ircial, oii 
descer até ao Governo, ou subir até ;í Opposição : 
subi até a Opposi$io, apresentei-me i!o Collegio Elei- 
toral de Beja, por ser o Collegio mais ('artista ; e dis- 
se-l!ie. -Eu quero entrar na Camara, como manda. 
tario da OpposiçSo Cartista ; e qiicro pai.-me erri freri- 
te dos regeneradores, e dizer-lhes : - E para isto que 
fostes aos quarteis aliciar soldados? Onde estso as 
reformas que proriiettestt:~ ? Urines são o j  corriiptos 
castigados ? Disei me, onde estão os corruptos I Que- 
ro conliecel os. Foi para isto, Sr. Presitleiite, que eu 
pedi o mandato do Collegio Eleitoral rleBeja, e vim 
:i Carnara: foi para isto que cheguei ao poiito de 
encotnmendar a niinha alma a Deos e a vingaiica ao .- , 
riieu paiz, se acaso a ii>tolr~rnncia se levantar contra 
a minha voz e independencia do nieu caracter (Riso). 
Podem-se rir, Sr. Presiclente; eu j6 v i  tarnbem mui- 
tas risadas: tarnbem na Camara transacta fiii inuitas 
vezcbs c a l u ~ t i i a d i ~  ; e de mini se riruir i ,  quando eii 
votei coritra as indeiniiisaqiies do Coriiracto do i';, 
bac?, que eii agora sustentarei, por qiie soii partida- 
rio tla tlieoris que assiistoii rntiita geiile, niits que 
me tião assustoii-a rnim ; porque, corno disse, so:i ;m 
Iioinein essencialiiiente pariidario dos pririci1)ioj. 
Mas por essa cccasiào terminei o rneii disciirso di- 
zendo=antes quero votar nesta inateria crr:riitlo, do 
qiie votar por ella acertarido = e  disse tainhciii = a s  
itidernriisaçGes liiio-de ser ainda motivo de iirria grn- 
ve que'tão = As minhas profecias verificarniii-.;e ! 

Mas eu, Sr. Presideiite, iiZo querendo a1,iisar da 
bondade da Camara. nerii qiierericlo ir  coiri esta dis- 
ciiss5.o por diante; porque eii bem conheço e coiifej- 
so que tenho estado f6ra tla ortlern. r C I U P  devo estar 
agradecido <L bondade coin que IT. Ex." i i i ( ?  Ir.ict,i, 
direi com tiido qiie O Sr. Leoriel 'I'nvnies foi iiiiiiien- 
saniente coiitradictorio nas opiriiGes que expoz sobre 
a qi~estiio. 

S. Ex.' disse que tirilia 68 aiirios ctc idedt , e que 
por coriseqo~ncia linha já baitante t>xperieiicia des- 
tas coiisas. Perrniiin-me o nobre Dt.pu~udo qtie lhe 
diga, que a experiencia não Ilie teni aprovei~~ido 
milito; porqui. ao passo, qiie S. Ex.' ciier n r i  siia 
idade como uma grandt! auctoridadr, cit.iv,i i,~itib(~rii 
os exeml,los da Inglaterra. iiias eu digo ao nobre 
Deputado qiie quando ern Iiigl,iterra se tracta de re- 
fornia, é isso u m  objecio muito meditado, c de iini 
estudo grave, e de niiiita c ircurn~pec~ão.  Q ~i;tiitos 
aiinos levou ein Inglaterric a E iiancipat;ão d j3 Cathb 



licos? E qiiantos a Reforma Eleitoral ? Airida ierilio 
bern presentos as palavras de  Lord Russel, quando 
apresentou a Reforrna Eleitoral ao  Parlaraento ; dizia 
elle - E u  trago o projecto da  Reforma Eleitoral ; e 
declaro á Camara que ha 30 aniios o apresentei na 
Camara dos Commiins ! Citou-se a F r a n ç ~ ,  a Hespa- 
nlia e a Inglaterra; e pergunto eu, Sr. Presideiite, 
Iioiive algiirn exemplo em Inglaterra de  se mudar a 
Lei Fundamental d o  Estado, porque n'utri iheatro 
se deii o grito dessa Reforma ? E m  que paiz d o  niun- 
d o  acontece0 Lto?  Citeni-rne a Hespanlia, n França, 
qualqiier paie do inundo, em que o Ministerio se 
apresentasse no Parlarnento declarando - E u  pro- 
poiilio n Heforina do Pacto Fundamental, porque no 
tlieatro qiiatro ou cinco homens deram esse grito! 
(O Sr. f'asros (Manoel) : - Não foi só.no theatro, 
foi p ~ r  todci a parte) ! EU não digo isto eiii referen- 
cia ao  illiistre Depiitodo, porque eii faço justiça 6s 
intensôes elcvadas d o  partido a que o illusire Ilepu- 
tado pertence (/ll,oiadoz) ; mas o que digo e repito, 
B que isto não se sustentar; porque a Reforrna 
que rem no Acto Addicional, de  certo não agrada 
n esse partido; por consequencia essas peqiienas Re- 
formas n40 são senão o resultado do medo, d o  ter- 
ror, e de unia situação indefinida. 

Peço perdão a V. Ex.' e ACarnara, se acaso abu- 
sei da  sua bondade; rnas declaro que eu voto contra 
todo o Acto rlddiciooal ; e se eu não fallar mais na 
Camara, fiqiie beni iritendido que eu voto contra 
t lido (Apoiado). 

O Sr. Nogueira Soares : - l'ambem eu como o 
illiistre e liberal Estadista, Deputado por Saiitarerri, 
não quero que o Acto Addicional seja erxi couãa ne- 
iihuina iiienos liberal d o  qiie a Carta, e d o  que as 
Leis existentes; não quero tocar tias prerogativas d a  
Corda, nem nas regalias aristocraticas, mas tambem 
não consentirei no siicrificio das inimunidades e fo- 
ros dernocraticos, nem perderei occasiáo de  os de- 
monstrar, confirmar e garantir. 

Não ine parece porem qiie a doutrina, consigna- 
da no numero 2.', artigo 6." d o  Projecto d a  Com- 
iiiissio, scjja menos liberal qiie a Legislaçso bigente. 
A Carta no artigo 63." adiniitindo o metliodo indi- 
recto, não excluia os pronunciados de  votar (artigo 
64." e 65.') nas assembléas priniarias; excluia-os só 
pelo artigo 67." de serem eleitores de provinda, de  
votarem directamente nos Depiitados. O Acto Ad- 
dicional admittindo a eleição directa, reconhecendo 
só uiiia classe de  eleitores, os que votam direclamen- 
te lios Deputados, n i o  podia deixar d e  excliiir tain- 
Ijern desta classe os pronunciados, a querer-se con- 
servar este motivo d e  exclusão. 

A questlio pois é, se deve conservar-se, e conio dc- 
ve conservar-se, sein prejuizo das liberdades publi- 
cas. Lilii outro illustre Estadista fez uma distincçào 
enti e direitos individuaes,- c garantias sociaes, l i te  
e! julgo resolver esta questao. Nn verdade ou a func- 
$ao d e  volar se deve considerar co~iio iiin direito in- 

F d i v i d u a l  ú siroilliança do direito de  propriedade, d o  
direi10 á vida, da  liberdade individual, e ciitão não 

e nenhum cidadão ser privado della senâo por b seritença -passada em julgado - ou esta func- 
ção se considera como urua garantia social, corno 
iinin delegação publica, e então a sociedade póde 
exigir para. a conceder as condiç6es que muito bem 
Ilie parece. 

i\ Cainara adniittindo a theoria do censo e do vo* 
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to restricto pelír segiiridn alternativo, assim como 
sen8;o fmde dizer, que ell'i quizesse Innçnr uin stigma 
sobre os ~iroleiarios, que excluiu de  votar, porque 
não tinha111 nenhuma renda, ou soljre os erripregados 
publicos amoviveij que excluia, porque tinham uma 
suhistencia dcj~endente do Governo; tombem êe não 
póde dizer, qiie queira lançar urri stigma sobre os 
proiiunciados, excluindo-os, porqiie sobre elles pesa 
uiria siispeita de  que a Lei e a sociedade os obriga- 
rão a livrar-se. Assim como qualqiier de  nós tracten- 
d o  de  escolher urii procurador de certo o não iria 
buscar entre pessoas suspeitas e de rnoralidade duvi- 
dosa, assim tambem a sociedade traciando d e  procu- 
rar eleitores os n&o deve ir buscar a essa classe, eni 
que muito mais de  metade, de  dois terços talvez se 
verifica depois sereni criminosos, e onde por isso te- 
ria d e  anteiiião 3 certeza de errar a maior parte das 
vezes. 

É por tanto fóra de doi ida  que deve cooservar-se 
eatc inotivo de excliisiio por efreito d e  pronuncia tio 
que todn tr Carriara parcce estar concorde, porqiie 
iieiihurii Orador se leva11 toli ainda para susientár, 
qiie fosse necessaria sentença - paesado e m  julgado 
-para excliiir, e a questão 6 só sobre coliio se devia 
conservar sem prejuizo das liberdades publicas, sem 
deixar cio Goierrio ou a iim partido ou a ti111 iriihii- 
go pessoal, nieio de privar qualquer cidadão de  150 
valioso direito, e a Nação dos seus serviços. 

Vaiia* opiniões se Iião apresentado, mas nenhuma 
dellas parece preferir-se li doutriiia da  Coinmissão : 
o artigo estabelece como niotiio deexcliisão só a pro- 
riuncia passada erri jiilgado, porqiie é sabido, que 
sendo e;n processo crime os recursos eni regra sus- 
pensivos não podern ser acctisados aquelles, que in- 
terpuzerarn oii podem ainda inierp6r recursos da pro- 
nuncia. l!, a mesrna disposiçno, o rnesmo espirito da  
Lei de 30 de  abril de  1835; porque o que por esta 
Lei se qiiiz acautelar, foi que  o direito d o  cidadão, e 
d a  sociedade não estivesse á mercê da  corrupção ou d o  
erro de iirn só horriem, e'esse fim consegue-se pela 
liberdade do recurso. S ã o  póde offerecer o libello 
accusatorio contra nenhum cidadão sem que elle es- 
teja pfeso, affiançado ou julgado ausente - em todos 
estcs casos é necessario iritiuiar o despacho dc  pro- 
nuncia por algiim dos -meios conliecidos em direito, 
fica livre o recurso para os tribunaes superiores, e errt 
honra delles póde-& dizer que este recurso é sobeja 
garantia para todos os cidadãos: n l o  ba u m  exem- 
plo d e  vergarcm estes tribunaes a influeiicias d o  Po- 
der para oppriiiiirem a liberdade d o  cidadiio, já o 
disse o nobre Deputado por Santarem, e eii me coin- 
praso em repeti lo hoje ; vergario a outras influenciar 
e para outros fins, mas não a esta, nein para esle 
fim. 

O inestno nobre Deputado por Saniarcm, a quem 
jit alludi, jridicou ti  idéa pelo nienos para privar d o  
direito da  elegibilidade que fosse necestaria a inter- 
venção d o  Jury  no processo plenario em quanto esti- 
vesse suspcnsa a ratificação. - Eu peço i i cenp  para 
não concordar, porque coiiio já disse, confio quaiito a 
este assiimpto plenarneiite nos Juizes d e  Direito de  Se- 
gunda liistaiicia, e nos Conselheiros d o  Suprerno Tr i -  
bunal de Justiça; porque assiin seinpre se vinha a dur 
o direito de  elegibilidade a Iiomens suspeitos, e po- 
dia repetir.se o facto escandaloso, já aqui infeliziriente 
acontecido, de  um homem se fazer eleger Deputada 
para deste niodo obter do Camara uma deciszo qtie o li- 
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vrasse do criine de  Ealrario; c ern fiai porque hnven- 
c10 rnuitns prqcessos em que scgiindo as nossas Leis 
nctuaes não intervrin, i, Jiirp cnnio s5o os procesos 
d e  oontrahaiido, os riiilit:ires, os e311eciaes das Juizes, 
e inuitos oiitroe.que é escusado t?nuri,erar, a i i idicqào 
C inexequivel ou parcial t injiiota. 

Concluo yotando pelo I'arecer. 
O Sr. Passos (Jfanoel)  : -Sr. Presiden to, eu pedi 

a palavra para combater a opini5o ernitiida pelo mrii 
illilstre airiigo que se nssenta d o  outrn lado d a  Co- 
mara, de  qoe o Acto Addicional fdra aqui trnzido 
na0 pelo pedido d a  iiaçao, mas pelo gjito d e  meia 
diizia de íiidiuiduos no Porlo. 

Sr. Presidente, rslc principio da  Kefornia d a  Carta 
Constitiicional tinha sido consignado pelo Imperador 
rio Lei Fiindnrnental, l~rincipio eir~ineniemeiiie poli- 
iico para o progresso da  civilisas50 neste pniz. Nas 
nossas Iiictii5 c i v í ~  ern Belem, os CIiefeç do partido Car- 
tista. prc>cIamararn n Carta Constiiticional Reforma- 
da  ; e en, 1842 os Srs. Duque da  'i'erceira, José Jorge 
Loureiio, e L. Mousinlio d'tllbiiquerqiir, qiie n i i i -  

giiein dirá que não erarn C:lrtist33 deciinlio e de  Lei, 
proclnninrnrn a Reforma da  Caitn. I < r i i  1846 prncla- 
rriou-se tnriibrm n Rrforrrln da Certa Coiistiiiicional 
contra o Adiniriisirnsão do iiicii nobre ariiigo o Sr. 
Conde de  'l'lioiniir, e n 11a ;~  insiirgiii.~~, e eii fiii urn 
dos insiirgentes nessa occasigo, porqiir se nós tivesse- 
iiios feito iirnn revoliiçáo iinicaiiiente para bolar abaixo 
o Minisierio, e n5o-tivessemos ein vista refortiiar a 
Carta Constitiicional conforme gc achava estabelecido 
no Ilecreto de 10 cle fevereiro, nós tinliamos dodo iiin 
doci~rrieriio de inimoralidhde politica, porqiic! se a 
Carta Corisiitucionnl continha em si o prinripio da 
lieforrna, era uiii crirne iii)perdonvel iiUo a levar a 
cffeito seiido tantás rezes reclamada. 

I'oi conseciiiencia o d ~ f e i t o  n3o estava só nos bo- 
mens, cstavn nas ins t i tu i~õi~s :  6 por isso qiic o paia 
~xorlnriiou a Reforrna da  Carta, c esse Decrrcto de  19 
de fevereiro foi refrrendado por niiirn Caitista ndnii- 
invel e respeitarel o Sr. Duqiie de Paltriella. 

O Sr. Duqiie de  Saldanha cni 6 dc oiitiibro da  
1846 tanibern proclamou a lterortna d a  Carta, n i o  
pelos riieios indicado; na Carta, inas pelos nieios do 
Decreto de  10 d e  fevereiro. Mas elle depois foi o 
primeiro qiie recnnhccat~ a necessidade e coiivenien- 
cia da  ltrforiiia da  Carta Consiiiiicional pelos nieios 
Irgaee. Este voto que nho póde ser iirn voto classifi- 
cado de  grito de meia diizia de  homens no T'orto, foi 

- depois adoptado pelo Chefe d o  Ebtado, foi depois 
tnnibem proclar~indo por todos os Collegios eleitoraes 
na eleição dos Jteprrsenianies da  NclsBo, porque a s  
suas procurações iodos ellas coniinliam a prova d e  
que iinliain adlicrido a este grilo de  lleforrna. por 
consrqirc.iicia um grito consiit~icional dado por toda 
n n;i çao (Apoiados). 

Sr. Presidente, não pi>sso concr)rdar com a opinião 
do iiicii riobre amigo de  que é iirn Acto Addicioiial 
qiie não contéin Refornia algunia de utilidade. Eii já 
disse oiitrn vez, quando fallri iirsic assiirnpio, de qiie 
esins Hrforrnas de  qiie tracin o Acto Addicionnl, as- 
seiit:itri sobre bases niais salidas, e inaiJ solidos prin- 
cipios do cliie n l'rnpria Carta Loristitiiciontil ~ s ~ a l ) e -  
Irei., e arcrescetiiri qiie era iiin graiidt! progresso fia 
nossa civilisaçUo, pelo qii:il se tc>ni deriar~i~ido tanto 
snngiir, e porcliie iaritos sacrificios foram feilos por 
ti111 graiidr Hornein, ciija perda a ririçLo ncabn de sen- 
tir (Apoiado). Bern ; a Carta Constitucional E um 

progresso e grande prn8rcs.w. Ac~j tando  ogr i io  da Rek 
forma, e coiicorrenda para a Reforma da Carta Cons- 
titticional, o Actn Acldicional dos Sm. Ministros é 
derivado d o  principio consignado na Cnrte Consti- 
tiicional, que não póde deixar de  m b i r  a responsn- 
hilidnde deste jlcto com a responrahilidade miimisie- 
rial. pos isso que eu ienho d i c ~ o  todas us vezes que 
tenho fallado, que npoincemos todns. os .cios do Sr;. 
Ministros, ern quanto tenderem a fazer ~ l l i o r a i i ~ e r i -  
tos rias Leis d o  Estndo, e per,lriso tomei a peIavr,i 
ncutn ponto, porque intendo Qiie a doutrina q;ir acliii 
se apresenta, n lo  corresponde sás iiulençõec, nrii, .rt,s 
p r ~ c ~ d e n t r s ,  nem mesmo aos votos dos Srs. Mir~i,iros 
da Coroa. 

Sr. Presidente, quando se tractoii desta questGo; 
eu emitti R ininha opinião parliciilar ; su nLo fallei 
tnnto d o  dirriio d e  votar, coriio d o  direito de  ser vo- 
tado, mos como uma prriogativa consiiiiicionnl d o  
direiio, qiie tein os cid~d:i»s, de  ~st:olbert=iit os stiiò 
Re~resenian tes. 

isso que eu adoptando o principio do cepso,. 
não voto se nRo  ela elegibilidade directa: e a d m h  " 
tindo este principio eu niio negava a niiigiiem o d i -  
reito de ir buscar os seiis Repiesentantes, oiide julr 
gasse qiie era conveniente, mesmo a o  f i t d o  elas en. 
xovias. I'ois n6s não tcnios todos eonhecimeiito d a  
tyraniiin adoptada in~iitas veaes pelos Goveriios eqpo- 
liando os cidadhos do seu voto p o r  ineio do 1'0 1 . i  

Jodicial ? K5o sesabe qiie niuitas veLcs riem s iijlic 
se vai ooCapitolio, mas qiic se d despenhado ( i . ~ R o b  
clia 'llarpcin ? Qiiande uin povo livre for biiscar um 
cidadgo ao fundo d e  uma masmorra, é porque es& 
cidadio  é uma grande victima da injiistiça. humana 
(Apoiados). E tira-se este cidadzo aos ~ribuoaes ? 
S ã o ;  inas dii-sve a o  Jury nacjonrrl, á jiisliya poliii<..i. 
Pois haveria homens politicos qiie admiltismn i , , ,  . ( i  

lado um criminoso d e  crimes, que o "o á f 1 1 ,  de 
Deos e dos homcns ? -Na0 sei ; eii a o  nieii lado seri- 
tado n5o sú admittia o meti illiistrc aniigo Barno da 
H i b e h  de  Sahrosa, eu admittiria ao irieu lado ~ o -  
dos aqiielles que, durante o grande periodo d c  cinco 
annos, gemepara nas cadeae c prisGes, eonio i n i r n i ~ o ~  
da  Monarchia, quando elies eram amigos da Mon,ii- 
chia e da liberdade. 

Sr. Presidentr, eu deplora qiie os nobres Depula- 
dos confdndisscin as duarj q~iestõeç coin refercncia :to 

artigo em disciissão; inas i ~ t o  é porque no artigo 7.' 
e 8." d o  Acto se declara, que não póde ser elrito o 
que ngo puder voter, e desde o riioirlento c111 ( ~ t ~ t '  

excluís Stocrates do direito & votar, oexcluís do di- 
reito d e  ser votado. 

Sr. Presidente, eu n5o catava prevenido para esta 
discus&o ; ouvi de  relance uma nova redacçio ; sooii- 
me mal ; pareceli-ine qiic a primeira redncr:i~~ da  
Commissão era rneltior, porque essa reclacçiio a o  me- 
nos consignava oprincipio que tinha sido introduzido 
pelo Sr. Duque de  Palmella, d e  sniidoça m ~ i i i ~ ~ i i a ,  
tia Lei eleitoral de 1846, e que continuou. a srr  con- ' 

sagrado pelo Ministerio actiial, iiaexce&lenk Lei de i -  
toral com que dotou o paiz e honrou a s w  admi- 
nistração ; principio que sc contêrii nestas pala\ rni 
(Leu). 

Eu,  Sr. Presiderite, siiilo muito discordar de  mui- 
tos dos meiis amigo, quc se sentam d a t e  e dos 016 

tros lados d a  Caniara ; e corn rnuiia particuliiridailt* 
do Sr. Leonel, porque 6 ríiro o caso de  (.ti diccoi,!,ir 
das suas apiniòes ; irias o meti nobm amigo deti t,tnLo 



aos co~tiimes e virtudes do p v e ,  e t&o poiico ás titciorial, oii tln Acto Addicional que a.esclarece, .urii 
Constitiiiç&s, que qiiasi supprirniit a faciildade le- dcsl):icho 8 lo .I iiiz póde produzir os ereitos da pro- 
gislativa: iienhurn paiz SP reformou ainda unica- iiiiricia co,~iple:;i, c vamos a achar-nos no Statu plkh 
niente pela acç?io da Imprensa, da civilisaçGo, da ante b e l l , r v ~ ,  iin qiiestào do coroiiel Pisurro. Era isto 
instrucção e da inoral; tem sido precisas as Leis ; c cl t i t '  eu nu0 queria, 1130 é pela niinha pessoa, ~ r q i i e  
o proprio povo ingler nfio se icm r e f y a d o  só pelos o pair sabe niiiito bem que, eu desta idade nno te- 
costrirries, pela lniprensa, .e peíos direi 0 5  de associa- nho nenliiiuia ejpecie dc ambiçzo, e se acceitei o 
$0, tcm-be reforrriado tambeiri por tima multidc~o tneu mandato de Deputado, foi por dever de reco- 
de actos legislativoa iriiportant.cs, setido dos mais ini- iiliecitnento aos meris visinlios; 1120 o accetei como 
portantes ti Magiin Carta, o bill dos direitoa, e udti- p n d e  serviço, jh acabaram os tempos das ambi- 
iriaiiicnte :i Refoiina do Parlnriieiito. 6,s- para tiiiin, desejo acabar o resto da rninlia vida 

Si.. Preiidcnte, eu n5o ~~osso  deixar dc reconliecer trnriqiiillo, nno quero dt:siioiirar o meu zmme, mas 
a .importati(':ia das Leis, e nSo P j s o  deixar de rcco- riao desc-jo fazer mais serviços para i r  ao Pdntheon. 
nhecer n irnporlaiicia dos costumes; mas niio ncrc- ( R i s o ) .  
( l i t ' ,  i103 co3tiinies sern R 5  Leis, nem acredito rias Leis Mas 6 por esta liberdade quc 110s tem ciistado triritn 
5t:ii~ 0 3  costit mes (Apoin4os).  annos de sacrificioj ; é por esta liberdade, qiie se não 

Sr. l)rcsidinte, as po:icas palavras qiie e:i disse no for grande c kciirida, tia dt! scr u n i  stigiiiti contra o 
principio do.meit disciirso devem ter cotivcncido ;i ])artido liberal, é .por isto qiie eii falio. Nó3 vemos 
Carnara de que-emitti as iniritias opiniiiej c disse cs- tlc todos os Indos levaritarem-sc Ejcriptorcj iiovos con- 
sas potic~i.; palavras coiri o desejo siriccro de qiie este tra o Systt':i!~a Constitucional, como iiielTic,iz, corno 
.\cto Afldicional, qiie deve ser a gloria do3 Minis- iiiria calariiitlade, longe de scr uma bençiio de pro- 
iros, e que deve ser a gloria-do Pnrlarnento, seja iirn gresso; 1112s eu perrriatieço iia fe' vcliia de que a blo- 
A(:io contra o qual se não possti dizer que é in~igni- narcliin Constituciotial na Europa d e scrú o ineHior 
ricante e q!ie elle fel perder ao paiz garantias de li- de to:los os governos (Muitos apoiados). Nbs tcmou 
berdadc; ao contrario nutro o maior desejo de que feito iniiitos progressos erii dez annos de li11::rdade ; 
se (liga qiic elle dei1 ao pais lilxrdade, e qiie lhe for-' rio meio das giierras civis, Iuctando corri taritas diffi- 
iificoii as garaiil.iils: 6 nestc espirilo que eu dirigi es- culdades, nós podririos apresentar mais utn nlilli3o 
sas poucas p:1I;1vras a \'. t ' :~ ."  e Ú Camara. tle 1inbit;intc.s sobi.c: trcj, mais vinte e ciiico por cento 

E u  nno irncto sen5o cxcliieivnnieiite do caso da da nossa popiilaçZo; podetrms aprcseiitar us iiossas 
clegibilidadt,; pela Carta n5o podia votar-se rios pro- terras nrroicatla<, iim grande ddcsenvolvirnerito do 
niincintlos ; foi este O caso do Coi.onr1 Pisario, dc- comrnercio, urna grande iiidiistria, todos os mclliora- 
pois Bnrio da lkihcirn de Sabrosa, iim dos Iiomens meritos moraes, c sobre ijto, Senhores, o carncter e 
rriais ciiiir~c!iLcs clcete paix (Apoiados) i i i i i  dos Mcni- os bons costiinies do povo; porquc ria Europa ne- 
Li.os iiitiis conspicuos dcsta Casa {,dpoiados) que o nhum pov.0, no trieio das difficuldadcs do povo Por- 
notlre Drputa:lo declara, que algiins aqui declararam tiiguez, deir ainda tantas pravas de riioralidade, de  
cjiic estava legitimainerite proriuncindo; riós iriteritle- doçiira, e de serisãtez (Muitos apoiodos): teinos fei- 
tiios o eontrprio, 0 fiel a este principio, cii na iiiesma io niciitos progresjos, poderiamos ter feito mais : to- 
Cnmara ~ ) ~ O P I I Z U U "  Acto, qiic: a Carnara approvoii; dos nós sorrios culpados, em qiie sen5o teiiliam feito; 
qiith paswu para n oiitra Camara ; qiic o Ciicfe do mas e;forceino-nos erii que, quando a loiisa da sepiil- 
Ii,i,!tln npprovoii ; que se acl~a convertido eni Lei ; tcira cair sobre nGs, o nosso riorne nio pos;a ser ainal- 
(!lia i: ii!ita espccie dr: Acto Addiciorial, porque é diçoado. ISii  toino sobre miíri a reipoii~n1)ilid~de toda 
iiiiia iriicrpreia$io da Curta Coiijtitr~cioiial : é a Lei itttcira da Monarchb Clonstitlicioiinl ; cu iiitciido qw 
dt'. 30 de abril de 1835, aonde se diz (LEU). comparada conl o governo que ella destruiii, é uin 

Eis-nqiii a rriitiha oj~inião: a Carta Constitucional progresso irnineuso, iiifiiiito, uma beriçlo, iini b e m  
declarou qiic O pronunciado ricio podia ser votado ; ficlo da providencia (LIZrcilos apoiados). 'Mas o pro- 
tia Comrnissao coiicordei coin o nobre Depiitrido ern gresso não tem utri termo, na0 tem uin lirriite, por- 
qiie os ~)roritknciados .na0 deviam votar, ainda qiie que nós n&o silbcirios os destiilos das gei.a!;Ges fiitu- 
lo.iser11 por de-ipaclio do Juiz; inas a clegibi!idoda, ras. A riós o qiie iioj compete, o nosso direito, a 
yiic era direito individual, e so1)re t.iido grande di- nossa obrigaçio é cuidar da ,qcraç;o actual, e cuidar. 
r(-iio iiidividual, nso podia sacrifica-la a 11c.qiienas nos melli~rarneritos dasfuturas, mas seni sacrificar O 

;j;iintilins Ora este artigo da Carta Coiistitiiçional seu augmento a nieltioramcrito~ ideaes, nem a theo- 
;~cs!in-se iiitcipretado por esta Lei, da ninri~ira qiie n rias -que riso cst3o expiicadas. 
iii!eiitlo ; e qiiíirido dcl,ois se fizeram algumas plte- Assiin, Sr. Presidente, parece-me qtie a Carnarrv 
raqôcs, e a ratificaç50 da proniincia foi suspensa etri consideratido bern, o Governo -iriesnio corisidersridoi 
;iIgiiris crii~icj, e sc deu o recurso dc agpavo de in- bem, lia de observar que a redacç:o da Coniitiisslo, 
jiista prontincin As Relações, os Legisladores de 1816 contra as opiniões de nós todos, nào explica 1)ciisa- 
c o j  d ~ i  1851 estabelecerairi este caso, e qriizeiain a mento nem da Camara uem do Governo9 e que O 

tepeito tlelle que "30 fosse o siinplcs despacho do resultado de tudo isso lia de scr urna ceiisura sobre 
.Juiz ncliiclle quc ioliabilitasse o cidadáo dc poder ser o ..\cto Addiciorial ; porqiie se já.lhe reconhecem os. 
elepi\cli. gr:iiides irielhorameiitos e beiieficios que elle teiri i i i-  

M2s o Pnrccer da Comn~isGo corno está, no es- traduzido no Systc:iin, qririiido nós comiriettermos 
iaclo : i i i~ i ;~ l  ern q~ i e  i150 lia p:o:iiriicia que n"n seja uina falta, quando 116s votartnoa. iliiia provisEo qiic 
ou r;~tificadn ou corifir~~iada pelas Relações, esti; bem ; seja rnenoj liberal e menos fecunda qiie a Carta 
coin tiido corno \>(de bavcr Corpos I,e,aislalivos, as- Coiistitiiciotial, hn de dizer-se que o Governo iefor- 
sim como já o; lioiice que siispenderarn a ratificação rrtori para o mal em vez de reformar parir o betn ; e 
<ta que ai~rogiicin os recurws pzra as He. que a Caiiiara não correspondeu á ot)iniko que o 
InciWs: ti cvidt.nli! :I! ,<'  u-)s  t:-r:no3 da Carta C!or~sti+ paiz fazia doi seiis Meml)ros, c qiie elles tiiibam pro- r 



clarnado. Nesir caso eij ariies qiiero o qiie esttí esta- 
belecido lia Carta, e nno posso consentir qve o Acto 
Addiciond seaja peior do qiie a Carta Giist  itucional, 
se'a peior do que a I,ci Eleitoral de 1846j e a Lei 
~fe i to ra l  de 1851. 

Eii disse na Commissão que era rniriha opinião 
que nenhum cidadão portugiiez podia perder esta 
rjualidade, senio em virtude de lima sentençd dos 
seus pares; senão hn ratificaçWo de pr.onuncia pelo 
Jury, ha a condemnaçao por seritença. (-rue difficui- 
dade póde haver em que algiim cidadão, que cstá 
proni~nciado, mas que ii:~o está airida julgado por 
seus pares, seja eleito? Nenhuma; k o mesino caso 
que se fosse pronunciado depois de ser eleito Deputado. 
Um Deputado ou um Pnr comaiette iim crime, é 
pronunciado pelo Jiriz, não vai ao Jury ordinario, 
veni a este grande Jury, e é aqui condemnado ou 
absolvido. fi isto mesmo que eu quero para outro 
qualquer cidadgo que esteja no caso de poder ser 
Deputado. H:, nisto alguma quebra de priricipios? 
Se este grande Jury declarar innocente o Iiorneni ac- 
ciisado de crime, haver4 alguern que terilia duvida 
de se sentar a sei] ladü ? Demais, eu rião nie refiro. 
aos criminosos A face dc Deos e das Leis; refiro-inc 
aos crimes inrentados pela Politica, que são niuitos. 

h por estes motivos que eu peço qiie este arti. 
go volte .4 Cornmiss;io, para lhe dar oiiira rcdacçtno, 
porque da maneira que está, não p0s.o votar 1,or 
elle; e repito, ri50 faço isto por hostilidade ao Go- 
vcrno; é antes para livrar o Governo, e evitar qiie 
Se censure iirn acto seu a respeito de tinia Refórrna 
que eri repiito grande e gloriosa. 

O Sr. Perrer : - Sr. Presideiite, esta questão tem 
tornado dirnensòei tão gigantescas7 que eu confesso 
não suppurilia que eila podesse tomar. Entretaiito, 
como a Commissiio, segundo as doiitriiin, do illustre 
Deputado, parece ser taxada de rneiio. lit~eral, eu 
corrio seli Relator intendo dever dizcr ainda duas 
palavras sobre a redacqão por ella iiltirnamente aprc- 
sentada sobre cste objecto. 

Sr. Presideiite, eu não seguirei os voos de imagi- 
iiaçio do illiistrc Depiitado; niio só porque nio  sol1 
poeta, inas ainda por outra razão, porque nesta quea- 
t io  grave e séria o sentimentalismo nunca devia ajl- 
parecer. 

rirria Asseinli6a as& patriotica Apoiados). Por cori- ] 
sequericia, quando se qciizer fal r a r  coni sentimeiitalis- 
mo é necessario ter cuidado, potqiie se ha iim exern- 

e hoje o que mais que tiido nos convem, é coiiservar 
o estado actual das cori3as (Apoiados). Sr. Preqi- 
dente, o maior inimigo das Reformas é o opt 
(Apoiados); por querernios o rnais não conat 113)s 
rnuitas vezes o merios. Eu tanibeni sol1 liberal 1x0- 
gressista, mas intendo que o grande progres- hoje 
consiste em sustentar o qiie leinos; não vaiiios &o 
longe que á força de querermos tudo, fiquemoo s m  
nada (/lpoiados). - A -  

Sr. Presidente, não seja do direito de ele- 
gibilidade aquellt. cuja pronuncia n?io estiver ratifi- 
cada por sentença ; isto t! r r iui  to bom de dizer ; mas 
quem prevê as consequencias disto ? Pois serião puder 
ser privado do direito aquelle cuja pronuncia 1150 f&r 
ratificada por sentença, o que se segue é que o con- 
dernnado i morte, se a siia pronuncia não tiver sido 

pio p ó ,  lia uns poucos coiitra. 
Pode um grande homem ser levado ao cadafalso1 

Póde; e por quem 1 Pelo Poder Judicial. Pois o Go- 
verno póde influir no Poder Judicial e mandar como 
poderia mandar um beleguim? Creio que nlo. Por 
consequencia n8o irijuriemo~ o Poder Judicial. 

Mas se querem figurar IiypotIieses para desi i 1 1 1 1  a 
regra geral, tambem eu lá vou. Diz-se-póde rnci il,r-se 
em uma prisão i1111 grande defensor da liberdade, iim 
hornem respeitavel - rnuito bem. Mas tarnbeni póde 
estar n'uma prisão um grande criniinoso, e esse ho. 
rnem pertencer a uma familia poderosa de uma terra 
pequena, onde haja um pequeno circulo eleitoral, e 
esse bomem por influencia de sua familia obter o ser 
votado e sair eleito. E que esoandelo niio seria pnra 
a nação iirn facto desta natureza ? l Que immorali- 
dade não seria sentar-se no seio da ttepresentaçio 
Nacional um Iiomem coberto de crimes, como o Mat- 
tos Lobo, por exemplo? Sr. Presidente, não argii- 
nientemos com hypothcscls, com a excepção para a 
regra geral, porque nào teiii logar. Tarnbern iio aclo 
de se proceder a unla eleição podia cair uni raio e 
destruir a urna, e entretanto o Acto Addiciorial nio 
providencía cousa alguma para esse caso. 

18 Nao se tracta de eleger ; tracta-se só da elegibi- 
lidade. 9 ,  Pois bem ; variios t i  questiio r l ; i  #,lc,:il>ilida- 
de. Diz o iiiuitre Depiitado qiie qiier o c~legibilidarle 
seni peas, e que os eleitores votciri erri querri qiiize- 
rem, e livremeiite. Mas se O illtislrc Deputado pódc 
dizer isto, os Membros da Comrnissão nzo podem di- 
zer outro tanto, pmqiie tlcverri rcs,,eitar as decisòcs 
da Cnmara, e a Carnara já invalidori esse priiicipio 
de ampla liberdade eleitoral, qorqiie já voiou rniii- 
tas restricções, corno aqui se re  eni todas estas ex- 
ce~:çcics (Leu).  Por consequencia como se invoca para 
aqui um principio, quc a ser verdadeiro, deviaii~os 
tirar por concluslo doutriiiaa contrarias iiqiiellas que 
a Camara acabou de votar? Como se póde iiivocnr 
aqui a ampla liberdade eleitoral, se essc priricipio já 
tem sido rejeitado pela Carriara ? 

< a  Xns prisoes tem estado graiides defensores da  ii- 
bcrdatie ; esteve Socrates, e quem nâo quereria votar 
r s r n  Socra~eç. $3 h verdade; rnas tambcm Aristides era 
defensor da liberdade e foi condernnado ao Ostracis- 
ino pelo Poder Popular. Ainda mais: os Geronclinos 
eiri França subirarri iio cadafalso, condemnados p o r  

I 

ratificada por sentença, pódê ser Deputado, e que- 
rem isto? Querein que um Iiomem condemnado li 
morte por sentença, depois de ter ci>rri?- ' -  ' 
Insiaiicias atéao Supremol'ribiiria1 d.. Jui  i i 

direito da elegibilidade só porqcie a proiiiiii( 1.i 112o 
foi ratificada por sentcriça? Pois se no Acto Addi. 
cional se coiisigiiar a idka de que riirigiiem pO(le ser 
privado de ser eleito Deputado, senko, quarido .7 j ) t r -  

niincia f61. ratificada por sentença (O Sr. I l ~ J t r ,  : / i , i t i  - Não é isso). h ã o  é isto? Pois berti, \aiiio. ir vêr 
se é oii riio. Sup~mnliatnos iirn crirnir~oso que i;li iii- 

diciado, iníis qcie ricssa occasiio a Lci i i iu  e\ ,!:r :r 
ralifica~ùo de proiiuncia ; formou-se o libcllo ; houve 
ieplicas, treplicas, deu-se a sentença ; foi corideniriado 
ií inorte ; pergunto, não está compreIiendido nas rcs- 
grns, que o nobre Deputado qucr estabelecer ( O  51,. 
Holtrr~ncin . - NZo é isso ; está enganado j ? O! . I  pt:lo 
amor de Deos: eu creio que a Camara faz j i i s t i e  
niinlia in~elligencia, de qiie figuro isto como hypor -. 

these (Apointlos) ; más, repito, são as coiisequenci:ts 
que. eu tiro de uma simillinrite doiitrina, cqtah(,lei i i i ~ i  

pelo nobre Depiitado., 
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Pois, Sr. Presidente, nesse espaso tem-se feitr~ iiiuito 



Eu declaro que se se apresentar unia redacçõo que 
eaive todas as diflciildades, eu n adoptarei; inas por 
ora nâo a vejo. este negocio já foi disciitido Iíirga- 
rnente pela Commissão; e nós não saberrios sair da  
dificuldade. Quando os nobres Deputados apresen- 
taiii um nieio d e  sair da  dificuldade, esse meio 
traz mais inconveriientes, d o  qiie aquillo que a Com- 
rnissào estabelece : oelo menos a theoria da  Com- 

~ - 

missão é justa e moral ; e eii descsjo qiie se [ião apre- 
sente unia regra, que d ê  em reuuliado imnioralidades 
;)i11 1 I '  icas. 

I'ortarito, repito, se se apresentar uma redacção 
quo +alvr as difficiildades, eu a adoptarei; mas por 
eiil i~iinnto declaro que a não vejo. 

O Sr. Leonel Tuvarer: -Mas d'aqiii a poiico 
pedem-se votos; e rii fico sem fallar: eu tinlia a pa- 
iavra niites do Sr. Ferrer; inas o Sr. Ferrer falloii 
Corno Iielator da  Commissão: agora seguia-rae a 
a l<illar, e o Sr. Holtrernan coiiio é contra o Purecer 
tia de  fallar prinieiro; eii o qiie digo é, qiie o resul- a 

iado de  tudo isto e nno fallar. Eu  conheço que a 
palavra pertence ao Sr. Holireman; não tem duvida 
nenhuina; iiiris o qiie me pnrecc injusto é, que de- 
pois d e  fallar o Sr.  Holtreinari, se jolgiie a materia 
discutida (Vozes: -  Nada, nada). 

O Sr. Hodtreman: - Sr. Presidente, a rasão prin- 
cipal talvez, por que a discussão tem corrido deste 
iiiodo, é porqiie se tem disciiiido o j  artigos 6." e 7.", 
sendo já passados ires iriezes, e rião lernbra qiiasi 
nada d o  qiii? se discutiii ria tiliirna Sessio. 

O Sr. Presidente:- Perdoe-me o Sr. Deputado 
o artigo 7.' já hoje foi upprovado; agora este n." 8." 
é ciiie aiiidn não. 
' O Sr. Holtrernan : - Pois então apl)rovou-se o 

nrtigo 7.. primeiro qiie o ariigo 6.'? 
O Sr. Presidente : - Siiii, Serilior ; porqiie quando 

se tractou da  discussão no rnez de  março, apresen- 
toii.se a redrtcyao do artigo 7.", de que não podiarn 
votar os que eitão erii estado de  prontiricia, c o ar-  
tigo 6.' dizia eiii estado d e  accusação; e por tanto 
ficou o artigo 7.' dependente da  approvaçgo d o  ar- 
tigo 6.' 

O Sr. Holtrernan: - Bem ; é preciso fuzer dis- 
tincsão no caso de  ser votado, e poder votar; e é 
isso o alie diz r e s~e i to  ií eirici~da alie eu mandei 
para a ~ e z a ;  não'era a respeito daguelles qiie po- 
diarn ter direi10 a votar. A redacçio que adoptou a 
Coinniissão, não me parece muiio boa; e a prova é, 
que a mesma Conimissão não parece morrer de arno- 
res por ella, porqiie declara qiie a adoptou forçado- 
niciite. Eu  intendo, q u e  quando iim objecto qualquer 
vai ii Coiiirnissão, e para dizer differente coiisa, d o  
qiie estava dicto, aliits ri50 se rriaridava l á ;  não é 
para que a Commissão d ê  a inesnia decisâo por dif- 
ferentes palavras; é para cliie se diga inais o11 iiie- 
110s do que estava dicin;  não é $6 para o objecto de  
redacqão, neste caso d approvar salva a redacção: 
não foi isso que succedeii, porqiic nada se tinha vo- - - 
tado a esie ;cspeito; todas as erneiidas cliie se lia- 
viam ofkrecido forain riiaiidadas i Comniissão. vara , . 
qiie á tista dellas a ConiniisGo dC5.e utna nova re- 
dacção; riias nno estova airida approvnda. 

Ora,  agora o Sr. Deputado por Coiinbra applicoii 
o qiie eu tinha dicto; quaiiio ao  direito de ser votado, 
para o direito de  votar: coiiibaieii aquillo qiie nâo 
liriliamos dicto ; e por consequeiicia coaibateu á sua 
vontade; porque iriinginou o qiie se não tirilia sus- 
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tentado; e assiin é muito facii combater a opinião 
de  qiialquer iridividiio. Eii disse, que n rcdacçgo que 
riiandava para a Rfeza era riiais liberal que aqiiella, 
que a Coiiirnissâo tinha adoptado; e torno a repetir, 
perece-irie qiie não dev iarnos recuar ; parece-rne qiie 
o Acto Addici~>riaI nso v e m  aqui para se estabele- 
cereni ainda ineiios garantias, do que estão estabele- 
cidas na Carta Coi-istitacional ; mas o qiie estava na 
Cartn Constiiucional, e o que diz a Lei de 30 d e  
abril de 1835, em cicie o illiistre Depiiiado falloii? 
Diz qiie a proniiiicia será ratificada pelo Jiiry : ora 
agora diz o il liistre Deputado - O que nós 1)omps 
aqui 4 rnnis - não é tal : ~~ergi in to  eii, póde, oii não 
pbde arn:inlrâ haver iirria Lei, ,que diga,. qlie fica a 
ratificaçtto siispensa ? I'óde : d alii por diante o <Iiie 
acontece 1 12 que fica iiihibido de  ser votado só pelo 
simples desl)aclio d o  J u i z ;  isto é estirbelecer miiito 
rnenos garantias do que a da  Carta Constituciminl e 
d a  Lei d e  1835. 

O Sr. Ferrer: - Peço pcrdio ao  illusire Dopiita. 
do : a i e d ~ r ç h  da  Coinriiissão coniprehendia duns 
hyl>otliejes qiie era - ratificação de Jiiry, e no caso 
d e  ngo Iiaver ratificaç50 de Jiiry, passtir a proniiiicia 
eni jiiigado. e não se venha argirrnentar com a Lei 
de  30 de abril ; isso n5o existe Iinje. 

O Orador: -&tia1 é o resiiltiido &'emenda ? fi ser 
necessaria a raliric:ição do Jiiry, ou, á. falta de  ratifi- 
caçâo, sentença de condern~ia~ão.  A emenda quer di- 
zer, que n i o  reciieiiios daqiiillo que estava estabeleci- 
d o  na Carta e na Lei de  30 de abril de  1835, que 
diz, qiie é necessaria a proniincia ratificada pelo Jury:  
quer dizer que pelo rnodo estabelecido no Acto Ad- 
dicional, nós voltamos para traz em logar de  caini- 
iiliarrnos para diante. Pois então se o cidadâo que 
estiver pronunciado e ciija não tiver sido 
retificatla pelo Jiiry, n5o póde ser eleito ,Deputedo, 
rião serh rritio ido  melios do que está na Carta .C:oiis- 
titiicional I? Lei de  30 d e  abril de 1835?  

Na seniensa de  condeninação interveni em regra 
geral o Jiiry, e nas excepções cm que não intervem, 
o perigo é miiito menor, e ne.tas excepçôcs póde-se 
estabelecer a necessidade da  sentença 1.assnr em jitl- 
gado. Haros sBo os processos eiri qiie 1150 cntiiim os 
Jurados 1 . . 

O Sr. Nogueira Soareu : -No processo dos ari- 
rentes n3o entram Jiirados. 

O Orador: - Essa rrgra tein excepção - lá está 
o tiitigo 6.' 4 83." do Decreto de  18 de fevereiro d e  
1847 orcli-iinrido, qiie cornl>íirecendo o réo antes de 
proft:rida a sen ten~a  de  primeira instancia, o proces- 
so vai outra ao  Jiiry 1 

O Sr.  Nogueiro Soares : - Nrto vai ao Jiiry. 
O Orador: - e expresso iia Lei - Decreto de  18 

d e  fevereiro de 18487 artigo 6." $ 9.". 
O Sr. Nogueira Sorircs : - h Ao é. 
O Orador: - Póde-se dizer o qiie se quizer, inas 

o qiie eii digo, prova-se á vista do Decreto citado; 
e ;iirida riiais; pnrece-ine qiie a inelhnr doiitrina tr 
esiat>eltv:er é a consignada na Carta, c Lei de 30 de 
abril dc 1835 que'veni a ser; para votar ser bastan- 
te a proniincia, e para ser votado a ratificação da  
pronuncia pelo Jiiry: parece-me isto rriiiito ri):iis cii- 
rial, irisis coiifornie a boa razão, e não irmos cbiahc- 
Ivcer uriia dotiti-ine em virtiide da  (liiiil i i i l i  Jiiiz Or- 
dinario póde iiihibir uni cidadzo de  poder ser eleito 
Deputado. Não o póde, com a Legislação actiial, irias 
póde-o coi~i outra, e não lia ditricoldode nenliiirna 

9 



em se ;ridar de l , ~ ~ ~ k l a ç â o .  1"rreee-iiie portalito, que do Parecer, 11ias agora voto pelo 1)rimciro; porqii,? 
ilecessario diecriniiriar t i  doiitriria: pelo que diz ~ S L C  d O que  diz tiidn com mais clareza. 

respeito a votar e iiinri cnndição, mas para ser VOO Agora eu peço a V. Er.' que tenha a bondade de 
tado é necea-ai i a  oiitra: nio basta só a proniincia, e' mandar ler pelo Sr. Secretario a redacção dn pri- 
neceisaria r i  I,ronuncia ratifi(.ndn. meiro Parever iicsta parte (Leu-se na .Wern). 

O Sr. Leonel T ~ v n r e s  . - Talvrx parpcca60 rnais ( O  0rudo.r continuando) : - Sr. ['residerite, :,do- 
convzriienie, e inesriio maia prudente ceder da prla- ra tractn-se dos qiie podem ou ngo podeni votar, 
via. Qi~nndo i i i i i  illiistre Urpiitado daqucllc lado (O e a resp<.itr> dos que podern votar estio todo. os 

&reilo) estava faliarido, iivc: vontade de rrsponder- Senlinres de accordo com o qiie estd no Par, ,  1 ; 
~ h c  algrirna coc~sa: essa vontade porêm j6 me pas- estão da aocordo que póde bastar a proniincia ,tas- 
soii, mas ficou-nie sernore o desejo do responder a sada eiii jiilgado ou confirmada pela Relaç:io; falta 
tima das sune ~,roposiçõe~, c a essa niio prescindo de só designar algiime coiisa rnais a respeito dos qiie 
o fazer, ainda que, como disse, talvez parecesse me- podeni ser votados; e esta agora a principal qiies. 
Itior não responder a nrithiiina.. . . . . Mas nao ; a tio. Mas se quizessem atteiider ao que se passoii, 
Irnl)reclsa abusa, t1 SP nirigiieni respondesse, havia de e qiiizessern propor alguina coiisa a respeito deste 
dizer-se que o silencio con fessou (8poiados).  ~ O I I ~ O ,  ~ r q i i e  não vieram COR> as suas cliividas qiian- 

Sr. Presidentente, dnlli, do Iado direito, disse-se do  aqui se discutiu e votou o artigo 7.", que aiiidn 
que esta Caniara estava com medo do adiamento, O U  hoje foi approvado por esta Camara?. . . 
da dissoliição. Eu, Sr. Presidente, o que sei, O qiie Não o fizeram; calaram-se; deixaram votrir 1, ,ir- 
posso asaevcrnr, é qiie miiitos dos nieus Collegas de- tigo ?.', e agora 8 que aqui vem com diivida. ! E 
srjniri a dibbolii$;Lo, !)ara se verem livres do posição 1150 se faça reparo de se ter votado o artigo 7." p i -  
ftiisa eiii que se acliarii (Apoiados). Em quonto a rneiro que o ariigo 6 . O ,  porquo a ordern natural das 
miin, ~ o s m  eccrescentar mais; posso dizer, que, ha materias que estavam sobre a Mesa, assim O exigia, 
aqcii qiieni sijiba que cri ha rnirito ando com voritade e V. Ex." seguiu a ordem qiie devia segiiir.- Uei. 
de rnt. dissolver a mim nirsmo (Riso). O Sr. Pre- xaram passar o artigo 7.", c agora qiierein metter 
sidente do Conselho sahc-o perfeilauiente, porqiie eu 110 11." 9.' do artigo 6." aqiiillo qire e6 tinha cnbi- 
jB muitas VCZPS Ilio disse, e póde chegar occasião, sc mento discutir e votar, qiiando se tractoii do arti- 
as coiisau clirgorern a certas iiiedidas, que cii então go 7." 
faça o que tenho tensão de fazer, e que não tenho Agora arespeito do aigumento depodcl. 1111 I,ci 
feito por dernro, e por vergonha, ma> póde chegar prohihir OS aggravos de injusta rtronuncia, 6 i i l i1  ar- 
occosi{to qiit. eu n,io torne a entrar estas portns para giitnerito tal qcre tigo prova nada á força de querei 

, dentro. Isto é o quc eii respondo a quem diz que a provar tudo (Apoiados). Desde o tiiomento queche- 
Camaia estava coiii irirdo do adiamento, ou disro- gassc a fazer-se uma Lei que extinguisse o s a g p v o s  , 
l ução. de injusta pronuncia, eritào estavam acabadas eii, 

Agora quanto niateria principal direi, qiie, sen- Portiigal todas as garantias de liberdade (./lpoi,c- 
do eu naturalriiente homem de rancho, porque nio dos); tudo que estainos a fazer era escrisndo, i i : i ~  

gosto de andar só: gosto de seguir e coriforrnar-nie valia de nada; nós nuo poderrios aqiii lcgislíir ! j t r ; t  

corri as opiniões dos outros: gostei sempre de stlgiiir essa liypothese, porque para essa Liyf>othese quem k. 
O catiiintio por onde v&o certos individiios, e isto 6 gisla são as bayonetas, cliicm legisla sSo as juntas i 
conhecido por rniiita gente, agora por iima experieii- de Rraga, Snritarem etc. ; é querri legisla para essas 
cin jh iriuito longa vou tendo vontade de aridar 56, hypotheses ; nAo fia de ser a Cainara dos Depiitad- ; 
porque vou-me arrependendo de ter tido ulgarnas por riiais que se queirarn prevenir esses casos, nao é 1 

condescendencius com os oiitros. possivcl. 
Sr. Presidente, inquc~stionovelrnente o Goverrio di- Qiiando eu tia pouco disse, qiie para estas causas 

zia no Acto Addicional-que não podiam ser clei- não acreditava nada iio que se escrevia nas Consti- 
:os os pr0111111~iado~. - A Coinmissão disse - nio po- tiiiçCe3, fizerain-se-me por isso nlyumas cerisiiinj, e 
dem ser clritos os acciisados por effoito de ~lroniincia a ellas responderei eii qilc para coiifirrnar, o11 para 
-porque qiiern intendc da tnateria, ha de ver qiie 
nesta redacção do primeiro Part:ccr da Commissho se 
dizia tiido quanto se póde dizer. Mas começaraiii ti 

apresentar-se escriipiilos : corneçarani uns poucos dos 
nossos Collegas a dizer - aqui falia isto, alli falta 
arluillo - e oiitros a dizerern-iião falta liada : - uni 
disse para aqui -outro disse para acolh, e a final a 
Commissão viii-se doida, por querer fesei o vontade a 
todos, e o que é verdade, 6 que iião fez a vontade a 
ninguern. A redacçã~ do primeiro P~recer  é a mellior, 
e o mais clara, e foi tini erro da Comrnissão, e talvez 
uin crro indisciilpavel, em condesceader corn o qiie se 
pedia, dizeiido-se que jc precisava de melhor redacsBo. 
A Cornrniss50 trouxe oiitríi redíicc,ào; mas niío.foi por 
culpa siia : foi para ver, se fazia a vontade a iins poii- 

jiistificar a minha propo-%ição tinha a experienc& de 
Poi tugal, fiespanha, Prariça, dos Estadoi I' ! I ( - -  
iriariha, da Italia, n'uina palavra de muiio- giitros 
paizej. -Em Portugal tem-se feito varias Coristitiii- 
sòes, iiinns nielhores que outras, nias só tem existi- 
do de facto; na França vejam-se quantas Coiistitiii- 
~Ões  se tem feito, e o certo é que a siia cxecicrio I i i  
é nenhuma. -Cito sb estes exei~iplos,   li^^ 1 1  .1)ooi.i 

á observaçiio feita por iiin Sr. Depiilado do Iacio 
direito, que lia pouco falloii. Na0 respoiitlo ar> r~i, i is  
qcie S. S." drsse, porque intendo qric e mellic>i ngo 
me occirpar dessa t'i i efa. 

Eu tamòem podia referir outras muitas cousas, 
que eii julgo rnuito boas, corno, por exemplo. a 0 1 1 1 -  

i i  i~otencia parlamentar ; hoje estou per.iindi~' c 
cos'de Dcputudos, e para que nào Iioiivesse a discus- é a unica cousa conveniente e iitil a o  pai,. ,iliic- 
são q110 hoje houve, mes a Corninissão paga agora a 90 que é urn dos unicos remedios para tiido; m:,s 
sua condescendencia. A Commissão devia teiiriar, e não O proporilio por ora; vairios indo corno c>taiiioj, 
não fazer a redacg5o que fez, e se não fosse o que que j i  1120 é máo; cstou persuadido qiie ,iind 1 1.1 
tem havido aqui hoje, ainda eu votaria pelo iegrin- liavemos de chegar; não se póde iiinrc.li:ii r i ( . l i i m  -.a 



e de ~ e p i t e  eiii todas as coiistts, porqiic3 niiiiitr- dvI- taçiies; 'porque pdein haver alguns Senhores qae 
Ias só corn o tenipo L: que se podem obter, e kiio-de qiicirain qiic a disposiç&o don." 9.' da+wtigo G."seja 
obter-se ainda qric a principio Liaja sua difficul- applicada para o primeiro caso, mae não"para o se- 
dadc. giirido, e por isso eu peço qrie se divida a votaç50. 

Aates de conclu;~ direi, que sinto muito v&r qiit. Toda esta ronfus?ro é resultado de se ter votado o 
i t  Coinrrii~s;~~ fosse coiideswi>dente, por causa do artigo 7." antes doartigo (i.", isto h, votar-se primei- 
que algiiiii.is pessoa3 diziam por aqui e pelos corre- ro o 9.' que o 1.' 
c101c.s ; si i i to que slla adoptasse urna oiitr,i icdacçio O Sr. l+re~zJeuBe - Torno a recordar ao; Srs. 
coi a 311,~ vontade, e rio fim esses 6rs .  Deputados, Deputados, que o artigo 7." tinha sido adiado ria 
(.OII  quc.iii rt ComriiisGio foi condesceridentc, ver~hani sua discussão em corisequencia d'iima pergunta feita 
: i ( ~ i  c , i>cni  i i ,~  Commissgo (Kiso). Tem feito muito pelo Sr. Depritado Passos (Manoel) ao Governo, so- 
iii.11 111--o. tcxin sido injiistos, e eu termino rept~tinclo bre se tiriha algiima duvida ou dilriculdade em que 
a c11 I,ir,iy:io ( I ( >  cliie retiro o ineii segundo voto dado deixasse de haver aenso para os elegiveis a Deputa- 
A i i l ~ i i i i  L ied rcçao da Cornmiss50, e voto pela pri- dos; o Governo iiiteride~i que devia conibinar al- 
meira iCtlacg.io (liir cii tainbem tinha assigriado, c guma corisa a este respeito, e então adiou-se o nr- 
pap a V. Ex." qiio co:iiecc por pôr W votaç5o a pri- tigo 7." por cstc motivo. 1Ioje a primeira coi~sa que 
meira redacçiio da Commiasão que é a ,melhor, por- se fez, foi votar sobre se estava oii ri30 prejudicada 
qtre diz tudo quanto se ~>óde dizer a respeito do ob- a Siibsti tiiição do Sr. E:liaâ da Cunlia Pessoa ; depois 
jectn em (liiestiio (Yoaes: - Votos, votos). disso reiolvido, sertiiii-se o artigo 7.", rnateria prin- 9 

$r ~Yji~t i~tro dos Negocios E'sdrnageiros (Viio. cipal que ainda iiwo tirilia estado erri discussSo; de- 
conde d'dltneida Garret) : - Pedi a palavra simples rlarei pois em disciiàsão o artigo 7.", niiigtiern recla- 
mente para rectificar urn f,tcto qiie fora iirt i  pouco mou, nem pediu a palavra sobrc ellr, e foi depois 
alterado sobre tudo no discurso do illustre Det>iitado npprovado. Scgiiiri-se logo a di5ciisslo do addita- 
que acahn de fallar. irlento do Si. Vriz Preto Giraldes, qtie tatntlern erd 

A Proposta do Ciovrriio a respeito do onto em rnateria principal. c n8o tinlia ainda sido disci~tida. 
q i ~ ~ s t ~ i o  expressa textualmente a doutrina !o illustre Terminadas pois a sd i~cus~ões  O votaçnes das mate- 
Ilepiitaclo. O Ciovernoquando fbi áComrniss&o, cnn- rias ~rincipaes, segiiia-se aquillo que tiiilia já sido 
dcsccncleii com ella ern doutrina, mais nada. - 0 i l -  discutido, [nas qiie havia ído h Cominissgo paia me-  
luitie Depiitado disse, que o Governo n;i sua I'ro- lhor redacçiio, e iicste caso estava o ri." 9." do ai 
posta dizia = h á o  podem votnr aquelles qiic estive- tiao 6.' Eio o inotivo porqiie O artigo 7." foi votado 
reni proniiiiciados = e  que tinha ficado ahi. . . (O Sr. primeiro que o n." 9." do artigo 6."; c ii,'to o ~ r t i g o  
Leonel. - k5iganei.m~) 0 Govcrrio não qiiiz ficar 6." todo, p i q u e  os ri."' 1 ' ta 3." do artigo 6.' j6 es- 
alii ; porqiie o C;ovcrco sinrcraniente qiicrin inelho- tão votados pela Carnara logo da primeira vez que 
rar ;L redacçrio da Carta, qiicria traduzir o seu cspi- chjte objrc-to se discutiu. 
iito na Lei, c o espirito do piiz, e confirmar ver- Ora n o  ai Ligo 6." tracta-se iiiiicainente dos qiie 
dndciraineiite as liberdades legaes por via de actos têern direito a votar, e no artigo 7." trnctava-sc dos 
que ficassem tão iiialteraveis quurito ascousas tiumu- 
rias o p6deirl ser. A CornmissHo conservarido a mes- 
iria redacçGo, alterou alguma cousa soinciite as pa- 
lavras, e o Govc:riio contlcsccndcu ; rrias todos os Srs. 
Teputados que estão na Camara, e que são Juris* 
consultos, Ii;~o-de recoritiecer que não é possivel dar- 

i se prefcreiici:~ <L segiirida rcdacçno sobre a primeira, 
%,-de recoriliecer que a redacçao do Governo k mais 

- *  n 

juridica e mais liberal. Dizia-se na I'roposta=em 
estado de accusaça*~ por efeito Se pronunci /~ .  - \ 1) 
pello 1xti.a todos os Srs. Deputados Jiii.isc~oii?jitltos 
clrie estiio lia C'amara, elles qiie me digani. sc ido 
não está srificientemente claro c explicito. O {:>tado 
de accusaç&o por effeito de pronuncia é só qiiando a 
~xoiiuncia foi confirmada, o11 qiic passoil eni julga- 
do= Pondo a redacção do Governo arite a redacçgo 
(1;~ Comniisszo, vc:r-se-lia qiie a red;ics&o c10 Gover- 
iio é iriais liberal e mais j~iridica, a Caniara voteco- 
rno quizer. 

O Sr. Leonel Tav~ires: - Engaiiei-iiie, aquillo 
que disse o Sr. Miriistro d vcrdadc. 

O Sr. Alves Vicer~te : - 12cqiiciro qiic se caisul- 
ten Caniara ~.nbre se a inateria csti siitticienternerite 
disc~ilida. 

Julgou-se discutida. 
O Sr. Floltrentala (Sobre a orde~n)  : - O art. 7," 

diz que teem direito de ser votados bdos os que po- 
dein votar, quer dizer, para ser votado é necessario 
primeiro qtw possa votar; mas aqui ha duas distiiic- 
soes a fazer, uniu a respeito de votar, e outra a res- 
1)t:ito de scr votado, isto e, devcrn fazer-se duas vo- 

que tiriliarn direito a ser vo~ados ; n5o quiz dei- 
xar de apresentar W Cainara o additamento do Sr. 
Iloltreinari qiie era relativo A materia do artigo 7."; 
no entretanto a Carnara p6de ainda tornar conlieci- 
rncnto dcllc se o iiitender. Agora segue-se votar so- 
bre o n."  e.P, que Foi o qiie eu declarei oiii discus- 
&to, e qiie é o jue exac&nente se tcrn disciitido. 

O Sr. Holiremor~ . - Descjo qiie V.  Eu." Sq,r 
obsequio de iii,iii<I;ir ler a arta da ficbsjo do dia 1% 
de rnarço i,! . 1 1 1 í ~  abi liade V. Hx." achar. qiie ria 
tinha man(ktc(o /)ara a Mesa uma P~opoda  ciiie 4 
qiiasi a inesma qrie agora rnaridei. 

O Sr. 1'r.esidetrtc: .- \'ai I(?r-~e a :icta 1xLi.a ver- 
mos o que se passou (Leu-rc, ecr do dia 14.). . 

Foram rerriettidas todas as Propostas li Cornrnis- 
são, e a Cornuiise50 deti o Parccer rejeitando todas 
que iielle i150 mciiciot~ou. 

O Sr. [?erre+: - Qiieria dizer i>so qiie V. Ex.' 
;rcaboii tlc dizer. rigora já ntio póde Iiaver questio 
iieiii se pUclo votar seriio sobre qualqiici das redac- 
ções. A eirreiida do Sr. Iiolireirian nem foi adrnit- 
tida 8 di-ciissio; por cotiscqiiericia agora iiao se @e 
votnr sobre ella, não só porque. a ConiinissRo n re- 
jeitou, mas pela votaçno que a Carnara acabou de , 

fazer. O qiic eii inteiido ílilc V. Ex." dcvc fazer, 6 
propor ;i voti~<;ito a prinieira rcdacçk~ da Coiiimis- 
siio; se essa iiao f6r approvada,. póde-se depois vo- 
tar, como parece .querer o Sr. Miriistro do3 Negocios 
Estrangeiros, a Proposta do Governo; e tambeni 
1Mra satisfaeer ao Si.. 1Tol~rernaii proporilia V. Ex." 
o 11." 2.' eoiri reliiç5o ao tii!*ciio de votar, propo- 



nha a mesma doutrina do n." 9.' com relaçlo ao di- 
reito de ser votado. 

O Sr. Iiottremari : - & a minlia Proposta. 
O Sr. Presidente: - O que era natural era 1x0- 

pbr primeiro a redacyiio qiie a Conimissiio ultima- 
mente iiiaiidou.para a Mesa ; se essa não passar, pro- 
por a sua primeira redacçao ; se essa ngo passasse 
propor a redacçao do Governo; se essa não passasse 
propor a Substituiçlo dó Sr. Holtreman, qiic apre- 
sentou Pa Sessão de 12 de março, que foi admittida 
a discussgo e remettida á Conimissão; esta é que 
era a marcha regular. 

O Sr. -Holtrernatr: - Mas essa I'roposta substituí 
. eti por uina otitra, que a discussuo nie fez conliecer 

csta; mais no espirito ... 
O Sr. Presidente: -Eu vou propor a redacçso 

da  Coinmiss20, e depois, para tirar todas as duvidas, 
pedir-se-ha tinia votação sobre o direito de ser vo- 
tudo (Rpoicidos). 

O Sr. Minislro da Judiça : - Eii fallci nesta ina- 
teria quando se impugnou a redacçgo do Acto ~ l d d i -  
cional, e disse - Que dizendo-se L: em estado de ac- 
cusação por effeito de pronuncia 7, tiriliarn-se prevc- 
iiido todas as Iiypotheses, e qiie me parecia que a 
redaçâo podia passar assim. L1:ritrctanto esta estado 
de accusaçao podia fazer e fez algiiin t>arullio na ca- 
beça de pessoas menos con1iecedoi;is da nossa Juris- 
priidencia e da sua tecliiiologia, e então n Camara 
dccidiii, que era riiuitissimo conveniente, que a re- 
dacçzo de Leis desta natiireza t i v e ~ > ~  tal clart.za, que 
podvssem scr comprehendidus não só. pelos homens 
de Lei, mas por todo o povo, e eda foi a uriica ra- 
zTio porque e ~ s a  rcdacçio voltou á CornmissLo. Vol- 
tarido a Commissão o Governo accedeii a essa nova 
redacçiio, qiie em slibstaricia niio altera coiisa neiiliii- 
ma do qiie está no Acto hddicional (Apoiados); e 
tiio as inesmas id(;ns apresentadas por differentes pa- 
lavras: e eii vi-iiie 00rigado a to!i~ar agora a pala- 
vra,  para que se nào iniendcsse qiic liavia contradic- 
$0 da parte do Governo, deinarido agora de votar 
]>ela primeira redacção. Como em summn o pensa- 
mento é o mesmo, o Governo não teve duvida etn 
acceder, nem a tcrn em votar, por essa Proposta, 
por isso inesino que a Camara já pareceu não estar 
coi~teiite com a primeira redacyão. 

Era necessario fazer esta decla raça0 para evitar 
qiialquer suspeita de contradicçiio da nossa parte, 
porque sendo Deputados, somos tambem Alembros 

do Governo. Em quanto ao mais a ordem natural 
da  vota<;âo é o Parecer da CommissZo, que é só qiie 
foi discutido, e deve ser votedo, por isso mesmo que 
a Camara j& rlão qriiz admittir o texto do Acto Ad- 
dicional e intendeii qiie devia ir á Commissão. 9 

Posta cí ootaçtio a Emcnda do Sr. Holtrentan, 
.foi rejeitoda. 

O Sr. Presidente :-Torna a lêr-se o Parecer cla 
Commissão pnra ser votado. 

Depois de lido, approvou-se o Parecer )Ia parte 
rclativcr ao YZ." 52." do artigo 6.' 

O Sr. Ferrer: - Agora coin relaçlo tí clegibili- 
dade. 

O Sr. Presidente: - Os Srs. Deputados que fo- 
rem de ~ o t o ,  que a mesma doutrina qiie acaba de 
ser spprovada para os qiie teeni direito de votar, seja 
tambcm consignada para os que tcrn direito de ser 
votados, queiram levantar-se. 

Approvou-se igualmente a doutrina do 7 t . "  (2." 
com relaçcio ao direi20 de eer votodo. 

Foi lida na M e r a  a rcdocçGo, que a Commíssdo 
deu ao Artigo 1'2." 

O Sr. Presidente: - Esta doiitrina é a mesma (1t. 

urna Stibstiluição mandada para a Mesa pelo Sr. 
Justino de Freitas, c qucsa Bamara approvou; mas 
porque riio era exaclaniente o que estava no Actn 
Addicional, vtiltou ií Commissão para a redigir 

O Sr. Ferrer: - Era para dizer o inrsriio. ! - 10  

está vencido, [nas corno n&o estava no Acto \'irli- 
cioiial, i i ~ i  iiecessario dar-lhe uriia redacçRo, e agora 
n5o lia seii:o approvar oii rejeitar a redacqão. 

Foi approuuda u rcdacç io ; assim cotno a do Ar- 
tigo 15.' 

O Sr. Presidente: -Está concli~ida a discussb 
do t2cio Addicional (Vozes: - Ainda beiii) ; voltar5 
á Cornrnissão para a ultima redacçao. 

0 Sr. Perrer: - Para a Commiss~io potlcr t ld r  a 
ultinia rcdacçio é necessario que llie sejam presentes 
as differentes erncndas e votações que tem tiavido. 

O Sr. Presidente:- A ordcrn do dia para ama- 
r1115 é cni primeiro lognr o Projecto das Site Casiis 
que  já foi dado para ordern do dia, c em segiirido 
logar o Projecto n." 53 (,ara a nomeação de Juizes 
Supplentes. listii levantada a Sessão. - Eranz quli- 
tro horas do tarde. 

O REDACTOR, 



U Jr .  i+errer : -  IVlando para a Mesa o P.irccer 

N." 2. da Commissão do Acto  Addiciorial sobre a F:nit.ndn 
feita ria ocitríi Cdriiara. 

E' o seguznle 2 6 .  l S ~ 2 ,  2? 
T ' ~ i i ~ . c e i i  N.' 108 -c- '4 (:oinini?são t uacninoit 

o A d d i t , i r i ~ ~ ~ i t o ,  íjiia a C ~ r n o r a  dos I l ignos Parei  C-z 
ao artigo li;." do Acto Adilicioiidl, e h de pnrí.ccBr 
que eain Ciitn.ira o adopte, vi-to (liir assirn sca ioii ici 
m:iis rx1,licita a m.~reria d o  artigo. 

S,cla da Cori in~issio, 2 d e  Jitlho de 1858 - Lou- 
renço Joré Mnnipr. - Josd Fortunato Ferreirn de 
(Iustro. - J. de Mello Soares e Yaucoricellns. - Leo- 
nel Tavclrcs. - r. Ferver. -Yellcs Caldeirc~. - Se- 
ba,tilio José Coelho de Corualho. 

(Continurrndo) Sr. Pr*.sidentc, esta rnnteris nào t; 

ciiiia iiiciieria nova nt-sla Casa, jB aqui foi d i - c i ~ t i d  i ; 
todos OS Srs. Deputados t2crn conlit-ciini.~itn dvlla, 
talvcz foss~ conveniente qiie e1l.h se di-r i t i i ise hoje, 
para qiic o A c t o  Adti icioi ial ~iodcsse i r  B S.incção 
fh>,iI, e Iiicsino porque foi esta iinia das I)rinci,,ars 
Mis-Ges de que fornos encarregados, e e do tlvcorn c 

da dec~r ic ia da Camara acabar com esln iluí-tio. 
Mas n p r i n c i p ~ l  razão qtie tciil io p r a  ser decidida 
jl, é os Srs. Drpiiiad,>s tercm j.i corihecirnenio dt'3t;i 

r~i:iteria. 
O Sr. H(,ltre,nan: - S r .  Presidente, peço tiniea- 

rnrnte n t>alavra para consignar o mt-u \'ato. &t i  sou 
totalmente inini igo de, quando aenâo al)recentani ra- 
z&s novas, miidar de opir i i lo ;  riiio re jo que a Corri- 
mi.sHo as apre~ente, por conseqriencia o rnri i  voto Iioje 
e o mesmo qiie foi  n'outra occasião, e não (ligo mais 
II;I~R. 

0 Sr. Fewer . - Sr. Prt.sitlente, a Cornir~iscso n90 
podia dar no  Parecer todas as r a s õ ~ s  t~uc- lhe k7raii1 
prrsentcs; ai4 direi que j i ~ l g o u  este objccto ~ ã o  siin- 
pleç, t i o  facil, e até direi mais, de ião poiica i inpor- 
inncia, qiie não se cançori em dar razões. Mas  bas- 
tdrú qiie ei i  diga aos Srs. Deputados, que ou no ar- 
t igo í.e ponham essas palavras-i)os casos que o Lri 
desigriar, ou  náo se ponlinrxi, sempre tem o11 pórlr dei- 



xar-de ter 1ogor unia Lei Rcgiilaiiieniar. Na* Cons- 
i ituições só se estabelecem os principios geraes ; estes 
principios oii regras geraes 1120 de ser deeeiivolvidos, 
mas este desenvolvimento, e as excepções, qiir as re- 
gras gerries podei11 ter, fazem sc nasLeis Regiilainen- 
tnres. H a  muitos artigos da  Carta qiie, não falla!ido 
nos casos qiie a Lei marcar, teni já Leis Regulamen- 
tares; bastará citar os aitigos t,m qiie se tructa da  
promulgasão das Leis; nestes aiiigos ti50 failo a Carta 
em Ltai Regulainen~ar, e qpesar disso existe uiiia Lei 
Regulamentar. A respeito do Consellio d'Ksiado os 
artigos d a c a r t a  qiie iractarn delle, trrmbeiii não fal- 
Inrii em Lei llegtilainrntar, e todavia lia tinia Lei 
Rcgulnmentar. Por coiisequencin oii ee ponliam estas 
palavrns qire a Cainara dos pares ajuntoii a o  artigo, 
oii nlo, o effeito praciico lia de ser setnpre o niesino, 
srmpre lia de  haver urna Lei l~cgrilaincniiir. Isso não 
tciii (luvida iirnhiima. 

Portarito a Commiaslio iriiendeii qtie a alternçiio 
feita pela Cainnra dos Dignos Pares riâo era iiiiia ul- 
ieraçjo viial e de alta importancia, c iilo duvidou 
subscrever n ella por riinn coiisiderriç%o qiie voii opre- 
srnlor. 

Sr. Presiderite, se n C'imara n2o adoptar esta al- 
ternção ein rcspeiio á Iiarmonia, que dete  Iiii\ei en- 
t l e  os dois Corpo3 Legislativo~? porqiic cm f i r i i  quan- 
d o  lia diveigcncia deopiniòc.s e riccessario que algum 
ceda, sem o qiie nada se faz, digo, se a Cairiara nko 
a d o p ~ a r  essa altcrnçio, qual é o resiiltado? . . É no- 
incar-se iinla Comiiiisslo Mixta. Coiiio s5o us Coiii- 
ii~issi>t.s Mixtas forinadas? De igual niiincro de  Pa- 
res, e de Dei>o\ados. Reune-se a CorniuissBo, e se 
entrarem eixi caprichos, e os Pares e os Depiitados 
aiistentarem as dcci3ões das siias rcspeclivas Caniariis, 
iiiio cedem, I IR  cnipate, e aqui ieiiios inutilisado por 
iimn coiisa dt! poiico momeiito o Acto Addicional ; 
além de que isio traz coinsigo o inconveniente das 
delongas, e parece-me que é de iirgencia o acabar 
com este negocio d o  Acto Addicional. 

Por conaequencia i150 estejamos coni capriclios. Se  
n Camara fosse revogar a sim decisão d e  outro tem- 
po, ou'se tivesse d e  contradizer-se para assim dizer 
voliintariamente, então podia ser censiirnda ; mas a 
razão porqiie a Cdinara vota isto ogoro, 6 porque 
quer expedir o Acto Addicional, e nâo quer sacrifi- 
car o todo a lima parte pequena, o essencial ao acci- 
denial. 

O Sr. Holtreman : - O qiie nie Ilarece é que as 
rnzões qiie deu o Sr. Relator da  Cominissll~, riiio são 
conveni~ntes, ou eu nie enganei nos aponlomeiitos 
que tomei. O Sr. Relator disse primeiro qiie era uma 
qiiestio de  pouca i~iiporiancia esia d o  Additamenio 
rindo da  oiitra Camara. Vê-se bem qiie iima qiiestão, 
que deti logar a iiina votiisâo nominal, não é de poiica 
iii~portancia. 

O Sr. Ferrer : - E de pouca irnporinncia relati- 
vamente tí alta importancia d o  Ac \o  Addicioiial ; foi 
neste sentido qiie o disse : neste Miindo n8o lia nada 
absoluto, tiido é relativo. 

O Orador: - Não digo niais riada, porqiie quiz 
dar siiiiplesrnente o meii voto, e e, que niio approvo 
o l'arecer da  Coiriniissão. 

O Sr. Leonel Tavores : - Sr .  Presideiitr, eu jiil- 
guei que niio Iiaveria discussiio; niio me parecia iie- 
cessaria, e parece-me que ninguem garihoii nella; 
nias como começoii, tarnbem agora quero faltar. 

Todo o mundo sabe o qiie se passoii a este res. 
\'(,r.. 6.'- JLILIIO - 18f)P. 

~>eito ; todo o rnuiido sabe iliirni leve a ciiCpn do qw 
se passou, e todo o niiindo sabe qiie a final a Carnara 
dos Deputados portou-se com tal dignidade u esse res- 
p i t o  qiic ficoii victoriosa na Iiicla qiie Iioi)ve aqui. 
Mns agora, Sr. Presidcnte, a oritra Camara é igual 
a este ou nio  1 Certaineiile qiie e. Fica ma$ ?uanclo 
lia entre doi3 iguaes urna divergencia di: opini&o, ce- 
dcr-se de  iima das partes? N5o fica rnal (Ap&ado~).  
E iiiuito menos fica ntal a Comara dos Deputados 
ceder á Camara dos Pares na iinica diivida qiie a 
Camara propôz. A Cainara dos Depiitados fez 1,a 
t\cto Addicional todas as alterações que iatendeu, e 
a dos pares altera iir~icaiiiente riessa parte aqiiillo 
que a Camarii dos Depiitados votoii. Agoru pergun- 
to: ficará mal J Cainara dos Deputados ter uma de- 
ferencin com a Caiiiara dos Pares?.  . . NBo Ctcn cer- 
tamente (Al,oiodos). fi iiecrssaria essa deferencirr ou 
ri50 e ? .  . . Intendo qiie é parti acabar a qi~estão, r 
tanto mais que d'alii nâo veni iria1 nenlium : esta é a 
verdade (Apoiados). 

A razão da  insistcncia da Camara doi Deputados 
foi a siia di nidade ; e ficou victorioea na Iiicta qiie 
teve com o !h inisterio, porqiic n Camara dos Depii- 
tados apesar de  tiido o que aconteceu, ficou na sua, 
e o Miiiisterio foi o riiiico ciilpado d e  tudo qiianto 
ncoiiteceri. Agnra cotri a Camara dos Pares é oiitra 
coma, são dois iguaes, um dos qiiaes, a C'auiara dor 
Pares, se poitoii com o outro d o  modo que approvou 
tudo qiianto aqiii se fez só corn riciia unica alteração. 
Pois aqui fizeram-se basiai~ies. E entao haveinos d c  
rirgar h Camara dos Pares a deferencia d e  opprobíir 
a sua iinica al teraçio? . . . Isso não rror\ ficava bem, 
porque qucni teve tantas atteriç6es coriinosco, ~ i c r c ~ c e  
bein iiiria da  nossa ~ a r t c .  

i 

Eis-aqiii a iazào porqiie voto no sentido da coiii. 
missâo. 

Mas effecii tatilente não ha alterayào neriliiirna, por- 
que qiiando a Carnarci dos Ilepiitndos apreselitori R 

proposição absoluta, fez o mesmo que ha entre outras 
miii tas ConstituisGes onde proposições siniilhantes 
veem, intendendo-se sernpre que fica pare a Lei  Re- 
girlamentar o preencher o que falta, ainda que isso 
i150 se diga na Constituição; são niiiitos os exemplos 
disto, e tanto importa vir a proposição absoluta na 
Constitiiisão, conlo niio vir abeoliita, porqiic qiier vc- 
nlia com essa declarosito ou seni ella, o resultado 6 
eaiiipre o inernio. 

I'ortarito por estas razòes - porqiie o Additamento 
niio altera nadn, o porque nie não erivergonbo de tcr 
iima deferencia pcli~ Comera dos Pares, spprovo o 
I'arecer da  Coiniiiiss5o. 

0 Sr. Alveu Iricerite: - Peço qiie se consulte a 
Caniara sobre st: e niateria está discriiida. 

Julgou-se discutida, c 
posio o Parecer ii votaçâo - j o i  opprovado. 
O Sr. Presidente: - Logo nomearei a Deputação 

qiie liade siibrnutter A Sancçio Real o Acto Addi- 
cional. 

O Sr .  Conde cle Villa Real : - Declaro que vo- 
tei contra. (O Sr. I'assos (~Vanoel)  : - E eii tain- 
bem). 

O 6 r .  Presidente: - Arites de  se passar á ordem 
do dia leiribrarei ainda uiua vez aos Srs. Depulados 
que vrjam se fuzein quanto poscam por vir tini pou- 
cti niais cedo, porqiie ela regra só se abre a Sessiro 
a o  meio dia, etn qiianio que apparecem aqui algi~ne 
Srs. Depiitados 6s onze horas, qiie é a liora marcade 

8 



p i o  liegiincnto, c eotcs Srs.  Leerii de estar das onze 
até R s  ciriço, e veern a esttir seis horas, em quanto os 
outros s6 estiio cinco; t! justo r p t .  se evite o incom- 
modo destes que vêem á hora prefixa. Por esta ra- 
zão, e porque assin~ o inarca o Itegimenio, peço e 
erpero que os Srs. Deputados tcntiam a bondadr de 
se npresentarem aqui As onze horas. 

O Sr. Secretarao (Rebello de Curvalho) : - Aca- 
bn de ser mandada para ti Mesa a seguiiiie. 

D E C L A R A Ç ~ O  DE VOTO. - Declerâmos qiie voii- 
[nos contra o Parecer da  C o i ~ ~ t n i ~ ~ a o  E%pecial, que 
npprnvoii o Additarnerito que a ('arriara dos Dignos 
Pares fez ao Acto Addicional, relativo ií abolição da  
JJF I IU  de rirorte nos ciiriies politito.. - Conde de Ydla 
Real - Pnsaos (Mnnoelj. - P<itxo.u (José) .  - Sei- 
xas e P~isconccllo~.  - Justirto Ferreira Pinto Basto. 

M a n d w  be Larrpir na A c t d .  

Biscussti« do Proiecto N.' 91. 
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