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O sr. Presidente : -- Coiiio 1130 estR iriais nii~gnem 
iiiscripto viic p~tssar-se á 

OlbDE'I\L DO DIA 
Bill de indemnidade 

PROJECTO Di: 1,Fl 3.'' 2 
Sciihores. -A coliiinisdo encarregada do emiltir pare- 

cer Acerca das ~)ropostiis de lei 11.'' 1-A, u.' 1-i3 e 11.' 1-C, 
coiictrriierites i~ actos rle i ia t i i rc~;~ 1c-gisltttiv;t ~raticaclon 



pelo poder executivo e a faltas comniettidas na convoca- 
$30 das camaras, vem expor-vos os resultados do seu exa- 
me. Refere-se a primeira das meiicionadws propostas li 
responsabilidade cio governo por haver assiiiriido o cxer- 
cicio de funcyões legislativas, ordinarias c constitucionaes, 
e differido a reuni30 das cortes atí: ao dia 2 clr janeiro do 
corrente anrio. Renova a segunda a iriiciativ;~ da proposta 
d<: Iri 1 i . O  110-A, de 18 de janeiro de 1893, attinente a 
iiicdidas de caracter legislativc>, decretadas até 31 de de- 
zcinlro do 1896, que ebcedesseni as ailctorisaç(ics tln 
carta de lei de  26 de fevereiro do inesino aniio. 3; a ter- 
ceir:~ reuova taiiibem a iniciativa da proposta de lei 
n.O 116-B, do 20 cle outubro de 1804, re1;itivn lis provi- 
dencias piiblicadas de 25 de agosto de 18!K>> a 27 de se- 
tcnibro de 1894 incliisivamente. 

'I'cncio crn conta a magna amplitude do trabalho, que 
nos foi confiado, e o vastissinio campo, ao qual tcriamos de 
applicar ae nossas attenyões, leiiiljrâinos a convcnierici;~ 
de ser nomeada outra commissão especial, que se occiipe 
do objecto da segunda proposta, conforiiie foi apljrovadu 
eiu sessao de 20 de outubro de 1894, e (lt, riiviar ás com- 
niissi7eu respectivas os decretos coinpreliendidos n:t yri- 
uicira e terceira proposta, reservando para 116s rstutliir 
aqui a questgo politica, propriamente dita, isto 8, :is cir- 
cumstaiicias prodiictoras da dictadura do actual galiiiete. 
e tratar, em relatorios distinctos, do decreto de 28 de 
março de 1895, referente a materia eleitoral, t: do decreto 
de 25 de setembro (10 mesmo amo, sobre a nova consti- 
tliiyão da caiiiara dos dignos pares do rcirio, n?io 5 6  cm 
virtude da indole peculiar d'estes decretos c proxinio neso 
coui a qucstão yoliticu, Inau ainda pela caroiicia (lt: coiii- 
missíjes proprias, entre as permanenteiiieiite constitui 'as 
nos termos do regimento da eamara. 

Procedendo assim, fomos determinados pelo intuito de 
especificar e definir a natureza do acto governameiit:~l, 
facultar a circiimspecta investigação das proridenci:is pro- 
mulgadas e facilitar, ao mesmo tempo, as alteraqões de 
qualquer especic, que ao parlamento se afigurem vantajosas. 

Inquirir, eiu priineiro logai, das rnsiies juslificativau da 
dictadrirn e avaliar, depois, o iiicrito dos tliffererites diplo- 
nias de caracter legislativo emanados do poder executivo, 
parece á vossa eonimissão, de accordo com o govcriio, o 
nielhor carniiilio a seguir. D'est'arte, ficarh riianticlo coin 
ninioi. efficacia o elevado mister do parlamento. 

Senhores. - Kos paizes livremente governados acha-se 
consignada, de harmonia com insignes publicistus, a clivi- 
são dos poderes politicos, seja qual for o seu riuiiiero, 
corno unico processo de assegurar os direitos dos cidadiios 
e tornar offectivas as garantias individuacs. Exarado rias 
constituiy6es, tal principio conqiiistAra os ftjros dc vercla(ie 
iiiconciissa, de dogma intaiigivel, sem embargo das diivi- 
das cluc a alguns suscita, desde que um notava1 cscriptor 
du scciilo passado, em palavras tão singelas, quanto elo- 
quentes, patcuteou os riscos da concentração d'elles no 
mesmo hoiiieiii ou na mesma classe. Em faccb, portanto, 
cla lei fundniiientai da nação e da doiitrina corrente, o go- 
verno, arrogando-se funcçGes alheias h siia coiiipetcncia, 
eiiibaraç:\ndo o regular andamento do iiiachiiiisirio consti- 
tucional, e, sobretudo, revogando disposiçlies da Carta, 
ciija reforma nein ás cortes ordinarias se permitte, com- 
mettcu um dclicto, ali6s de freqiicbntc pratica entre nUs. 
E2 esaa invauso lia esphera do poder legislativo, repctida 
ainiudadsmeiitc por todos os partidos, por todos os esta- 
distas, por aquelle mesmo quc a si proprio, oni linguagem 
rc:passada de candura e ardente aillor da liberdade, se 
proclamava ((implacavel inimigo das dictadurasu, bom pUclct 
ser que traduza os symptoinas de uiiiit c.pocli:t reiiovadora 
na historia politica dos povos. Esse pliciioinciio, contraili- 
ctorio e extranho, significará, porventura, o iiidicio prerna- 
turo dt? um ulterior regiinen, caracterisndo pela siippres- 
sgo de subtilozas metapphysicas c profundas modificay6es 
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no parlainciitarisnio; regimen possivel e y r o v a v ~ 3 ~ 7  ~""(lo 
a dictadura, operada :I traiisfoi.lnayAo iueiit;il rio c~jJiri to 
collectivo, triumphnnte a crença p ~ i t i v a ,  c~iiiiiiiados 0s 
hatuitos de retrocesso e sxtinctos obscuramente, coin o eu- 
nlio clc ict~ogfiidos, us denoiiiinsdos revolucio!iarios, bc ja  
por cssenci:~ progressiva, sein jamais ser anarcliica. 

Iri~-oritustav<111ne1ite, o systcin:~ rcpreseritativo, ~ l ( ~ @ d t '  0 

Sc'Ll ('OlllC(;O, e Iinjt* iiiais tjric iiiinc:i, por todil a ~):ii.tt'.i 
inc~i.iil~~iitcl ri11 P o r t i ~ ~ : i ] ,  uiitle foi iritic,dnzir!o, ol.>t~tlt~t.iido- 
se h lci sociologirn (1:~ iiiiitn~2o-iiiocl:1, zt'in < L  1)rt'~i:l 1)1.(:- 
p:lr:~y>o do meio c (1s iii(1ispens;tveis correcti\ 11s lia ('sti'ii- 
(ot~ii.:i, siibsisti~ iiirluiiiado (le defeitos (11i'~ :i rritic:~, 110"to 

(1"' I>crievoln, rec:oiiliece e vai notalido. 31:js7 apesar de 
qiiac3sqiiei. tlrfi~~~iiiitl:d(.s, lacurias c im])erfciyi>cs, ini])orta 
1i3o esqiiccrr ;L siia .;itperioridade em ri~1;ic;b ás outras fór- 
mas de gi,vcriio, li,& actualidade e s ~ t ~ i i i v e i ~ ;  ~ i~~r r io r ic lade  
i.aiiifcst;i na origc~n que o piodiiaiu, ria tlieoria qiie o 
sustuiit;~ c nos fructos que d'ellr bu colliciii. 

Não dilvid;.tiuos, por cunseguirite, t.ric.arec~r A iinprek- 
rivci urgtaiicia de o recestir dc prestigio a fiiii (lt. prote- 
ger efficaxiiiriite o (lireito, s r  i150 1jnr:r dirigir com sabe- 
doria o prudencia as p,zrticiil:tridade.; qiie constitiiein :& 

vida dos griipos liiimanos. 
Olh:~ilos os factos superfici:~liiieiitr, as (1ic.tadiir:is de 

189:), 1894 c 1895 talvez seja~ii apodiid;is de arbitr:t- 
riedatlas. A primeira vista, caiu cffcito, ncnliu~n . perigo . 
formidavel, nenhuma temerosa calauiidadc ilxigia j 
:ippurcmia, o paiz, ein geral, conservou-õc traiiqiiill~ o a 
sa1vai;Zo publica nâo eestevc: em cheqiic; de sorte rluc, fd -  
ieceiil os argumentos consagrados   elo liso na dtlft:z:l 
actos dictatoriaes e que plenamelite absolvciii iis ili(.l:i(li~- 
ras de 1836, 1842, 1816 e 1851. 

NBo adrriira; b da natureza das coiis:is iinl)rc\sion:iriiiu- 
nos de preferencia coin os resultados brusco3 tb iiiiiiiedia- 
tamente p:rlpaveis. S u ~ n ~ i . ~  as epidemias geraram maior 
pznico que a tiil,erciilnv; rrmpre o piinlial, que :issassi- 
na, abalou mais vir~~iii t .~itr  os animos rliie o veneno, qllc 
corroe poiico a poiico as ciitriinhas (Ia victima. 

Umah vcazes, as sg>cic~d;tdes e as iristitiiic;õc.s, no sugo da 
grn~ideza, desal)p:ir~vcni, n'iiin decliriar vcrtiginosu, siir- 
prchcrid(~iitlo o siniples ol~scl-v;idor (L drntiiici;indo ti aiia- 
lyse rigorosa os t.lrincntos morhidos qrie as ininarain. h 
pod(.rosa Jtoriia de Augusto era espliacclud;i. :L b i . < i ~ ~  tise- 
cho ; o nosso eutrnordinario vigor, evideiiei;iclo rui subli- 
iiies façitnlias durante a dynastia de Aviz, extinguia-sc: em 
1580 sob o jugo extrangeiro; o ferreo absoliitisino da epo- 
clin de D. Jus6 eclipsava-se perante a revoluçlo cle 1820, 
que proc1:linoii a soberania nacional. 

Oiitras vezes, as nações, á. semelhança dos individuos, 
pwccenl por uma causa iridetermiiiacia, qus Fontcnollt: a- 
priiniu pela singela phrasc - difficuldadt* (Ic sclr. 

0utr:is ainda, os agrupamentos dissolvciii-se uii a r r a -  
tam unia existeniia atribiilada, c0111 peqiirnas nesgas de 
cé\u azul, por falta de cohesão entre os eleme,ntos com- 
p0nentt.s e pelo influxo de vicios organicos. E: procisa- 
irlente ~ s t ~  o IIOJYO estado pathologico, cuja gravidade re- 
cianin sensata therapeutica, embora energiça. 

Effectivaiiieiite, alem da crise geral, qixe os povos cstlo 
atrnvcssaritlo, factor iinportantissimo, rima serie de com- 
plexas circuinstancias concorre para aggravar :t doença 
que por mil maneiras nos tortura. 

O anno de 1890 marca na hihtoria patrie o iiiicio de 
iiiii pcriodo clc triste cclcbridde. Os acont~.c.iincntos, oc- 
corridos d'essa data eni deante, estão ~>iiiigc,nt~~mente gra- 
vados na iriemoria de todos os poi.tii,p~ui~zc,.; litira qiie seja 
nocessario narral-os de cspayo. Não se :i.pagxiii facilmc:~ite 
da. lciiibrança factos como o t~ltimrcticm de 11 de janeiro, 
a i(6r e a alluciiiaçiio por ellc provocadas, a s  difficiilcladex 
na orgaiiisaçfio dc ministerio, apGs o inallogro do tratado 
de 20 de agosto, occasionando o caso uiiico de nno haver 
gabinete por espago de qiiasi iiiii nicz, a rovoltn militar, 
a nioratoria dos bancos, a invasão dos nossos territorioa 
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d'alom mar, os enormes dispendios com expediçõus, as 
rudes offensas ao patriotismo, a exacerbaçào das turbas, o 
accesso das paixões, a improficuidade dos mais pujantes 
cerebros para debellar o mal, a bancarota lugubrenionte 
ameaçadora, emfim, a crise poiitica, financeira, ecoiiomica 
e moral, e, por cima de tudo, o desvairamento e impoten 
cia dos partidos politicos, a que, em particular, se devem 
attribuir muitas dictaduras. 

JA em 1853, um notabilissimo parlamentar ponderava 
que a principal causa das dictaduras residia na indisci- 
plina dos partidos e na relaxação das discussões parla- 
mentares, descendo at8 discutir as personalidades em lo- 
gar de tratar dos grandes interesses do paiz. 

Na verdade, os partidos politicos para merecerciu rste 
nome, h30 de ser a expressão dos grandes estimiilos qiic 
animam os povos e a manifestayão das foryas latentes tias 
nac;Zes. Do seu esforço, das suas rivalidades procetlc o 
ap~rfciçoamerito das instituiç0es e a riqueza ccoiiomic:~ e 
politica ; da sua lucta dimanaram as grandes coiiqiiistas que 
assignalam na Inglaterra a victoria dos sectarios do regi- 
men contractual sobre os apologistas do rcgiiii(.ii do es- 
tado. A differenc;a de ideal separa no preseiitr, corn trayos 
profundos, os dois importantes grupos libcracs e aristo- 
cratas, que na Russia se degladiam, separaram os nossos 
liberaes e absolutistas e ainda os cartistas e setcmbristas. 
Hoje, porbm, na Gran-Bretanha, como e111 Portiigal, p6de 
dizer-se que não existe propriamente o embute dos prin- 
ciuios. 

I 

Lh ,  entretanto, n3o obsta isso a que todos prosiganl no 
intento de melhorar praticamente, positivamente, os intc- 
resucs geraes ; 18, sob um clima de bom senso, noio floresce 
a exotic.:~ planta chamada obstricccion2sn~0, nem se compre- 
hciidcm os processos para cstorvar, de caso pcnsaclo, o 
exame dos imperiosos problemas sociac's, por meio de mi- 
nusculos incidentes, pr.rgiiiitas pueris c premeditados dis- 
tiirbios. 

N'estas lamentaveis deformidades. nas tendencias siib- 
versivas, antes anachroiiicamente deiordciras que civilisa- 
doras, c na penuria dc eclucação civica. das classes e indi- 
viduos temos outras tantas causas do clictaduras; SEO ellas 
tanibcin qne explicam e desculpam os actos dictatoriaes de 
1893, 1894 e 1895. 

Se a segurança publica está comproinettida ; se n mo- 
montosa questlo consiste, não em aiigmentar as liberda- 
des, rnas ern firmar a ordem, ponto de apoio do progresso ; 
se a harmonia dos poderes desappnrecc e o parlamento se 
converte em moro instriimcnto de continuas perturbações; 
o remedio a adoptar 6 destruir os elementos desordenados 
o precaver contra futuros desatinos, mesmo em passageiro 
dctrimento dos preceitos constitucionaes. 

Ora, em documentos publicados pelo governo, ao lado 
de amargos queixumes pelas irregularidades dos trabalhos 
parlamentares, rcmemora elle circ~imstancias sufficientes 
para scr relevado da responsabilidade em que incorreu, 
assumindo funcções legislativas. Effectivamente, nos dois 
mezes que durou a sessão+Íie 1894, não obstante a impor- 
tancia das propostas de lei apresentadas pelo ministerio, 
desde a remodelaqão das contribuições até A reforma da 
instruc~ão, quasi todo o tempo, incluindo a primeira ses- 
sLo da junta preparatoria, tão tempestuosa que foi siis- 
pensa, se gastou em pequeninos incidentes, importunas 
retaliações, interpretação do regimento e ataques pessoaes, 
entrecortados de systematicos tumultos. 

N'estau condipGes, desde que o poder legislativo se des- 
virtuava c o impedia de cumprir o seu officio, o ministerio 
lançou-se no terreno da dictadura, mas procedendo com 
isenpiio, cvitando exercer violencias, omittindo convenien- 
cias partidarias, sacrificando, por isso, nElo raro, a sympa- 
thia dos proprios correligionarios e promulgando medidas 
de vasto alcance, cujas consequencias se astão jA sentindo 
de maneira bastante benefica. 

Por todos estes motivos, que a largos traços acabâmos 
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dc expender, e outros muitos, que occorrem ao esclarecido 
espirito da camara, e tendo em consideração que as dila- 
ções na reiinigo das côrtes procederam de attritos, que era 
preciso desfazer para garantir a ordem, e dos previos e 
indispcnsaveis trabalhos para executar a nova reforma 
eleitoral, publicada no proposito de corrigir defeitos e 4 
fortalecer a dignidade do parlamento, temos a honra de ' 
subnietter 8 vossa approvaçto a proposta e o projecto de 
lei ;~baixo fornl~ilados. N90 receiamos ser acoimados de 
desempenhar o papel de certo personagem celebrado nas 
can~c'ies de Berenger, porque estas dictaduras estlo jus- 
tificadas pelas condipõcs singulares em que, de ha seis an- 
nos a esta parte, se encontra a sociedade portugueza; têem 
a sancpto do povo, na acquiescencia quc lhes dispensou, 
e o merito nos melhoramentos que d'ellas hão fluido. De 
rcsto, dos relatorios, que precedem os diversos decretos, 
constam as rasões que os determinaram. 

iilas, mais uma vez, importa accentiiar a necessidade 
de evitar periodos dictatoriaes e restituir ao parlamento o 
s(.ii prestigio, porque elle 6 a base das institi1ic;Ões repre- 
sentativas e o esteio da liberdade. 

Concluindo, propomos que seja eleita uma commissão 
especial para dar parecer Acerca das medidas do caracter 
legislativo decretadas at& 31 de dezembro de 1892, que 
excedessem as auctorisaçães da carta de lei de 26 de fo- 
vereiro do mesmo anno, e que os decretos publicados pelo 
governo, desde 28 de agosto de 1893 a 30 de dezembro 
de 1X95 incliisivamente, sejam remettidos 8s respectivas 
commiss8es mencionadas no artigo 123.O do regimento in- 
terno da camara cios senhores deputados para cmittirem 
os seus parcceres, com excepyão do decreto de 28 de 
março de 1895, refererite a liiateria eleitoral, P do decreto 
de 25 de setembro do iriesiilo aiino, contendo alterações 
constitiicionaes, qiie serlo relatados, cada uni em separado, 
por esta vossa cominissão ; ternos mais a honra de submet- 
ter :i vossa approvayão o seguinte projecto de lei: 

Artigo 1 . O  E: relevado o governo da responsabilidade 
ein que incorreu: assumindo o exercicio de funcpõea legis- 
lativas, ordinarias e constitiicionaes; prorogando o praso 
legal da reunião das côrtes geraes da nação para o dia 1 
de outubro de 1894, pelos decretos de 31 de janeiro e 4 de 
maio do mesmo anno ; encerrando a sessEo das camaras le- 
gislativas por decreto de 28 de novembro de 1894, dissol- 
vendo a caniara. dos senhores deputados por decreto de 
28 de março de 1895 e differindo a reunito das curtes 
geracs da naçno até ao dia 2 de janeiro do cortente a n o .  

unico. Continuarão em vigor, at6 nova resoluçS90 das 
camaras, as providencias de caracter legidativo promulga- 
das pelo governo de 28 de agosto de 1893 a 30 de de- 
zembro de 1895 inclusivamente. 

Art. 2.O Fica revogada a legislação em contrario.= An- 
tonio Ribeiro dos santos Viegas = T&eira de Soisecc = 
Teizeira de ~asconcellos = Quirino Avelino de Jestbs = Ca- 
braE Moncada - LuZz Osodo = Belrmrdino Carvalho Cin- 
chato da  Costa = Majniel Fq-atel, relator.=Tem voto dos 
srs. : Adolpho Pimentel= Luciano Montgivo ==Vwconde do 
Baliho. 

N." 1-8 

Senhores. -Encerradas em 28 de novembro de 1894 
as camaras legislativas pelos imperiosos motivos desenvol- 
vidamente ponderados i10 relatorio, que precedeu o de- 
creto da mesma data, e sondo jL então indispensavel, como 
n'elle se declarou, a promulgação de diversas prdvidencias 
exigidas por capitaes e inadiaveis interesses do estado, 
forçoso foi que o govcrno assumisse o exercicio de func- 
ções legislativas. 

A longa expcdiçlo de todas as providencias comprehen- 
didas no plano politico e admiriistrativo, -pelo governo 
adoptado como indispensavel 4s circumstancias, interesses 
e neceseidades do paiz, obrigou a dilatar a convocqfio do 
parlameiito ; acrescendo ainda, qiie a reforma da legisla- 



çlio eleitoral, ultimamente decretada, t,~rnou necessaria :I 

organisaç80 de novos recensenmentos. 
Nos relritorios dos decreto5 piiblicados se acLain exprus- 

su> e desenvolvidos os fundunientos que impreterivelmente 
dc terminaram a sua promi~lgaçlo. 

Restabe1rc;da a normalidade constitucional, e assistindo 
ao govcrno n mais fundada convicção de hnvcr apenas cuin- 
1)i.itlo a. graves e instantes obrigaçGe~, quc iiina siti!nyELo 
~ ~ ~ l i t i c n ,  t:inlbem anormal llic creha,  tein hoje a honi-a de 
*iil~iiiotter h vossa approv:i~Lo a srgiiiiite proposta de lei: 

l.2rtigo 1 . O  E relevado o govcriio da rcspoiisabilidade 
t>iii que iiicorreu, assiiinindo o exercicio dc funcq8ee 104s- 
l<itivas, ordini~rias e constiturionaes, e differiodo a r e i i 3 ~  
( L I -  corteu geraes da nasão utO ao dia 2 de janeiro do cor- 
ri l i t i l  ~11110 .  

unico. Coiitiiliinr2o um vigor, emquanto n&o forem por 
1t.i alteradas ou revogadau, as providencias de caractcr le- 
gi~l:~tivo, promulgadas pelo governo, clctsde h de dezeinbro 
tlc 1894 atb 30 de dezcmbro de 1835 inclusivaincntc. 

\rt. 2 . O  Fica rcvogada a 1egislac;ão em contrario. 
i'rcsidencia do conselbo de ministros, em 1 3  de janeiro 
1896.= Ernesto Rodoi$ho Hintze Ribeiro = Joiio &r- 

r( I ,.a l+anco Pinto Castello Branco = Antonio d 'Azevedo 
C'crstello Branco = Luiz Azcgusto Pimentcl Z'into = Juciiito 
C'clndido dcc Silua = Luiz Maria Pinto do Soveral = Ar-  
t l  >ir Alberto de Campos IIeiuipues. 

Son1iores.-O governo do Sua Mngestadc tem a honr:~ 
t l l l  rciiovar s iniciativa da proposta de Ici n.O 110-A, (1,. 
1 .\ dr ,i;iiiciro J e  1893, zic:crca c1:is iiiet'lirlas de caracter 1, - 
g~qla t i~o ,  (Iccretadas at6 31 da ilczc~itibro de 1832, qiif '  
1 xc~edt~sseiii :1s aiictorisaçoes da carta de lei de 26 dc 
1 L;JX) 110 xnt:siiio anno. 

l'rcsidriicia (10 conselfio dc ministros, cin 13 de janriio 
de lS!)(J.=- E ~ 9 w t o  Roliolpho Elintze Ii?ibei?.o= Joüo Fei.- 
vciru 1~'ru~~co Piuto L'tcstello Ur~cnco =F= Alitouio d '8zevc1lo 
(;icstello Ilvu?zeo =L?& Augusto Pi?)ieiitel I'ilito = Jacirifo 
( 'a~zdido íl(c Silw - Luiz Maria Pido do Soverul = Ar-  
thur Allerto cle Canapos Henriquee. 

Scnhorcs. - O governo de Siia Magostade tom a honra 
cle renovar a iniciativa da proposta tle lei n.O I f G-I{, clc 
20 de outubro de 1894, Bccrca das providbncias de caia- 
cter legistativo decretadas pelo governo desde 28 tlc~ 
agosto 1893 at8 2'7 de setenilro de 1834 inclusivamentc>. 

Presidcncia do conselho clc ministros, cni 13  de janciro 
rlc 1896. Enzesto 12odol~ho Hintae Ribeiro= João kir-  
reira Franco Pinto Castello Branco = Antonio d'Azeuedo 
(!tcstello llranco = Luiz Az~gzlsto Pinvntel t'into = Jacitjfo 
Candido d a  Si lua- Luiz Maria Pinto do Soveral= Ar -  
tlrtir A lbe~ to  de Campos I h r i p u e s .  

O sr. Fratel (relato?;): - Sr. presidente, como v. c;.= 
YC,  o parecer termina por iirn projecto de lei qiie está 
precedido do uma proposta, exarada no final do relatorio. 

1';ira haver iiina discussão metliodica, parece-me qiic 
se deve di.iclitir e votar primeiro essa proposta, pass:m- 
(10-se depuiu d discussho do projecto. 

A comrnissão foi encarrcgtida cle dar parecer sobre trvs 
1~rol)ostas de lei; luas critc.iiden qiie clcvia escliiir i i i i in  

d'ullas, pitra ser subinettitla a nina coininissZio especi:il, 
occiipando-sc ein rel:qRo tis oiitras, apeiias de uiria paite 
cl'cllas, isto 6, da questão politica propriamente dita, seii(lu 
de parocur que os diversos diploinns comprehendiclos 
ii'essas propostas de lei sejam reiuettidos ás commiss?cls 
respectivas. 

D'cste inodo, se a camara não approvssse a propost:~ n 
que me refiro, claro 6 que o projecto ficaria ipso facto r,.- 
jeitado. 

l'eço, por isso, que sobrc ella seja aberta uma diactis- 
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sLo, para depois de approvacla se passar propriamente ao 
prc!jocto. X'este sentido inando para a niesa uma propòsta, 
q~ ie  vne nssigrinda por niais quatro srs. deputados. 

+-se ?lu mesa. 
E n seguinte: 

I Proposta 

Propoinos que seja discutida e votada a proposta que 
antecede o projecto de lei sobre o bill do indemnidade. = 
Conde de Villav Secco= l'ítomcis Seqt~eira = ikIancbel Urauo 
Gomes = Josi  Lobo = Manzbel Frcitcl. 

Foi adnziiticla e logo appl.ovadu. 
0 sr. Presidente: -Vee ler-se a proposta rliie ante- 

cede o projecto. 
Foi lida n seguinte: 

I Proposta 

Concliiiiido, propornos qiie soja cleita uinn commissão 
especial para dar pareccr Acerca das inedidas de caracter 
legislntivo decretadas ati: :i1 de dezonibro do 1892, qiie 

i excedessen~ as siictorisações da ciirt;~ do lei de 26 de fe- 
vereiro do incsino anno, e (liio os (i~uretos publicados pelo 
governo, desdc 28 ile agosto de lri!):) a 30 de dezenibro 
dc 18'35, inclusivamentc, sejam reiilcttidos 6s respectivas 
cominissGes mencionadas no artigo 123.O do regimento in- 
terno da camara dos senhores deputados para emittircm 
os seus pareceres, com excepg8o (10 decreto de 28 do 
maryo de 1805, referente a matcria eleitoral, c do decreto 
do 25 do setembro do mesmo aiiiio, contendo alteraçõos 
coiistitiir.ionaes, que serão relatados, cada iim em sepa- 
rado, .por esta vossa coinmissbo. 

Fot upprovadn selu discussüo. 

O sr. Presidente: - EstL agora cm discuss80 o pro- 
jecto, quo j h  foi lido. 

O sr. Dias Ferreira : -Costuma scinpre discutir a 
resposta ao tli;c.iirio da cor6a, mas não o fez este anno, 
porqiin via nl)liroxiiiiar-se a discuss20 do bil2, na qual po- 
deria do iiic2sino niodo expor as corisiderações que tencio- 
nava. 

Muitas circumstancias o inhibem de fazer uin discurso 
politico; quer apenas jristificar o seu voto perante a ca- 
iulirn e porantc o paiz. 

Como deseja fazer sempre justiça a todos, deve dizer 
que effectivairiente o gorcrno tem sido colierente, cami- , 

nhando constnntemcntc e sem titubear para um fim unico- 
inarcar de urna maneira perernptoria, visto que os parti- 
dos tinham chegado á mais extraordinaria coiifiisão, as 
estreinns que separam o partido conservador do parti'do 
liberal. N'este sentido, repete, o goveriio tem sido cohe- 
rente. 

As dictadurns nPio têem apoio algum na carta constitu- 
cional. l'ara que as côrtes as possam sanar, como tem feito 
muitas vezes, 6 preciso que ellas se justifiquem pelos re- 
sultados. Obscrva qiie iiiinca as cortes legislaram Bcerca 
dos decretos da regencia de D. Pedro IV, e todavia os de- 
cretos firam sempre respeitados, porque representavam 
o precloininio da libcrclade e o respeito pelas regalias po- 
pulares. 

N#o cjiiPi. o al~sc,lutisino; prefere as demasias d+ lil)er- 
tlniltt. Jiilga indispcnsnvel ver qiiaes são as medidas da 
clictadiira rllict nlo podem ser sanccionadas pelas curtes. 

1)os i~i~l:itc~rios do governo e da commissão parece con- 
(6liiir-sc, que o proct~tliinento do goyerno deriva tlas rne. 
iiioraveiu sessões de novembro de 1894. Entende, porem, 
que jLt desde 1893 o governo estava f6ra do caminho nor- 
mal . 

Nunca houve, porkm, um conflicto aberto entro o go- 
verno e as côrtes ; xíos assumptos graves não lisvia difficul- 
dades. Os mnflictos levantavam-se, não em assiimptos qiie 
interes~assem verdadeiramente o paiz, mas por motivos fu- 
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O apenas antes da ordem do dia; qiiasi sempre sobre 

o modo de propor. N;ida jiistifica, portanto, ter o goveriio 
entrado n'um caniinlio, a quc elle, orwdor, iifo dá o seu 
voto, p;rque O julga anarchico, e se traduz n'iima descon- 
siderasao absoliita para com a soberania iiaciorinl. 

Mais grave do que tudo isto é, a seu ver, n iiidiffclciign 
da  nayEo pelos seus mais caros interesses. 

A qiiest2(~ inagiia em 1894, acrescenta o orador, (Ira 11:~- 
ver qiiciil clissc~bt~ il1ita 1120 respeitaria a nova d~si)osil;:i, 
qiir se introilu~i~i rio rtgiiiic-nto da carnara, n'nin iiioineiito 
de ~~ii!t:is'20, e qiic inipunha a qualquer clcputado, em ter- 
tos rnhoa, a pena de suspens.50 até trinta dias. 

I'or siia parte nunca declarou quc n3o respeitaria na 
c:~inara O regimento; mas deve agora dizer qiie tanto a 
camara dos pares como a cainara dos depiitados sb podem 
impor a pena de siispensão a qualqiier dos sciis iiicmbros 
que for pronunciado pelas auctoridades cou~l)eteiitc~a. 

Rcferirirlo-se eni seguida A reforma da lei eleitoral, coiii- 
1)íira-;~ c0111 a logislayão anterior, e dA preferencia a esta, 
l)or(lue 1)vr meio d'ella po(1iarn vir h camara todos os par- 
tido-. coiiio devem vir. 

Xota a f;tlt:~ dos seis depiitados por accumulapão, a que 
c.Ii:lma nzngnntes, e diz que, cni sua opinizo, a iiltiiiin re- 
fornin nIo p6de ficar como estd, porqiic, como outros de- 
creto da dictadura, representa um retrocesso, e toda a na- 
5'50 reclariia que ella seja alterada. 

Nlio concorda com a nova organisaç81) dada á camara 
dos parcs, porque entende que a eliminapão da parte ele- 
ctiv;~ e a fixa920 do numero dc pares vitalicios ó o aniqiii- 
laineiito da soberania nacional, ficando todo o poder na 
aiic>tori(latle real, qiie, ;L seu ver, iião deve servir seiiLo 
I):W;L o C ~ U I P  csth estabelecido na constituiç20. 

1':ircco ao governo quo com u abertura do parlamento 
ficqoii riorinalisada a vida constitu~ional, mas nLo 6 assim; 
a tlictadiira contiiiíia nn Iiidia, onde esth suspcnsa a liber- 
dadr de manifcstaç~o do pciisiliiiento e onde até se che- 
gou a marcar o preço dos generos. 

Tcriniiiando, apresenta duas lwopostas : uma para qiic 
n8o figurem nos nossos: codigos as (Iisl30biqijc~ c*orisignadas 
lia reforma da policia, que lhe periuitteili ci)iiser\r:ii preso 
qualquer cidadLo scm culpa formada e por teiiil~o iii(1efi- 
nicio, e a outra para que se elimine do codigo c10 justiya 
riiilitar :L disposiç#o odiosa que restabelece :L pen~t de 
niorte. 

( O  discu~so serri ~~nblicado wa integra e em c~ppendice n 
esta scssito, qicando .r. ex." o restrtuir.) 

L~rnnz-se na mesa ns seyuhztes: 

Propostas 

Einendas ao 9 unico do artigo: 
Exccptiiam-se as &sposições dos artigos da refornin po- 

licial do 28 de agosto de 1893, na parte eiii que dor:~m 
ao j~iiz de instriicçb a faculdade de ordenar prisão sem 
cullxi formada, alem dos casos previstos na lei, e de pro- 
1oiig:ir a deteilç#o dos presos pelo tempo qiie jnlgar con- 
veiiiente. 

Exceptiiam-se ns disposiyUes do decreto cie 1 0  de ia- 
neiro de 1895, lia parte em que declaram esscncialnieiitt. 
militares e da competencia dos tribunaes marciaes, ou se- 
jam praticados por militares ou por paizanos, os criilies de 
rebellii50, e restauram a pena de morte ri'estes rriiiies po- 
li  tiro^. = Uius Ferrei~a. 

liOu,trn admittidas. 

( ) sr. Presidente do Conselho de Ministros (I-Iin- 
tze liibciro): - Ergiieu-se em censor da dictadiira do go- 
verno o sr. conselheiro Dias Ferreira, e pareceu-me, ao 
oiivil-o, voltar annos atrtís, viando S. ex.=, de ha iniiito 
af:istado (Ias agruras do poder, se julgava com plena li- 
berdade para incrcpar tiido e todos, vindo entào todo 
aqiiclle vocabulario que lioje 11ie ouvinios reproduzir e 
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aciiiia de tudo o calor, e intimativa de S. ex.", quaiido sr 
1i:v:int:tvn pugiianclo pelo direito liberal e pela soberariia 

I nai~iorinl. 
Os tciiipos sho aiitros; por ciiiia dos arrebatamentos 

eloquc~ntcs da  f'eil.50 parlamentar do illiistre depiitad~~. 
virraiii :is resl)oiisabilidadcs pesadas do seu iniiiisterio (I* .  
1391 r: lic!je pdclr, c1:iiiiar pelo principio do liberalisiii~~. 
11el:l 1)iir~za da coiistituiçSo e sol~rctuclo pelo predomiiiio I! i 
soberniiiri. iincional, que os factos silu tiio recentes, fiilliii 
tc&o alto coritra S. ~ : x . ~  que eu posso oppor :i siia 11rt.dic. 
levantada a cxccyçXo de iiicompetencia, pois que nirigiieii 
p6de ser juiz e parte ao inesmo tempo, e S. e ~ . ~  foi r8u coii- 
victo coirimigo no mesmo crime - x dictadiira. 

CJiier S. ex.' condemnar n dictadura do governo? Mas 
entzo deixe esscs arrebntamentos, brilhantes por certo, 
mas hiimoristicos, coin que o paiz nXo lucra. Venha para 
o terrerio dos intercsscs pratic-c~s, qiie respeitam á vida 
cconoinic-a e financeira do p i e ;  deixe então S. e ~ . ~  us 
pa1:ivras elegantes, mas v&, qiio o vento leva e qiitl :r 
ninguein vonvencein, e venha para o terreno dos factos, 
veillia riiostrnr os altissimos servisos que S. e ~ . ~  pi-estoii 
ao yaiz e que lhe deram a nucatoridade de se erguer cm 
censor. 
- L)isciit~iiios ent?o coiiio qiiizer e eiii qualquer tri- 

buna. 
E S. ex." qiie nos accsusa, porque fizemos dictadura, e 

acc.eiit~in a nudacia com que infriiiginios os preceitos con- 
stitiicionaes, coiii que affroritâmos as regalias do paiz, re- 
monta a aci-usaqão á epoclia, 1593, em que os partidos 
nos ac~onipaiihavam, e eiii qiic, sem uma rasão de ser po- 
litica, irninediata, urgento c irindiavel, o governo qiiebrou o 
accorclo e a liarmonin ilns fo r~as  politioas para se lanpar 
no terreno cla d i s s o l ~ ~ ~ ~ o  (Ias (nortes. 

Mas t5o desniomoriado esth o illustre deputado e t%o 
neccssario 6 trazer-lhe & leriibransa fachtos recei~tes?! 

Qiieni mais e iiicllior que S. ~ x . ~ ,  entrou com O favor 
da opinilo (Apoiudosj, com a bcncvolencia dos partidos 
na organisaç&o do governo? Os governos saído-s dos dois 
partidos, que haria, o partido regenerador e o partido pro- 
gressista, siiccessivamente tinham caído sob uma questão 
grave, que affecttira intimamente o sentir do paiz -a qiies- 
tão ingleza. 

Esses dois govériios particlaricis, mais oii menos protc- 
gidos por foryas politicas, tiiih:iiii-~t1 ilesorgaiiisado igual- 
meritc ; c sobre as riiirias tlc tudos esses governos o sr. Dias 
Ferrc.ir:i, :if;istado do podei., 11a rii:iis de vinte annos, e 
alie c1iir;~nte esse neriotlo tinha levado a siia vida inteira 
;url:Lmeiitar :L claiAnr contra os nbiisos e desrcgramentos, 
viiilia, coiii todas aqiicllas pa1:tvras que n6s hoje lhe ou- 
vimos e que coiistitrieiu a sua bagagem parlamentar, trazer 
para o paiz, eiii iioiiic do que cliamava então aa vida 
nciv:to, mais do que lima tentativa - uma esperanya. E tr:i- 
xia comsigo iini homem de um altissimo valor, O sr. Oli 
veira Martins (Apoiados). 

E o qiic fcz R csperariya do paiz? O que fez s bcncvo- 
ltlncia í1os partidos? Se riZo basta atacar com p:blavras, 
sv na vitln ~iiiblic:~, as :itfirriinçõcs se tr:~duzern em fa- 
c t o ~ ,  quaes sLo :iclri~lles cuiii qiie S. e ~ . ~  affirmou a sua 
iiti1id:ldc no govt.riio para 11o(ler lioji+ \.ir cseiijiirar a situa- 
ção :ic>tiial'l 

Queira a cani;ira ouvir ; porrliie, cmfim, iióa go(1emos 
discutir o hill dc initemnidade. «ncr cm relarXo h cailiara 

I I 

(10s dcpritados, qiivr cni rt~fereiicia h cainara 110s pares, 
com afirin:lções Iigt~il.iis, coiiio as cliic fez S. e x a ,  crriljora 
dcvesseiiios c potlesseiiios flizer rn:lis, porque a qiinstno 
de dictailiira í: iirria qiicetão qiie traz responhabilirlades 
coniplexas, graw>s, intc\ir:iineiitc prc8sas ao vil-er do paiz. 

Disse s. ex:', c disse iiiiiito bem, qiie as dict:i<liiras jus- 
tificam-se pelus resultados. 1l:is 1150 Q com as :iprecia- 
ções feitas hqje pelo illiistre del~utado, que s. e ~ . ~  p6de vir 
combater a dictadura. 

As iiossas responsabilidades vão muito mais longe; néto 



eet8o só no que disse o illustre deputado; estão precisa- 
mente nas circumstancias que se davam no momento em 
que julgámos qiie a vida politica, parlamentar, ora impos- 
aivel; estão na coragem, na homhridade com que tomámos 
a iniciativa na resolução de assumptos de maior gravidade 
para o paiz, quando elle estava ainda a brayos com os ef- 
feitos de uma crise angustiosa, e era por c-oiiscguinte ne- 
cessario prover de remedio ás instantes necessidades da 
sua vida economica. (Apoiados.) 

SIo estas as nossas principaes responsabilidades. 
E ouviu porventura alguem soltar ao illustre deputado 

uma palavra sequer sobre essas responsabilidades primoi - 
diaes do governo? Nem uma. E sabem porque foi qii .  
8 .  ex.' n b  soltou uma unica palavra, alem d'aquellas €,I- 
$8, d'aquellas Jioritures da sua eloqiieiicia parlamentar ? 
E porque se sente culpado, réu sobretudo das responsabi- 
lidades tremendas que assiimiu perante o paiz, em 1892, 
pela maneira como o encontrou no seu viver economico e 
como o deixou. (Apoiados.) 

Attenda a camara. 
O sr. conselheiro Dias Ferreira veiu ao parlamento em 

1892 e descreveu a situação do paiz coin as mais negras 
cores, de fórma a impressionar bem fundo os represen- 
tantes da nação, e a concitar o apoio, cmquanto não viesse' 
o applauso, de todos aquellcs que tinham voz n'uma e 
n'outra casa do  arl lamento. 

Para isso comAeFou por declarar a bancarota ao paiz, o 
que 6 bem mais grave do quc essas medidas ein que 
S. e ~ . ~  tão ao de leve tocou. Ilesponsabilidades effectivas, 
de alcance e natureza bem differentes, essas não i3cmenie- 
rou S. e ~ . ~ ;  ficaram no csquecimento. Apenas se referiu 
aos seis magnates quo entravam aqui com os votos de accu- 
mulação e at6 Aquellas inassas parlamentares tão pittores- 
camente descriptas pelo illustrc deputado, que se moviam 
coni iima coragem e com um cleiiodo sem igual a favor do 
governo e talvez contra o paiz. 

Parece-me que essas massas parlamentares que se mo- 
viam com denodo e desassombro a favor do governo e talvez 
contra o paiz, foram precisamente aquellas qiie votaram 
a lei de 26 de fevereiro de 1893. (Apoiados.) Ent%o achou 
S. ex." bom que essas massas se movessem imperiosas a 
scciindar, não só os esforços, mas as palavras, as amea- 
ças, os annuncios terriveis de que o governo se serviu. 
Então vinha S. e ~ . ~  á camara c apparecia-nos com o rela- 
torio de fazenda, em que nos d i ~ i a  o seguinte: 

«Força é, pois, contar no dia de hoje com um deficit 
minimo de 10:OCX) contos de réis, dejcit que representa 
quasi exactamente 23 por cento das receitas publicas; 
força 8 reconhecer que, se o não supprimirmos corajosa- 
mente, nenhum tratamento moderado consegiiirh dominar 
a crise. Os sacrificios tibios não debellariam o mal. Con- 
correndo o desequilibrio do orçamento para elevar a taxa 
dos cambios, o premio do oiro absorvia a somma de todas 
as economias inutilmente feitas.)) 

E vinha depois o arrollamento do que S. ex.' julgava 
ser a condemna~ão do passado; vinha a exposição do que 
era, no seu entender, a serie de abusos da vida ve- 
lha, propondo se, com ferro em braza, com iniciativa vi- 
gorosa, prover de remedio ; e agora vem recordar-nos OS 

factos de Salamanca, banco lusitano, caminho de ferro de 
Mormugão, etc. ! 

Sr .  presidente, quando ainda ha pouco eu ouvi fallar 
o illustre deputado nas votações parlamentares a respeito 
de Mormugão, do caminho de ferro de Salamanca e a res- 
peito não sei de que mais, com que s C X . ~  engalanava O 

seu discurso, para, pelo menos, ~ r c n d c r  a attenção de as- 
semblaa, nos momentos de distracçbo alegre, estava-me re- 
cordando do ar  pesado, grave, bcm diffc.rente do de hoje, 
coin que S. e ~ . ~  aqui apparcceii em 1892, como quem que- 
ria dar-nos conta de tudo quanto existia de pobreza nas 
fiii:inpas do estado, accentuando que a tal ponto ella che- 
?:i\ ( que, sendo a divida fluctuante de 23:000 contos de 



réis, s6 a importancia dos desembolsos effectivos do thesou- 
rol realisados e a realisar, attingiam a somma de r6is 
11.210:0006000; o que as garantias a que S. e ~ . ~  ligava 
a id8a de patronato c favoritismo, prestadas aos diversos 
estabelecimentos, parte das quaes so tornariam sem duvi 
da exigiveis, somrnavam 1.796:000&0(30 r6is. 

E ora por isto, acrescentava o illustre deputado, que O 
paix estava nas vascas da agonia; era por isto que vinha 
fazer um appello vigoroso ás camaras para que votassem 
os meios com que S. ex.= pela sua iniciativa arrojada, pela 
sua acçzo vigorosa, podesse arrancar o paiz do pelago em 
que se afundára. 

Está isto no artigo 1 5 . O  da lei de 26 de fevereiro. 
N'esse artigo pedia 4s cortes que sem exame e sem re- 

flexiio, com as taes massas impavidas que caminham a fa- 
vor do governo e porventura contra o paiz, lhe votassem 
a mais ainpla, absoluta e completa auctorisação para liqui- 
dar todor cstes desembolsos ! 

E votliinos-lhe tudo em fevereiro ; nada lhe regateiirnos. 
Em maio saíu o sr. Oliveira Martins da pasta da fa- 

zenda, e tomava-a o sr. Dias Ferreira para si, governan- 
do-a ainda até. fevereiro de 1893. 

Sabem quanto d'aquelles adiantamentos S. e ~ . ~  liquidou, 
quantos d'esses erros corrigiu? 

Sabem d'aquella quantia total que sommava 13:016 con- 
tos, quanto o Sr. Dias Ferreira acautelou para o thesouro 
e at6 que ponto os interesses do erario foram garantidos 
pela acçgo mor;tlisadora dc correcção que S. ex.. veiu im- 
plantar com o seu govrrno de vida nova? 

Não liquidou nem um s6 adiantamento, não garantiu 
nem um real d'aqiiillo para que tinha pedido auctorisaç30 
ampla e vasta ! (Apoiados.) 

Nem um ! E saiu em 1893 deixando a fallencia do paiz 
em aberto, tendo-a declarado, não discuto agora se oppor- 
tiina SG iiiopportunamente, mas com superior coragem. 
Abriu-a e em aberto a deixou aos seus siiccessores, por- 
que S. ex.' caíu, elle que tudo aprecia levemente, caiu 
vergado sob o peso das notas estrangeiras que derrubaram 
o governo a que o illustre deputado presidia, deixando- 
nos a n6s, em success80, o passado, aggravado com os er- 
ros que S. ex.= commetteu. 

O Sr. Dias Ferreira : - Peço a palavra para antes de 
se encerrar a sessão. 

O Orador :-Eu estou fallando com aquella serenidade, 
com a mesma impassibilidade com que o discurso de S. ex.= 
foi ouvido. 

Mas caminhemos. A questão vem de traz, como costuma 
dizer-se; a questão vem de quando o governo em 1893 
dissolveu as cortes, facto que S. e ~ . ~  reputou affrontoso, 
porque, na sua opinião, ninguem melhor do que este go- 
verno podia viver com o parlamento. 

Quem vem dizer isto 6 o sr. Dias Ferreira, que em 1892 
tinha o apoio unanime dos partidos qiie o cercavam e que 
não lhe regateavam uma medida do governo ; é o Sr. con- 
selliuiro Dias Ferreira que não tinha partido seu, que n lo  
tinlis seqiier um agrupaniento a que se podesse apoiar, 
mas que tinha a coadjuval-o uma e outra camara por com- 
pleto, onde muito pouco se discutia, onde não tinha senil0 
manifestações de voto de confiança, e nada mais. 

Pois no dia 2 de abril fechou S. ex.' as camaras, e fe- 
chou-as para se lançar no caminho da dictadura que hoje 
condemna ! (Apoiados.) 

E 6 S. ex." que vem fazer aqui o confronto entre este 
governo e o governo de D. Miguel, porque n6s em tempo 
adiámos si~le die a convocaç?io das cortes ! (ApoMdos.) 

E verdade que addidmos, porque era uma questHo de 
ordem publica de momento, porque era uma questgio de 
prestigio dos poderes publicos. 

E é o illustre deputado, cuja acçHo se manifesara tgio 
auctoritaria, quando membro do governo, que vem hoje 
censurar-nos, por termos entendido, n'um momento dado, 
que acima de tudo era necessario manter e assegurar a 



tranauilidade do oaiz! Censura-nos Dor termos entendido I 
I 

que n'uma occasiao em que os espiritos estavam apaixoiia- 
dos e revoltos, quando, havendo assembléas concitadas, 
dia e noite, coiitra a auctoridade do governo, se tornava 
necessario que acima de tudo se fizessem respeitar os actos 
e as deliberações do poder executivo, salvo a responsabi- 
lidade que elle assumisse depois para com os rrpresentan- 
tes da nação ! (Ap~kdos.)  

E faila-nos o illustre deputado na indifferença do pais, 
ao ver passar as maiores affrontas, os maiores desmandos, 
praticar as acções menos inspiradas no bem publico ! E 6 
S. ex.", um velho parlamentar, que ha tantos annos obser- 
va o que no decorrer das cousas publicas se passa, quem 
vem dizer-nos aqui que o pais Q indifferente aos erros, aos 
desmandos. aos abusos aue dia a dia se ~ra t icam ! 

I 

Engana-se S. eã.', tenho d'isso a mais absoluta convic- 
cão. fAwoiados. ) 
' ~s'sa;ndifferénça do paiz é uma d'aquellas phrases qiie 
correm mundo, absolutamente falsas. Indifferente o paiz ! 

Porventura, quando se agita uma quest?io economica, 1 
questão que verdadeiramente affecta as forças vivas do , 
paiz, a que S. e ~ . ~  alludiu, fica elle indifferente? (Apoia- 
dos.) 

E não B 86 nas questões de interesse, da sua vida de 
todos os dias, da sua modalidade, que elle deixa de ficar 
indifferente. Quando se dB um facto que vae affectar os 
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representantes do paiz, que n'ella têem tido assento; de 
estar volvendo os olhos para factos passados, e discutii- 
agora o que occorreu áccrca do regimento que se queria 
fazer vingar na camara, e as vivas opposições que então 
se ergueram ; mas v. e ~ . ~  não pbde levar a mal qiie eu cite 
esses factos. 

O que B certo é que o parlamento nHo serve s6 para en- 
contro de discursos, de palavras ou phrases ; tem por mis- 
8210 especial legislar, e isso era inteiramente impossivel em 
1894. 

E, depois, uma cousa sobremaneira me surprehendeu; 
foi o vir dizer-nos o illustro deputado, sem duvida um cios 
nossos jurisconsultos mais distinctos, que suspender um 
par o11 deputado s6 com pronuncia lavrada! 

seus sentimentos, os seus brios, não vi; nunca S. ex.. le- 
vantar-se o paiz? Não o viu agora manifestar-se, quando 
chegaram os expedicionarios? (Apoiados.) 

Quando se levanta uma questlo que realmente o affecta 
no seu coração, ou nos seus interesses, interesses legiti- I 

mos que são a base, o viver, a prosperidade das nações, 
o paiz vê, observa, discute e por vezes combate e con- 
demna. 

Essa. indifferença é, pois, um engano;,não existe. 
Sabe S. ex." quando ella apparece? E s6 n'um caso; 6 

quando se quer governar o paiz com palavras, quando se 
quer assegurar uma certa auctoridade politica unicamente 
com galanterias de momento, ou com phrases bem tornea- 
das de um feliz humorismo. N'este caso o paiz 6 indiffe- 
rente. Pbde entLo S. e ~ . ~  clamar e declamar, volver e re- 
volver que não move, neni commove. O paiz não se le- 
vanta. Então 6 que se torna indifferente. 

Mas sempre que lhe toquem vivamente nos seus inte- 
resses mais caros e legitimos, no seu sentir, no seu pun- 
donor, no seu orgulho, verão como elle se levanta e como 
as tradiçaes do passado revivem nas maniikstações do pre- 
sente. (Apoiados.) 

Eu faço inteira justiça ao illustre deputado ; se S. e ~ . ~  
estivesse na camara quando occorreram aquelles acontcci- 
mentos lamentaveis, que forçaram o governo a interrom- 
per a sessão legislativa, sei bem que não tomaria parte 
x'elles; mas os factos são o que sBo; a resolução da maio- 
ria parlamentar devia ser acatada, mas não foi isso o que 
succedeu. 

Sr. presidente, v. e ~ . ~  comprehende bem o melindre 
que devo ter, não tendo a honra de ser iuembro d'esta 
camara. de estar a discutir a attitiide. o ~rocedimeiito dos 
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Então porque todas as garantias se deram aos represen- 
tantes da nqão ,  Q licito a um interromper a sessIo e fa- 
zer com que seja interrompida a vida politica de um 
novo ? 
I 

Quando isso parte de um, a repressão não 6 uma ga- 
rantia ? 

Quando parte de muitos, a repressgo ainda mais vio- 
lenta, nIo Q um principio de ordem e um dever de quem 
preside aos destinos de um povo? 

O conflicto que appareceu não era sobre o modo de 
propor; o conflicto era outro. Era  um proposito firme, 
claro, deliberado, de nbo deixar absolutamente que as maio- 
rias parlamentares caminhassem, e que por conseguinte se 
podesse tirar fosse o que fosse de util para o paiz. 

N'este caso, pode-se, porventura, dizer que a delibera- 
rão do governo nto é absolutamente justificada c n#o foi 
imposta pelas necessidades de occasião?! (Muitos apoia- 
dos. ) 

Mas dia S. ex.a: o governo tinha outro meio. 
Ora, at6 que emfim S. e ~ . ~  veiu com um alvitre ! N6s Q 

que nto nos lembrámos d'elle. Foi apenas essa a nossa 
falta. 

O governo tinha meio de resolver essas difficuldadea e 
niio as resolveu. 

Este B que é o nosso crime, a nossa culpa, a nossa res- 
ponsabilidade. 

Esse meio era: ter dissolvido as cortes e ter convocado 
outras ! 

Era  simplesmente um meio esse, que nIo realisava, 
que nã.0 conseguia absolutamente nada; porque o governo 
dissolvendo as c6rtes, convocava outras pela mesma lei 
eleitoral; e era de presumir, portanto, que as couaas, den- 
tro do parlamento, se passassem em termos perfeitamente 
identicos, e que por consequencia os mesmos factos se re- 
petissem. E era então, depois da segunda prova, que o 
illiistre deputado qucria que o governo resolvesse?! E no 
entretanto o paiz, cuja vida não 6 facil, que mareja com 
trabalho, que tem direito a exigir que os poderes publi- 
cos olhem pelos seus interesses mais caros e mais vitaes, 
havia de estar á espei.a que se tirasse essa segunda pro- 
va, para satisfazer o illustre deputado ? ! jApoiados.) 

E depois, não era por falta de maioria que o governo 
sossobrava, ou que o parlamento era dissolvido. 

O governo, todos o s:~beni, era acompanhado então por 
uma numerosa maioria na cnmara dos senhores deputa- 
dos. Niio era ahi que estava o obice, o inconveniente; o 
obstaculo estava s6 no facto rnaterial de que alguem ngo 
deixava que se ouvissem os nssumptos de que se tratava; 
nem se quer que houvesse sessão ! (Apoiados.) 

Depois d'isto, tratou S. ex.? da lei eleitoral e da camara 
dos pares. 

Querri ouviu o illiistre deputado apresentar argumen- 
tos com :t largueza das suas idbas, das suas vistas, e com 
a alta concepção das suas faculdades, para atacar a lei 
eleitoral que fizemos e a reforma da camara dos pares, 
coino esth feita, ficaria. de certo assoin1)rado de que, se da 
dictadura não havia nada t2o mau como estes dois actos. 
re:\lrnente a dictadura do governo fosse tão discutivel! 
(Apoiados.) 

Porque, francamsnte, entre medidas de toda a ordem, 
de toda a natureza, financeiras, economicas, de adminis- 
tração, de marinha, de guerra, de obras publicas, de to- 
das, o illustre deputado s6 destacou duas para impiignar a 
dictadura do governo e essas são as alie se referem á lei 
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eleitoral e á reforma da camara dos pares. S6 essas ata- 
cou. 

Mas como as atacou? ! 
Não são as medidas, que não resistem d sua critica 

leve; Q a critica do illustre rleputado que não resiste a 
uma leve refiexão ! (Apoiados.) 

Porque 6 ma a reforma eleitoral da camara dos deputa- 
dos? fi porque supprimiu as accumulações contra as quaes 



S. ex.' lia pouco se manifestou? k porque havia uns di- 
plomas que vinham aqui escudados com a numerosissima 
votap,io de 40:000 eleitores e que foram supprimidos, di- 
plomas que S. ex.' descreveu com t%o fina argucia, mas 
que ajudou tambem a fabricar, quando geriu a pasta do 
reino? Se bem me recordo tambem houve n'esse tempo 
deputados por accumulação. (Apoiados.) 

O modo de ser era o mesmo, e S. e ~ . ~  nffo O modificou. 
Se havia, portanto, peccado, não sei se o illustre deputado 
p d e r i a  lanqar a primeira pedra. 

Mas, realmente, 8 sd por isso que a reforma eleitoral B 
m á ?  Porque mais? Porque, como disse o illustre deputado, 
e ~ i i  não lhe ouvi mais nada, todas as opiniões deviam ter 
r ' 1,:irlamento legitima representaplo; na camara deviam 
t -. (r, não 56 os amigos parciaes do governo, mas os seiis 
I 11s ferozes adversarios, os representantes, em summa, 
dt, todos os credos politicos, de todas as manifestaçaes par- 
titl:~rias para que, exactamente, da discussão se podesse 
apurar a verdade contra ou a favor do governo. 

'í'ambem eu assim o entendo. Mas ,porque nIo estzo? 
Porque fizemos circulos districtaes? E isto que impede 
a s  opiniões? E eu não fallo da opinião individual de um 
01, outro, mas dos que têem consistencia no paiz, aquellas 
que representam interesses a attender e que por conse- 
q11':ncia têem absoluto direito a serem ouvidas e contem- 
uladas. 

ICntão os circulos districtaes é que impedem que as opi- 
niões formuladas com mais intensidade tenham aqui os seus 
legitimas representantes ? Pois não está aqui o illustre de- 
putado? Assim como veiu S. ex." não podia vir outro qiial- 
quer ? 

O illustre deputado nFio representa as opiniaes do go- 
verno, e quando foi eleito elle não lhe perguntou que opi- 
ni#o tinha. Veiu aqui com a sua individualidade, com a 
sua liberdade completa, com a anctoridade do seu nome, 
com a responsabilidade da sua vida publica, e com o desa- 
f y o  do sei1 pensar e do seu sentir. Assim como s. ex.' 
veiii, podiam vir outros. 

O defeito, a culpa de não estarem outros aqui esti, no 
ttritcnder do illustre deputado, em serem districtaes os cir- 
~iilos, e todavia pelas malhas apertadas do governo que 
quiz restringir o voto popular e dominar a opinião contra- 
ria, escapoii um vulto tão notavel e proeminente como 8 o 
i l lu~tre  deputado. 

E portanto evidente que não 6 no systema que est i  o 
defeito. 

Pelo que toca b reforma da camara dos pares, ainda me- 
nos ella A ponto de ataque preciso de s. e ~ . ~  Parece que 
o mal estil em que pela organisaGo actual não ha senllo 
pares vitalicios em numero fixo. 

Entao o que queria o illiistre deputado? Queria que fi- 
casaiem pares vitalicios, como de antes, sem numero fixo? 
Era ahi que se encontraria a pureza do systema constitu- 
cional ? 

NWo foi, pelo contrario, a experiencia que condemnoii 
esse systemu, mostrando como, a cada momento, um go- 
verno se havia de ver falto do apoio da maioria d'aqiiella 
camara, ou então ser forçado a augmentar indefinidamente 
o seu numoro at6 ao ponto em que a camara dos pares, 
qiic devo ser uma camara grave, ponderadora, mas com- 
posta de um numero tal de membros que nELo vá alem das 
n(.cossidades a que se circumscreve a camara dos de- 
putados, viu-se obrigado, digo, a augmental-o, at6 ao 
ponto de ser de uma elasticidade s6 comparavel As vicis- 
situdes porque, de momento a momento, passavam os go- 
vernos? E, para isso, onde iamos buscar as nomeações? 

Queria S. e ~ . ~  a sustentapão do elemento electivo da 
caiiiara dos pares, elemento que mal se conjugava com a 
natureza e com o caracter d'aquella camara? E era, por- 
qiitA esse elomerito dosapparecia que a camara dos pares 
dciuava de ter a consideraç80 e mesmo a funcçgo espe- 
cial que lhe cabe no nosso organismo constitucional? Por- 



que? k porque sendo os pares em numero fixo, quem vem 
a predominar é a auctoridade real? 

Ngo. A auctoridade real 6 uma d'aquellas plirases, sol- 
tas pelo illustre deputado não sei se para fazer effeito ás 
taes massas populares de que S. ex.' se quer ver cercado, 
mas nto decerto nos espiritos que iiiais esclarecidamente 
olham para as questões como ellas realmente s#o na sua 
verdade e na sua pureza. 

Segundo a nossã carta constitiicional, onde a auctori- 
tiade real esth, 8 no poder moderador. A funcçlo, o pa- 
pel, a missão d'este poder está exact:imcnte na concilia- 
ção dos outros poderes. E se por acaso SQ dá um conflicto 
entre o governo, que 8 o poder ex(~ciitivo, e as camaras 
que s21o o poder lagislxtivo, não 8 a auctoridade que re- 
solve, B a soberania popular ! ! 

Mas se isto B assim, quando se der um conflicto entre 
as duas cainaras e ria. commissão rnixta n30 se poder che- 
gar a i i i i i  :ir+cordo, para querli quer S. ex." que se ap- 
p e h ?  Parti a revo1uc;ão nas riias oii para a deliberação 
serena do cliefe do estado, do poder moderador? E se 
pela nossa constituiçlo esse mesrno poder tem, inclusiva- 
mente, o dircito de veto, isto é, de se oppor 5 promulga- 
ç%o de uma lei que tem o voto, l~odciido st8 ser unanime, 
das duas casas do parlainento; se elle, ouvido o conselho 
d'estado consultivamente, tem aiictoridade para embar- 
gar o passo a essa lei e tolher por completo a sua execu- 
çno, qiie niiiito Q qiie seja cliarnado a pronunciar-se, 
quaiido o conflicto se levanta entre uma e a outra camara, 
quando a cada passo elle 8 cliarnado a pronunciar-se, 
qua~ido o conflicto 8 entre o poder logislativo e o execu- 
tivo e quando para o poder judicial 8 tambem um corre- 
ctivo ? 

Por ultimo, a imprensa! Na reivindicação das chama- 
das liberdades popiil:ircs, ningiiem mais enthusiasta, nin- 
guem mais caloroso aposto10 do que o illustre deputado ! 

Na India, disse S. e ~ . ~ ,  est8 a imprensa amordaçnda ! 
Na India ha uma questzo grave de ordem piiblic:a, que 

affecta nZo s6 o vivcr d'aqiielle povo, mas o dominio de 
uma colonia importantissima, que tem larguissimas tradi- 
ções na nossa histeria. (Apoiados.) 

Na Iridia, quarido a auctoridade, e a responsabilidade E 
d'ella e cio governo, desde que não se adoptem as devidas 
providericias; na India, qilarido a auctoridade entende que 
ha circiiirist:incias anormaes de rebelliso contra os pode- 
res constituidos que podem ir tão longe, que nos obriguein 
a larguissimos sacrificios, se a repressão se nIo fizer coni 
promptidão ; na India, digo: porque a auctoridade, no mo- 
mento, entende, que a manifestação da opinião, quando 
e1l:t s;ic fcíra dos Iimitcs em que ella se exerce nobre e 
iitilinente : aliando deixa de scr uma faculdade Dara ser 
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I um nbiiso, quando deixa dc ser utilidade para ser;m des- 
regramento, quando deixa de ser proveitosa, para se con- 
verter crn propaganda nociva, e tornar-se um crime, ali ;i 

imprens:~ esta amordaçada. 
Mas, lia opinido de S. e ~ . ~ ,  acima de tudo as liberda- 

des popiilnres! Muito embora a ordem publica naufrague 
n'iim d,,iiiinio im~otente. (rue se acha mais ou menos ei- 
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vado dt. abiisos, que o contaminam, isso é secundario; as 
liberdades publicas acima de tudo ! (Apoiados. - Vozes : 
Muito briii.) 

Em relaçzo a Lisboa, a mesma censura, porque foram 
apprehendiclos dois jornaes que n'um dia memoravel para 
o corapbo do povo portuguez, n'um dia em que s6 havia a 
consagraçlo de benemeritos do nosso paiz, n'um dia em 
que todos se deviam unir para festejar, para alevantar nos 
escudos os Iieroes aue tão alto tinham erguido o nome Dor- 

L " 
tuguez e a bandeira da nossa patria, n'esse dia, esses jor- 

I naee lembraram-se de escolher esse memento para atacar 
o chefe do estado e aggredir a moral do nosso viver, para 
nos desvirtuar e desmerecer aos olhos dos estrangeiros, 
que pelo contrario nos enviavam as suas felicitaçaes pela 
boa sorte das nossas armas ! (Apoiados.) 



E o Sr. Dias Ferreira investe com o governo, porque, 
como era o seu dever, fez npprehender esses jornaes! 
Porque acima de tudo as liberdades populares, acima de 
tudo a liberdade, embora desregrada e anti-patriotiea da 
imprensa ! (Jluitos apoiados.) 

Por ultimo, afirmou S. e ~ . ~  que a camara não tem po- 
deres para votar as medidas que v80 ser submettidas ao 
seu exame e discussão; esses poderes a6 poderiam ser-lhe 
conferidos por uma lei. 

De  certo que a camara está aqui reunida em virtude de 
actos de dictadura. Se o illustre deputado nLo descobriu 
mais nada, n'esse ponto estou inteiramente de accordo. O 
que eu ainda não vi nem descubro, Q o iiieiq de sariccio- 
nar actos de dictadura, de regularisar o proc~ediiii~nto nor- 
mal de um governo, e por consequencia o viver do uma 
naçLo, senão por meio das duas camaras legislativas. 

Discutam tudo, approvem, recjeitem, censurem os actos 
do govcrno, modifiquem-n'os, iiseni da sua iniciativa, olhem 
pelo bem estar e pelo interesse da nação, deliberem como 
entenderem, sem pressões de ninguem, porque o governo 
não as niitli.. 
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Elle que, pelo contrario, condemnou o parlamentarismo na 
sua antiga fórma, como elle existia pela lei anterior, não 
quer de certo que os processos antigos revivaul, e sim que 
O parlamento se acredite pelos seus actos, pela maneira 
como encara as questões. Quer que as resolva e discuta 
com n maxima isenção e com absoluta despreoccupação de 
espirito, honrando o governo, se effectivamente a sua obra 
Q util, e condemnando-o por completo se essa obra 6 con- 
demnavel. Mas ha de ser o parlamento. (Apoiados.) 

Evidentemente, desde que se sáe do campo da dicta- 
dura para se entrar no campo da legalidade, por meio de 
uma eleiç,ão, essx eleiyão da dictadura vem para pôr termo 
5 propria dictadura. 

Aquella phrase, girandola de effeito, do discurso do il- 
lustre deputado com que S. cx." nem sequer nos crimes 
de robellião admitte a applicação da pena de morte, fi- 
ca-lhe muito bem. E como proclamar as taes liberdades 
populares acima do sentir da nação, acima da ordem mo- 
ral que se impõe roino tim dever ao governo, acima de 
todas as garantias que a propria liberdade deve ter. Fica- 
lhe muito bem; simplesmente se esqueceu s. e ~ . ~  de uma 
cousa que eu registo, e 6 que essa pena de morte que 
S. e ~ . ~  combate como uma novidade, como sendo o resul- 
tado do espirito auctoritario do actual govcrno, já  existia. 
Unicamente o crime a que ella correspondia chamava-se 
revolta em vez de rebellião. Isto esqueceu a S. e ~ . ~  Tal- 
vez de momento não se lembrasse ou julgasse melhor não 
se lembrar, por fazer mais effeito, ao terminar o seu dis- 
curso, reivindicando as liberdades populares, e attribuindo 
ao governo a iniciativa da pena de morte; mas infeliz- 
mente para S. e ~ . ~  OS factos contrariam-n'o. 

Sr. ~rcsidente, do discurso do illustre deputado, profe- 
rido com a perfeita serenidade, imparcialidade e isenção com 
que S. e ~ . ~  fallou, e eu fallo tambom, do discurso, digo, 
do illustre deputado que foi chefe de um governo, n'uma 
occasião difficil, e um dos parlamentares mais antigos, na 
sua propria phrase, um deputado velho, eu não poude ti- 
rar, com magua o digo, seniio effeitos rhetoricos. Nem uma 
censura que me confrangesse por qualquer responsabili- 
dade minha, nem sequer um incitamento que me animasse 
a proseguir ou encetar uma obra, porventura mais meri- 
toria ! Effeitos rhetoricos e nada mais. 

E creia S.  e ~ . ~  que, se não vamos mais longe n'esta 
disciissHo, ella morre, porque assim o paiz nem nos ap- 
plaude, nem se commove. 

Vozes : -Muito bem. 
(8. e ~ . ~  não revê os seus discursos.) 
O sr . Dias Ferreira : - Não deseja fatigar a camara ; 

mas depois da resposta do sr. presidente do conselho vê-se 
obrigado a usar novamente da palavra nto a6 para decla- 
rar que nEo se considera co-rQu com S. e ~ . ~  do crime de 



dictador, mas para levantar uma insinuaçEto que S. e ~ . ~  
lhe fez. 

Não veiu á camara, como S. ex.= ensin11011, por favor 
do governo, mas apresentado por um amigo seu. 

Dictadura, durante a sua estada no governo, a nEto ser 
com o decreto relativo aos credores, s6 foi feita pelo seu 
collega o Sr. ministro das obras publicas. 

(O discwrso será publicado na integra e em appendice 
quando S.  ex." o -restituir.) 

O Sr. Presidente do Conselho de Ministros (Hin- 
tze Ribeiro) : -Vejo que as palavras por mim proferidas 
tiveram o mau condão de exacerbar o illustre deputado, 
que ali&-tinha manifestado o desejo de, e até assim o pro- 
mettêra, fallar corn a maior placidez. 

Pela minha parte, pedindo segunda vez a palavra, quero 
s6 rectificar uma intenção malevola que o illustre deputado 
me attribuiu, a intenção de significar que, em minha sup- 
posição, S. e ~ . ~  ou ni2o 6 na camara um representante tão 
legitimo da nação, como todos os outros, ou veiu aqui por 
qualquer fórma que fosse, menos bem cabida na sua elei- 
ção. 

Não houve tal intenção; nem eu podia suppor que O il- 
lustre deputado visse nas minhas palavras qualquer cousa 
sequer que significasse uma insinuação politica. (Apoin- 
dos.) 

S. e ~ . ~  veiu á camara como pode vir;  veiu A camara 
pela influencia que pode conquistar ou alcançar. O illus- 
tre deputado B aqui um representante tão legitimo como 
outro qualquer. Não foi malevola a minha intençlo; sel-o ia 
se fosse verdadeira a que S. e ~ . ~  me attribuiu ; mas não 6. 

Quanto ao mais, quando o illustre deputado quizer, S. e ~ . ~  
sabe muito bem que quem se senta n'estas cadeiras não 6 
quem provoca os debates. Provoque-os a. ex.", quando qui- 
zer. 

Por hoje quero s6 dizer uma cousa ao illustre deputado ; 
B que eu não podia. dizer que os actos da sua dictadura 
fossem muito circumscriptos; p6de ser que fossem tão re- 
sumidos, como, no uso da palavra, S. exea os classificou; 
mas o certo B que tendo sido nomeada em 1893 uma com- 
missfio especial, no intervallo parlamentar, para deslindar 
quaes os actos de dictadura que ~odcriam vingar ou nflo, 
até agora ainda ngo foi possivel saber-se quaes ellcs se- 
jam. 

Mas, e m h ,  cada um tem a sua opinião, e quando es- . 
sas medidas vierem ao debate, o illustre cleputado as jue- - 
tificará com aquella illustraçfio e serenidade que lhe 6 pro- 
pria, com muita mais seronidade de certo do que o fez ' 

agora. 
Tenho dito. 
(S. ex.= não revê aa notas dos seus discursos.) 
O Sr .  Presidente : -Como jA deu a hora, vou levan- 

tar a sesslo. 
A ordem do dia para Amanhã é a continuaçflo da de hoje. 
EstA levantada a sessão. 
Eram s&a horm da tarde. 

Propostas de lei e outros documentos enviados para a me&- 
n'esta sessão 

Proposta de lei n . O  3-A 

Senhores. - Entre as varias negociações commerciaes 
entaboladaa por este com outros paizes, permittiram as 
circumstancias concluir com a Russia, a 9 de julho ultimo, 
a convençZo que me cabe hoje a honra de submetter á 
vossa illustrada apreciação. 

Orça por 1.000:000~000 r6is a media annual das im- 
portaçõês e exportaçaes que, no seu conjuncto, constituem 
o movimento commercial entre Portugal e o imperio mos- 
covita, no ultimo quinquennio de que ha estatisticas com- 



Discurso do Sr. deputado Dias Ferrelra quo devia ler-se a pag; i03 e 108 

O sr. Dias Ferreira : - Desqjo acatar, coiiio sempre, 
is decisões da asscmblba. Mas nito oiivi disti1ict:iinerite a 

proposta que a camnra acaba de approvar; c: por isso, c 
para não fatigar o sr. secretario, pego a v. e ~ . ~  a fineza 
de me mandar a proposta para me esclarecer. 

fPaz~sa). 
Sr. presidente, tcnlio disciitido quasi sempre n'esta cn- 

mara a resposta ao disciirso da coroa; e não :L cliscnti 
d'estrb voz por sc approsimar a disciissSio cio bill, onde 
podiam ser largamente tratados os assumptosconiprehen- 
clidos n'aquellc rlociimento politico. 

Variadissinias circumstancias, que csciisado í: rememo- 
rar á camara, me iinpecicin de fi1zt.r n'esta occasi: AO ~111 

discurso moldado cm processos asseiici;~lrnente politicos. 
A propria caga oncie nos rcunimos iite acoiiscllin a &ir 

d ininha oraçbo lima feigiio priiicipalilieiite academica. 
Limitar-me-hei, pois, B exposição singela dos factos que 

principalmente determinam o meu voto na quesi20 do bill 
dc indeninidade, e farei essa exposiqão com :L itiaior se- 
renidade e coin a maior iniparcialidade, conio (2 mcii de- 
ver lia posição politica qiie occiipo n'e, ctz , casa. 

O meu desejo 15 fazer ji~stiça a todos. 
Tenho scmpre professado respeito prof~iiido por todas 

as opiniões, ainda pelas que me s2o mais coritrariits, so- 
bretiido qunnclo sAo convictas. 

Ao propiio governo fato a justiça de lhe reconhecer 
uma colierriici:~ scin iêiial. " 

NXo inc lembro de governo mais colierentc em seus pro- : 
positos. NLo ~ O E S O  101ivar OS actos que constitueiii a liiihit 
do gabinete, porque offendeni os irieiic l~rincipios e as tra- 
dições liberaes do povo portriguez. Mas reconheço a colie- 
rencia com qiie os srs. ministros, dcsdc o decreto que re- i I formou :c policia civil at4 ao decreto que rrorganidoo a 1 
c:iinnra dos pares, têcm sempre seguido rio r.:liiiinlio de 
arinullar a influencia do povo na governas20 ~~iiblic:i, e dc 
concentrar nas mIos do estado as regalias t a  as f:ic.iildades, 
que do direito pertencerri aos cltl;~(lãos nos p:lizcs que se 
regeiii l1do systema representatira! 

HIL títritos annos qiie se confundiani n'este paiz os par- 
tidos, ~ ù l ~ t  cialiiiente desde O celebre pacto dn fusho de 
1865, rliic se tornava absoliitamciite iiccess:irio, no intc- 
resse clo govcrno libcral, niarc:ir de iiiarieirn clara, nitidt~ 
e perernptoria, os interesscr que sep:irain cm Portiigal o* 
partido conservador do partido liberal. 

Sr. presidente, v. e ~ . ~  c u caiiiara IiTio de dcsculpar-ine 
se, nas brevci cousiderapões que voo ftirer 6 ussemblda, I 
me afastar iim pouco cio reltitorio da illustre cominis- 
sEo do bill para ine occupar das cunclusõos, que siio :L 
iutiteria do artigo e do respectivo pnnigraplio, e quo são 
vordndeirantente o assiimpto si~~jcito ao clcbate. 

A leitura do rolatorio, qiie prccede as conclus0es finncs 
cio artigo que concede o bill de indemnidade ao ininiste- 
rio, deixa a impresszo de que o governo o11 a illustre 
coiniitissão pretende discutir tima quest8o politictl mcra- 
inentc theorica sobre as causas geradoras ou productoras 
das dictaduras que o gabinete exerccii, scm entrar no 
cxarne das medidas que estavam fbra da algada do poder 
executivo;. pois o documento sujeito ao debate reserva 
umas providencias para a commissiio especial, oiitras para 
sorem examinadas pelas respectivas commiss(ies a que os 
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assiimptos perteric,aiu, e diias para qcreiri :ipreci:rdns pcla 
propria comrniss'So do bill. 

Porbni, desde que a illustrc coriimiss30 escreveii uqiio 
continuar80 em vigor, emquanto nEio forem por lei :tltcr;r- 
tlas ou revogadas as providencias de oaracter legislati~o 
pi.oinnlgadas pelo govc.rno desde 5 de dezembro de 1594 
 ti: :;O do dczembro de 1895 incliihiv:iiiiente*, sou forqado 
a indicar :to7 incuo collegas c ao paiz, niio todas as medidas 
~lict:itoriat~~, cliicr no seu conjiincto, (luer nas suas disposi- 
qõcs isoladas, iiias alguns pontos mais salientes, qiic não 
poileii: iiierecer a :ipprova~Eo da assemblóa sem ella faltar 
:tos seus deveres iniyieteriveis de representante da sobe- 
rania nacional. 

Sr.  pl.casideut~, as dirtndtiras 1130 sElo constitucioiial- 
ineritc iiistificavt.iq. 

Na carta rino 11:i 1)i.t ceito algiiin que as aiictorisc. 
A c o r ~ s t i t u i ~ ~ h  Siiiridarrierital permitte apcnas ao governo, 

nos casos de rebclli20 ou dc invasão dc iniiriigos, correndo 
imiiiineiite pcrigo :t scgur:iliu:i do cstndo, siiqp~~iiclcr, por 
t enyo  d~te~nzi~inclo,  :ilguinas cl:is f~)i.iilalid;iclcs (Ir qiic cstEo 
cercadas as garantias in(liviíliiaes, coiiio a prisiio seiii ciilpa 
forinad:i, :I iiiviolabilidadc da c:is:~ clo cid:idão, a ~ u ~ ~ I ~ I ~ s ~ u  
da 1ibcrd:~clc de iniprensa, etc. 

No cntretaiito raro 6 o anni, ciii que o execiitivo nAo 
publica providencias fóra da sua alçada, qiie s%o depois 
approvadas, e inuito legalmente, pelas cortes gernes, visto 
podcrcm as cninaras, qiic a,'lo sn1)eraiias em liiateria lcgis- 

I lativa ordinnria. sanar o :irlitrio clo governo. e decla- 
0 

j rar «que (': lei» o qiie casta iiiiicnincnte determinado por 
/ simples acto do poder cxecutivo. 

I S i ~ n c a  se iiegoii As eamaras a fticuldade de sanar por 
completo os :ictos i1lcg:ies do governo, qiiando este assii- / iue funcç6es li~gishtivas que cabem ùuntro das attribiii- 
~8esordiiiarias das cortes. 

0 C ~ I I C  :LS cfirtes ordinarias ntlo podem Eanar 6 a iisur- 
paqAo d:is :ittribiii:ões propriamente constitucionaes, visto 

I nr~o aodereili ser alterados os preceitos coi~stitiicionttcs 
A 

neiu pelas cortes gcraes dentro das suas fiincções ordinnrias. 
Os dccretoa dictatoriaes em todo o caso não se justifi- 

cavam seiilo pelos resultados. 
'i'eiiios tido clictaduras t5o jiistificndas qiic foram accei- 

tas prlos tribiinacs c recebidas pelo paiz, indepeiidt>rite- 
iiieiite de Irgnlisaq~~o pnr1:irnciit:tr. Nurica a, cortcs lega- 
lisnraiii os dccrcto. da rrgeiic.i:l de I). Pedro IV, e, toda- ! via, esses decrt~to-: 130 cori~id(~iados coiii f i q a  de lei, e ,  

I coino taes, têein sido scinpre respeitados. 
E porque? Poiqiie as referidas providenci:~~ foram re- 

clamadas, por circiimstancias urgeiitissimas de momento, 
ao cabo de unia g ~ i e r r : ~  de cinco aiinoq, e porqiic, rcpre- 
sent:w:~in o prcdoiii:iiic> da liberdade sol~rc o ahso,luti~mo, 
o respcito pel:is rc~g.ilias o pclos fGros popiilnres, e a des- 
trui$o de muitas das velhas e odiosas instituiqões que ti- 
nham sido o esteio e o apoio cla inonarchia absoluta coii- 
tra os direitos dos cidadgos! 

Todas as outras dictadnras toem sido mais oii iricrios 
condcmnadus, e principalmente aquellas que s3o feitas a 
frio, em plena paz, sem perturbações de qualquer ordem, 
e sem rcclarnaç&o de alguma necessidáde ptiblica indecli- 
nave1 ! 

Desde que tomei assento na camara dos representantes 
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do 110~0, e nHo 6 ciirto o ineii tirocinio parlamentar, pois 
j A  sou deputado de vcspcrn, forain coiicedidos bills de 
indemnidade a todos os governos, sem distincçiio, que 
têenl abusado da constituiybo c das leis. 

Alas o actual govcArno 1120 pUde scr relevado das rc3- 
poneabiliclades ciri que incorrtaii, sobretiido no qiic toca iis 
violacõcs do pacto fiindamental. 

Nem os iiiais complacentes coiii a recente dirtarliirn 
podem absolver os tlictaclores sei11 entrar primeiro iio 
exame minucioso das provicleiicias de caracter legisl a t' ivo 
qiio o guverno promiilgou, abiib:inclo das suas attribuiq8cs. 
Sem a apreciagão d'essas medidas, bem conio das cir- 
cumstancias eiii que forain promul'gadas, n?lo podem os 
representantes do povo approvar o parecer da illustre coiii- 
miss8o que está sujeito ao debate. 

Mas vejjilmos o que se diz em defeza dos senliores mi- 
iiistros. 

Tanto no relatorio da proposta do governo coilio no da 
illustre commissão pretende-se filiar o estado anormal, ein 
que t,emos vivido, nas memoraveis sessões 
dos ultiinos dias de novembro de 1894. NAo assisti a essas I 
sessões porque um ataque de Znjh~e~~m me reteve iio leito. 
O que sei é pelo Diario du camnra. I 

fieprovo, como reprovei seinpre, os processos poiiticos, 
qut: destoem da gravidade e compostura quo todos devem 
niaiiter nos aiigustos consellios da na~Ro. 

Na niinha longa vida politica tenlio presciiceado pro- 
testos os mais tumultiiosos o actos os mais desregrados iio 
mio da representapiio nacional. 

AIns nunca me associcfii a qiialcliier falta de respeito, 

pessoa alguma. 
Votou essa camara todas as medidas que o governo 

subinettêra sua aprecis$ão. 
Náo negou O seu voto nein mesmo a providencias de 

tal modo extraordinarias, que o governo as n2o pôde 
levar A execução, sem as emendar depois ditactorialrilcnte, 
como 6uccedeu com a contribuiqão industrial. Niio creoii 
diffici~ldades politicas. 

Manteve a cordura c a serenidade que são raras nas 
nossas assemblbas politicas. 

E m  todo o caso prefiro uma assembléa violenta e tein- 
pestuosa á falta absoliita de assembleas politicas. A sup- 
pressHo, ainda temporaria, da represeiitaçao nacional im- 
porta:~ regresso ao systema absoluto, a eu n8o quero por 
forma nenhuma resuscitado o despotismo no meu paiz. 

Profiro as tempestades e os excessos de liberdade tis 
garantias do despotismo. 

- - A .  

quer para com o systenia. ropreseiitativo, quer para com 
a caiuara, quer par:l cuiri a prosiclencia (Apoiados). 

Creiam, porém, os meus collegas riiie esses :iLiisos 
na0 eram privilegio de nenhuma parcialidade da cainara. 

Os aggravos ti scriecladc da representaqão nacional sbo 
da responsabilidade de todos. Se tratauscinos de c1iscl.i- 
minar responsabilidades nlo sei qual dos l~artidos ficaria 
cm peior situago ! 

Soii insiispcito iins iiiiiilias npreciaçoes porcluc, repito, 
nunca nie associei a dcniuiistiwq3cs que ferem inais o 
ofrensor do que o offenciido ( A 1 p o i ~ i d ~ ~ ) .  

Poreiii o que eu li iio ?)iario dus cccnzc~~~as, e qiie nLo posso 
deixar de reputar :I exprcssAo tl:i ~erdade ,  i130 dava nem 
sombra de pretexto para o governo saltar por cima da 
coiistitui@o e das leis, e para entrar n'um camiiilio ver- 
dadeiramente afiontoso para O systema representativo ! 

O estado violento e anormal em que vivcmos data, n8o 
das sessões de novembro de 1894, mas da dissoluq&o da 
cainara em dezembre de 1893. 

Sr. presidente, a camara de 1893 tinha funecionado eiii 
plena paz. Não liouve, em nenhuma das suas scssões, 
sombra sequer de pertubaçao dc ordein. NLo Iiouve um 
unico acto menos respeitoso, nem da parte dos que falia- 
vani, nem da parte dos que ouviam, nem para com a 
assemblka, neiii para com a presidencia, nein para com 
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A DOS SENHORES DEPUTADOS 
Reputo alein d'isso huniilhantes para :i iiny2o provide~ic i i> 

que iios representem aos ollios do rstraiigeiro coiiio iiiu 
povo rctrogrado, que pretende voltar (10 novo ás iristitiii- 
@es que os nossos antepassados desiriiirain coin as :iriii;is 
i i : ~  1111L0, e derraniando o sei1 sançiie nos campos de t)n. : -  
llin. 

Pilas 110rqi~c foi dissolvida a caninra dos depiitsdn, 
clezoiiil~ro de 1S93 ? Tinha o rniuisterio sido aggravatlo 
essa camara? Surgira algum corifiicto cntre o podl 1. , 
cutivu c a asseinblBa dos eleitos do povo? 

M o  liouve, nem podia liavcr, lricta entre n cam.ii:~ 1 

deputaclos e o miniqt~rio, !ela siiriprs rns,?o de qii( ;i  

marn rstava em ferias, ta iiao fuilccionava! 
A dissola~ão c1';iqueliu :isscilib16a politicn foi uiii . r  

arbitrario, c affrontoso para a constitui~âo do estado I 1, 
os principios c10 system:i representativo. 

1)uide cnt8o nunca mais tratou o governo clc chnt * I I  

canlinlio franco c regular, que dcreni trilliar os gt i t i I 

nos povos que se regem por iiistitiiições libcraes 
Eii comprelieiido os ministcrios a legislar por sua caontn. 

inezcs u aiinos, n'um sgsteiiia cin quo a vontade ~ ~ o p u l  , ,  
riho í: considerada para coiisa iienhriina, em qiio a lt. 
o rlitero do iinperante, e cm que a vontade de iim $6 1 

iiicm b a norma de governo de iim povo. 8fas nos ])ai/ 
regidos por instituiqGcs liberses 6 tiiinu1tu:irio tudo o (111 
se faz fóra da Ici e (Ia liberdade. 

Desde a dissoliic%o tiiinultiiaria da  camarn em 1b!G 
deisar:~m de funccionar as instituijões politicas que nos re- 
gem. Coiiicyou a dictadiira sem necessidade nanhiima, siiii- 
plesniente por amor da arte. Não se Icvantaram protestos 
no seio das assembl6as politicas, que n'essa occasito 1130 
fiinccionavarn. Sao  1ioii1.e rec.1ninayGe.s na praga piilli, I ! 
Foi iinicamcnte o xninisterio o aiictoi (1:t revoliiqi%o! Frl 
niiilistcrio qucl ergueu :L Gaiideira da revolta, c que ii lc . \ i  

rum as cailiaias abertas a t e u  Iiiibtetido berii alto! 
Ncni eu sei coino o govcrno possa irivocar altos interrs- 

svs do estado, ciu motivos de ordoui superior, para be jus- 
tificar da guerra sem trcg~ias qiia eiiiprehendcu contra a 
constituiç50 do estado e contra os yrincipios liberaes. 

Tornoii o governo a responsalilic~acle da dissolução (18 
cainara dos deputados ein 1893, qiie foi um acto verdadei4 
raiiientu attentatorio de todas as praxes coiistitiicioiiae~ r 
de todas ns  forinuias do systeina representativo, mab (1 r, 
estava eiii todo o c:iso dentro da. letra do pacto fundamqtal. 

O poder moderador tinha jurisdicçâo para assignar e.-= 
providencia, aliáa violenta, visto ser a sua assigii:ltnia c% 
bert:~ pela rcspo~isabilidade dos iiiiiiistros. 

Com a dissolu<;ão da  caniara em 1803 foram offendidas 
as boas praxes du syatciria representativo, as convenicn- 
ciiis publicas, t: o rc*speito devido ao iiiaiidato 1~0puIar, liias 
não foi offondido directamente iieiihiiin artigo expresso da 
carta constitucional. 

Os ataqiies abertos ao pacto fiiiidaniental que nos re.:rh 
couieqaram coin o adiamento da reiiiiião das cortes, I 

l ia~~iani  sido convocsc1as para 7 de iuarço, co~ivoc~i 
adiada por decreto de 31 de janeiro ],:ira 4 de iiiaio. 

Quaes foram os factos extraordinnriub de orcleiii 111 
tica ou adminiqtrativa, internos ou exteriios, qiie auctoi i 

saram o governo a entrar n'iini carriinlio cstrenlameiit~. 
violento ? 

A dissoluçlo da camara sem se ter levaatado uni coii- 
flicto, pois que foi decretada n'oiu interrcgno parlameii- 
tar, e quando estavamos em plena paz, coiii o adiaineiito 
das eleições slne d k  representava, ri80 só uma violencia coii- 
tra os membros da camara legislativa, sonão ainda a de>- 
consideragão absoluta pelo systcma reprcseiltativo e pela 
soberania nacional. E r a  a proc1am:içlo solemne de que o 
governo desprezava por conipleto a iiitervenc;"a dos repra- 
scntarites do povo na gerencia dos ncgocios publicos, e se 
encarregava elle, e só elle, da sustentação e dcfeza dos 
superiores e legitimos interesses do paiz ! 

Sr. presidente, é bem singiilar e realmeate extrnordi- 



tiaria a aplii~vsimnç30 dos factos praticados por estcl gabi- 
nete cc,iii o adiainento iridcíinido das cortes e corn oq ;ictos 
lji,., t K*.LI!I t q ) e l o  govcriio clc L). bliguel ein 1828, que, iio 
1 1 ,  r I , !< IY heiis plaiios absolutistas, foi nas tÒririiil:is iii:iis 
1 4  : eit:idor tlos direitos do povo! 

1). 1çIigiiel entrava em Portiigal em 22 de fevereiro, e 
eiii cumprimento do seii dcrer,  e em desempenho dos ooin- 
proniissos que tomtíra coin as cortes da Europa, amigas 
de Portrigal, prestava juramento dc fidelidade h constitui- 
y l o  e 5s leis, como regente do reino. 

\ i 0  11~dia ellc ser fiel ao juraiiiento qiie fizera, iiein 
clt -t.inl~<~nlinr-se das responsabilidades qiie toniára, nein 
i11 iter unia sitiiaçlo para que 1130 tenha sido fadado, por- 
(1 : '  O respeito pelas liberdades individuaes e pelas liberda- 
des polilicas 1120 se affirma pela simples formula de um 
juramento. 

Quein nko tiver escripto no coração o amor pelas liber- 
dades coiistitiicionaes, por mai5 qiie jure, lia de sempre 
:icabar por perjurar ! 

Eiii 13 de riiarço de 1825 dissolvia D. Miguel n camara 
dos depiitados, declarando rio decreto qiie niio marcava 
praso para n c~n\~ocaq.ão, porque precisaya antes de tudo 
de alterar a lei regulanieiitar das eleições. No mez cle março 
dccrctavn o actixal govcrno a suspenaLo indefinida das cor- 
tes tniiiL(>iii a ~ ~ r c t c x t o  de fazer novo recenseaincrito! 

II:b apeiias a, differeriyn do que o governo cle L). lli- 
g~iel,  quci d~>crc tnv ;~  eiri 13 de riiarço de 1528 a ciissolu- 
yBo d : ~  C ; L I I ~ R I ' ~  dos del)utados, em 3 de maio j8 tinha prompta 
a lei rcgulaincritar (!as eleições, convocava as curtes, na 
carta clc coiivoca$?io declarava que a camara havia de re- 
iiiiir eiii Lisboa dentro de trinta (lias, iio mez de junho 
tinha reuiiidas as curtes, c em 11 do julho saía com o me- 
iiioravel assento que reconhecia ao ~ e i  intf*uso os iuatLferi- 
vdis direitos 6 c o r h  de l'ortcgal! 

A npproximaç50, entre os factos occorridos com o go- 
vcrilo de D. Illigtiel e os occorridos com o governo de uin 
rci c~oiistitucional 6 frisante c por demais eloqiiente! 

Jr'eia ininli:~ parte nKo quero relaqões politicas de espe- 
cit? alguiiia coin governos de D. Niguel, porque desadoro 
:is nornins c os processos govcrnativos*do despotismo ! 

Mas riâo posso deixar de reconliecer a colierencia dos 
srs. itiiiiistros ! 

Abraynrnm-se com a bandeira do absolutismo, e teem 
seguido sempre no meaino caminlio, pondo de parte acon- 
btitiii(:ão e :is leis, c collocarido-se em antagonismo aberto 
coiii :L boberania da naçiio! 

L)issolverain tis curtes eiii dezembro de 1893 para sú 
as rconirem em outubro de 1891, e com estc procedi- 
mento, altainent3 anarchico e siil~versivo, julgam ter res- 
tabelecido a normalidade constitucional. 
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Ora a norinalidade, no espirito publico e na vida poli- 
tica de uin povo, consiste nu obserrancia da constituiçlo 
C dris leis, e rio respeito pela opiniiio publica e pelos inte- 
resscs dos cidadiios. 

blais doloroso, e inais tristemente symptomatico para o 
filttiro da na920 do qric o despotismo a que o ministerio 
s(: eritrcgoii, sO o estado do paiz, cada vez inais indiffe- 
reiite, mais allieio {L adiniiiistraçao pnblica, e iiiais dcscui- 
dado dos seus proprios interesses ! 

Todas as providencias publicadas pelo governo contra 
os in:iis altos intcrcsses da naçIo e contra as leis consti- 
tuciori;irs, s:io prcnixncio menos grave da  sorte que espera 
o paix, do que o estado de absoluta indifterença do povo 
pelos interesses que lhe stio inais caros! 

l'rociira o governo filiar a origem dos attcntados, que 
praticou contra a lei fundamental, no facto de terem sido 
interroinpidns e por fim levantadas por disturbios da op- 
posiiç&o Ires se~sões. 

Nâo assisti, coiiio j B  disse, a cssas sess0es por motivo 
de saiido, iiein descubro o mais leve interesse nacional em 
apreciar agora OS factos que ent8o occorreram. 

i\I:is, pelo que vi no Diurio dtc cuntuw, a q u e s t b  aue se 
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ventilou n'essas sessões tciiipcstiiosas n3o affactava essen- 
cialmente o paiz. 

As ( ~ u ~ ~ t O c s ,  que pozeram ein peiigo a situação do tlie- 
souro, c arrast;tram o paiz para s iiisolvalilidsde, coi11o :L 

questao do porto de Lisbo:~, (Ia inala real, e outras ideuti- 
cas, foram sempre tratadas iG boa paz ! 

A qiicstão magna que perturbou ii':iquelles dias a serc- 
1 iiidade parlamentar era, como r l ( 3  co-ttiiiic., iiriia questlo 
I regimento ! 

1: a fiii:il essa questiio de regimento foi liqiiidada contra a 
1c.ti.a d : ~  constituiq50, sob iinpressõc.~ violentas e nervosas, 
tiin termos que nenliuin homem liberal púde acceitar. 

Uiii regimento qiie impõe ao deputado a pena de trinta 
tlias de susperislo das suas fungõer~ c a prohibipzo de en- 
trar 110 edificio das curtes dt.1iti.o do prnso da siispeiisão, 
clunnclo ncni :L eainara dos dignos pares, nem a camar:L 
(10s seiilioros depiitados, têeiii jurisdicç30 nem auctorid:idt: 
])ara suspender do exercicio das siias funcções qiialqiier 
doa seus iuembros, salvo q~iãiido 1110 c': presente processo 
crirniiial contra olle iiistaurado no poder judicial, representa 
iim ucto de violencia, abertamente coiidemnado pelas nos- 
sas institiiições politicas ! 

N'outros povos, em presença da c~i~iistitni~ão (3 das lois, 
talvez fossem acceitaveis siinillii~ntes disposipões, e talvez 
inesiiio iiccesuarias para iriaiiter a orclciii na a s seml ) l~ '~~  
a, liberdad(. iios debates. 

Ein I'ortiigal iiunca forairi necessarias medidas d'aqiielln 
violeiici:i, c cle rnair a mais attentatorias da lei fuiidarnen- 
tal. 

Tenlio assistido a muitas sessões tempestuosas, muito 
inais tiiiniiltuosas do que aquellas em que não se viu som- 
bra seqiior de injuria pessoal, e sempre a ordem foi res- 
talelecida á sombra dos preceitos do velho regimento. 

Mas, qiincsqiier qiie tivessem sido as perturba~ões e 05 

desregrnineiitos n'aquellas sessões, liada auctorisava n eb- 
tabelec(1r n pena clc suspensão ao deputado do exercicici 
da* siiiL.3 fiiiieyGes, qiiniido cllc não estivesse iinp1ic:~dtr eiii 
processo jutlicial. 

Sr. pre~ideiite, tenho presenciado iniiitos conflictos par- 
lauientnres, Ievaiitndos qiier de tini quer do outro lado d :~  
camaru, iiiLo qi~:~ndo so pleiteavam os altos interesses da 
i~aqão, uias nu uso da palavra antes cla ordem do dia, ou 
entalo na iiiemoravel e eterna qiicstão sobre o modo do 
propor ! 

Essas desavenças nito iiifluiam na marcha dos negocioa 
pul)licos, iiem importavam aos interesses do estado, e a 
bri~ve trecho se compunhain ! 

Sempre que os altos interesses do estado corriam peri- 
go, oii era preciso acudir As liberdades populares, via eii 
os nossos parlamentares caminharem impavidos e iinido~ 
ciii Glvor do governo e contra o paiz ! Nas qiiestoos contra 
n patria nRo se desuniam, ou, pelo menos, com essa desii- 
iiiSo iiLo faziam barulho ! 

1 ) ~  iiiiiilhantc: facto podia eu apontar muitos cxemplos 
A oiiiuLira. 

Leru1)rou-se iini governo oii uiti partido de construir uii-i 
caminho do ferro ciii tciritorio inglez, A para beneficio dos 
iiiglezes, que foi o cariiiiilio de ferro de Mormugb. 

('r6 v. ex." tjue por 1);irto de outro governo ou de oii- 
tro p:lrlido se 1evant:~rain reclamações tempe~tuosas coiitr:~ 

I esta iiiuiisiiuosidade iin:lnceira e politica? 
Yolo coiitrario, iim fez a negociaçgo, e o outro legali- 

sou-a ! 
Outra das grandes Iiabilidades dos nossos governos, tli- 

rigitlos por estadistas de linha, .que viam muito ao Inngt., 
e aprcciavnin os interesses piiblicos com uma previdenci.~ 
qrie os liomens publicos de outros psizes nunca logrararii 
alcaiiyar, foi constriiir á custa ilo tlicsoiiro portuguex dois 
caminlios do ferro em territorio liespaiiliol. Foram os c:i- 
ininhos de ferro de Salamanca, constriiidos com dinheiro 
nosso, quando ncís ileiu recursos tiri1i:rmos para a abertura 
das redes ferro-viarius de fronteiras a dentro! 



D W I O  DA CAIbfN1A DOS SENHO 
Julgaram absolutarneiite necessario fortificar a auctoridadc 
real contra a propaganda republicana. 

Pela constituiçzo licspaiiliola, aliás feita sob os ailspicios 
do actiial presidente do coiisclho de ministros, que por ser 
11111 (10s primeiros linmcns da Eiiropa, n%o deixa de ser 
uiii coiiscrvador iritransigentc, nietadr dos scnadorcs sUe 
da eleicSo. 

Eiii Portugal, porBn1 liem n isto se chegou ! 
I'rlo contrario c10 que em Yortrignl se tratou foi de 

compor a cniiiara dos cligiios pares por fórina, que fóra 
das duas ft~miiias progrcssieta e regeiieradora não podesse 
constitiiir-sc governo, sen%o por iiiri acto revolucionario. 

i%o sc contentou. por6m com isto o actiial governo. Fez 
riuia reforma aiiida iiinis elegante. Declarou todos os pares 
de norneny:20 real! Os electivos for:liii postou completa- 
mente dc parte, trtitaiido-se alihs dc iiiii:~ ilssciiibléa, en- 
ctirregrida de fazer leis para governar iirn povo livre! 

O iiiiiiistei.io acabuu coiu a elaiç?lo par:t iiiellior affiriiiar 
o prcstigio das iiistituiyõcs! 

Hoje para niigtiieiitar o prestigio das instituigõcs u%o lia 
nada coino declarar os legisladores de iiomeaq8o rcal! 

OS srs. ininistros collocarum a riaçiio portrigueza abaixo 
do que? era a nac;%o brasileira lia setenta aniios! 

Dcrnrii l'ortugal coiiio iiiais atrazado cm 13'36 do qiie 
estnv:iin os bruzileiros c111 1524! 

Ko Brazil o senactu foi desdc 1824, isto é, descle a prirni- 
tivn, elcctivo. 

Eiu 130i.tugal a carrinrn dos dignos pares 6 eni 1896 tocl:~ 
ile noiilc:iyùo regia ! 

13 1):tra afiirrnar a aiictoridade real? 
Aftis ;t auctoridade rcal não é fiin nos govcrrios repre- 

sexitativoh, ci iiieio. N%o serve scnlo para exercer as fuiic- 
<;Ões, que a carta llie prescreve iio intere,,sc do ptiiz. 

A aiictoi*ici:icle real n&o tem outra inissieo seiiZo inaiiter 
os poderes politicos cleiitrc, da siin orbita, qaaiido entre 
elles se i~ianif~ste  qualquer desecliiilibrio. 

A intervcnçno da aiictoridndi. rc:il (': c~ssciit.i;llincnte pns- 
sivn. 

O 1)o'lcr muileraclor i i b  1)roiiiovc coiillic.tos, iieiii se so- 
brepõe nos outros poderes elo estado. Pelo contrario. Le- 
vantada lricta entre o governo c a caiiiara dos deputatlos 
ou :L canlara dos pares, ou entre a cainara dos depu- 
tados c a camara dos parcs, interveiii, n8o para substituir 
qualquer das entidades politicas, iiias siin para coiitcr cada 
iinin dentro clos limites da sua esljlicra. 

A iiiissr~o, pois, da :~iictoridaelt: re:tl i. iiiiiito circurnscri- 
pt:1. 

Kos povos, tluc quereiii ser livres, c: que siibem ser livres, 
nzo h s  outra soberania senão a da nayão, ú qual deve ser 
seinure suborclinada a auctoridatle rcul. 

&ta doutrina libcral não é contraria ao espirito da 
carta. .I carta apesar de não ser i1111 modelo de liberdade, 
é a primeira a recoiilieccr que o Rei u c0rtcs geraes 
s2o :lpcn:is representantes da nag?~o portugiiex:~. A na930 
não reprcseiita o Rei. O rei G que reprcseiita a naçLo. 

O governo, pelo contrario, quer concentrados todos os 
poderi.3 ria arictoricladc real, para os ter ;L sua disposi- 
yI0; 

11; o caiuiiilio para o govcriio absoliito qiie cii ctoiiclciiiiio 
coiii toc1:1s as miolias forcjas ! 

A uuctoric1;ide real já. teli, pela carta, o direito do ;teliar , 
as cortes geraes, de dissolver n cariiaw dos deputaclos, , 
e de annulli~r assim os podcrcs conferidos pelo povo, o (li- 
reito de rioiriear e de deinittir livreineiite os iniriistros d'es- 
t.aclo, e nt6 o direito de iiiiitilisar a ac$o do poder judi- 
cial com a faculdade du perdoar c de ninriistiar,qiie eni 1 
algiii~s paizes é fiincção dos rcpresentantcs (1;~ riac,lo. 

Pois os srs. miniatros julgaram poucas todas estas attri- ! 
buiçõcs paix engrandecer o poder real, e deram :tinela 6 1 

auctoridde real o direito do promulgar decrptos coin força 1 
de lei ! 

Criaram tamboni os celebres decretos dictatoriaes uma 1 



por divergencias sobre o modo de propor ou sobre o liso 
da nalnvra antes da  ordrni do dia. 

Quasi todas as niedidas, que pozeram em perigo n sol- 
vabilidade do tliesouro, qiic nos obrigaram a providencias 
odiosissiiiias, que crcaraiii ao paiz uma sitiiag8o clifficil no 
estrangeiro, forarti votadas sern grande reliictancia e por 
assombrosa niaioria. 

Os accordos nao tlcixavam romper nem seguir as tem- 
pestades politicae. 

Alas, sr. presidente, se :is difficuldades parlamentares 
eram dc ta1 ordem que o governo n?lo podia coexistir com 
n cnninra, a sua obriga930 era demittir-se, visto que, por 
uma disl)osiçjYo legislativa da responsabilidade de alguns 
dos si-S. ii-iinistros, a camara nno podia ser dissolvida sem 
terem tl11corrido tres mezes de sessXo. 

Eii l ~ o r é ~ n  tenho rniiilins apprehensGes de que a sentença 
de niorte j4 estava lavrada contra n camara :intes do (lia 
dos ultinios coiiflictos, porquo era tLo longo o decreto de 
enceri.:imento nas suas :illegaç8es, c dcvia ter sido tRo 
pensado o encerramento violunto das cortes, que 1130 6 
provavcl ter sido estiidndu c i.esolvido o assiiinpto no curto 
intcrvnllo que iiiedioii cntre as ultimas perturbaçaes par- 
lamriitnrcs e a ílat:~ cio decreto! 

Alem d'isso os srs. ministros ílesqjnm viver uma vida 
trnnquilla e commodu ! 

Incomrnodam-se com as visitas As curtes ainda por iiier:i 
formalidndc ! 

Preferiam descartar-se cle uma caiiiarn em que podia 
haver opposi$io, fazer iiina nova Ici eleitoral :i siin von- 
tade, e escolher os jiiizes encarregados de julgar os (licta- 
dores. 

São gravissiriios cstrs f~icto.. YIas u governo preferia 
estas responsabili<l:~(le~ p1:ltonic:~s n perder teinpo em dar 
attcnção aos represcfiiit.~iitcs do povo. 

Tivemos jA clurantr niiiito tempo o aystema das eleições 
directas conio circiiloq fi"*ai~cles; mas coiii o concurso una- 
iiiiiic de todos estav;iiii adoptados os circulos de iiin de- 
putado como inr~llior garantia da liberdade do siiffr:igio. 

0 s  circiilos íl(1 iim deputado iiao s%o essciicialinente ne- 
ccssarios em paizes como a França, a Belgics, a Hollatida, 
r mesmo a Itnlia, oiiile ha partidos organisados c politica 
deiinida. 

Mas em Portiignl circiilos de mais de um ilcputado 
&o em regra circiilos do governo. 

O decreto ehhitoral de 30 dc setembro de 1852 é obra 
dos Iioincns publicos importantes de todos us partidos, 
que se reuniram em 1851 om seguida ti revoluqto feita pelo 
marechal Salatinha em ~ o l t s  do governo; pois cnt8o fica- 
rain ao lado do ministerio tantos hoinens politicos quantos 
eram os inimigos de Costa Cnhi.al. 

I'assados seis annos, depois tla espcriencia do decreto 
de 1852, era o marquea de Loiili~ 1ii.~sid(~ilte do conselho 
o ministro do reino, quem apresentava um projecto ds &r- 
tes para nova d i ~ i s ã o  eleitoral corii circulos de uiu, de 
ílois e de tres depiitados, sendo a grancle inaioria -circu- 
lei tle iiin scí deput:~db-. 

A idéa de circiilos dr um sd de~iitndo tiulia :lniadiire- 
cido por tal fórina rio espirito piiblico, que o miriisterio 
seguinte, prcsidiclo pclu duque da Terceira, em cliie en- 
travam Fontcs, ('asa1 Ribeiro, Rlártcn~ Ferrão e Antonio 
de Serpn, adoptoii o prr~jecto do inarqiicz d r  LoulB, jk 
revisto pela coiiiiiiiss~o, do qiio f'azi:irii parte lioriiens como 
Oliveira RInrrec,z e Josi: Estevno. a cionl fix&i.:t o nrinci- 

I I 

pio :~bsoluto e uniibrme de circuloq uiil sG depiitiido. 
kcni 1863 o ininisterio S:i-Viaeu tnnibein alterou dicta- 

toi-i:iliucnte as circliniscripçõcs eleitoraes para eleger os 
jiiizes que lhe haviaiii ilt. legnlisnr a dictadiira. Hoiive-se, 
11orirm) coiii inais ceriinonia. NBo fez circulos por distri- 
 tos. Fez um circiilo qiie ~riiic~il~i;t\-:i, 110s Olivaes c acabava 
no Cadaval. Mas ein totlo o caso era circulo de um $6 
clelmtt'tdo. 1)epois nas cortcs Ii~vniitaram-$c todos, amigos 
o adversarios do  governo, contra o proccditnriito audacioso 



de alterar a lei e a circiimscripçlo eleitoral, iiiiicamente 
para influir lia escolha dos juizes que Iiaviam de julgar os 
actos da dictndura. 

O decreto do actual niinisterio fui cdiqCio correcta e ali- 
gmcntada do decreto de 1869, e completou dc voz o pen- 
saniento da lei de 1884, deixando o governo livre de to- 
clas as dificuldades e de tcdos os embaraços das opposi- 
ções. 

A lei de 1884, obra dos dois partidos por contrato pii- 
blico, j i ~  era um primor de liberdade,. porque havia pas- 
sado para as m3os do governo o direito de eleger as 
m:iiorias c as opposições quer pela eleiçso directa, quer 
l,~.las :~cciimul:~ções. 

.IA rio rrgimcii dos circulos pequenos, apesar de o povo 
sih interessar mais nas luctas politicas, e dc haver no paiz 
oiitra vida u actividade politiea, n8o vinlia ;i camara op- 
~osi92o rerdadeira, que contasse mais de dez a doze de- 
lx~tlldos, comprehendendo todos os griipos da minoria par- 
lamentar. Mas os da votaçiio nnlo se coiitent:~v:iiii c0111 isto. 

Queriam ainda uma providencia legislativ;~, qiie pcrmit- 
tisse ao govcrrio fixar o grupo de opposiy&o, qiio o I i a~ i a  
de substituir para se conserrar o rnonopolio do poder n:is 
mesmas niiios em que estava concentrado ha largos annos. 

Os monopolistas tremiam á sirnples lembransa de dguein 
fóra das duas confrarias poder exceder uma parcella que 
iòsse do poder politico. Para isso veio a lei eleitoral de 1884. 

A raslo c o fiiii da lei eleitoral dc 1884 foi unica o ex- 
clusivamente inantcr nos limites de infliiencia das duas 
familias politicas a successlo c a pai.tilli:i do poder. 

Agora a nova loi da dictatlura obed(.ceu ao uiesmo pen- 
samento correoto e augmentado. 

Que differença lia entre a actual camara, feita pela 
nova lei, c as camaras predecessoras, sob o ponto de vista 
da independeneia parlamentar e do zêlo pelos interesses do 
estado ? 

Espero a s  votctç5eu para exprimir pu1)licnnit~nte a mi- 
nha opiitiiio. 

Faltam hqjo os seis magnates que ei1tra.r-am n'esta casa 
por ncciiniula$o, caoni cliplomas de 40:000 clcitores, e que 
representavam pelo niiiuero de votos lima irifloencia pri- 
vileg iadu ! 

A elciyRo por ac.cuiiiula~H«, qiie era iiiedida essencial- 
mente liberal e patriotica, tiveram os nossos governos 
:L habi1id:ldc dc ;L cxtficiitar por fcíruia qiic caí11 no cstremo 
ridiculo. 

Esta providencia era imitação (Ia 1t.i hespatiliola. Mas 
eiii I-Iespaiilin não lia tantos iiotaveis nem com votos til0 
iiumerosos como em I'ortugal! 

Eiii Hespanlia por acciimulação têem sido apciias elei- 
tos, se bem me lembro, Salineron, Montero Rios c Sagas- 
til, e ncnli~im ~~ 'c l les  por mais de 12:000 votos! 

Para impedir que os governos se apropriassem das can- 
didaturas por accumulayão, distribuindo-as pelos aeiis 
amigos ou pelos seus co-interessados, e tolherem assim 
a entrada nas cortes a iriclividuos, qiie ali;is representa- 
-iam uma forca importante, muito' trnballisi 1)ar:t nfio se 
fixar o numero d'estas candidaturas. 

Mas nada pude conseguir. 
Eii qilyria nas cortes gerxes a representaç30 de totlas 

as opini0es. 
Para miiu as asseii1bl8as legislativas nto elo nsseniblt!ns 

:icadcinic.as, ncui atlieneus, nem sociedades mercantis. 
Outra (leve ser a siia constituiçb, e outros os l~rinci- 

pios qiic presidcm i sua organisa~iro. , 
NZo Iin nsqcmbl8as legislntivas dignas d'este nome sem 

l'aixão politica. 
A soinnolcncia nbo é o caracteristico clns assembl&as 

lmliticas. N'estas asseiubléas deriarn ter voz todas as opi- 
~ i i ~ l ~ s .  Deviam estar representados os absolutistas, deviam 
cLat:ir representactos os republicanos, e deviam estar repre- 
: a tados  os soci:ilistas, porqiie todos são portiiguezes, e 
porqiie todos coiitain elementos valiosos nn paiz. 



O governo pelo contrario excluiii da primeira assemblba 
politic:~ da naçno, toda a vida politicu para não ter ad- 
versarios, como se a alg~iem fossen~ concedidas honras do 
giierr:t por ter vencido serii coiiibatc! 11s rcsoluç0c.s das 
sc~[~inhl6ns politicas perdem toda a ~iictoridade desde que 
i150 ~ ~ j : ~ n l  precedidas de uma discussão larga e contradi- 
ctuiia, cliie sG póde nasccr do embate das opiniões. 

Sno estes os principios liberaes quc tenho eempra siisten- 
tado, e que o governo afogou n'uma dictadura veriladei- 
rainente ariarchica ! 

O governo já tinha 11% lei de 1884 os iiieios precisos 
para manter esta organisapfo politico-artificial, que clava 
governos a capricho sem contemplayZo coin a voutade (10 
paiz. NBo carecia de uma lei eleitoral, yuci levantnii con- 
tra si as reclainaço'es dc tactos hoiiiens lilueraes, a n3o ser 
pelo luxo de continuar :L legislar a arbitrio, e de r130 se 
incommodar coni os embaraços, que de ordinario lcvan- 
tain as oppusi@xi parlamentares. 

Dizcin o5 sr5. ministros que o sei1 decreto facilita o acto 
eleitoral. Facilita o acto eleitoral ; mas facilita-o ao goverrio, 
o as eleipões sFio para o povo e &o para o govpriio. 

Nos povos livres nlo se faz lei eleitoral, qiie riao ohe- 
deça d idda de garantir A liberdade dn clt~itor contra 0 4  

abusos do podor. 
O decreto eleitoral 6 t%o contrario ROS interesses r~oliti- 

cos da na$%, aos bons principiou que regem o systeiiiil 
representativo, qiie não podcrh durar muito tempo. 

Toco apenas algiins dos pontos sqjeitos ao debate pnr:~ 
justificar o iueu voto de rc.jei$&u do bill. 

Não pretendo discutir todas as providencias dictatorines, 
que seria traballio para muitas sessões, e e i i  nHo qiipro 
faltar ft considerayfo que devo B assemblha. 

A reforma da cainara dos dignos pares chega n ter 
gray:i 11~10 abstriiso da organisay8o. 

1Jin:r nssembl6a de legisladores vitalicios corii niiinero 
fixo C c.in politica o que de mais estiaordinario p0de ima- 
ginar-sc ! 

Esta perfeiggo nunca I~mbroii a ningucm ! 
Cainara de pares vitalicios com numero fixo significa 

evidentemente n deslocacão da soberania ii;icioii;~l do paii: 
para uiii:~ ~issemblAa dc escolhe real! 

Ilev:iiitado conflicto entrc os pares nomeados pelo rei 
e os dcpiitsdos eleitos pelo povo iinpossivel ieso1rc.r a 
conteiida pelo eleicXo popiilar, porqat o.; rio\-os eleitos rii- 
contr:irXo lia asseiiibl6a dos pririligiailos iiiii:t harrc~ira de 
bronze, que jamais poder30 ultr~passar ! 

lliriistcrio, por mais popiilnr quc sctja, toriin-se impossi- 
vel diante de tima oligxrchia aristocratica! 

A lei do 1881 já abaf:lvn. qiiasi coinpleta~nente a vontade 
da naçùo, porcliicb deixava aos partidos regular, coriio en- 
tendc\heiri, a sitrccs.Tio no poder. 

A nova lci B iiitiis correcta c aiigrneritada porqiie deixou 
lias mlos cla auctorid:id~ real a direcçno completa da vida 
po1itic.n da nayão ! 

JA n lei cio 1884, orgaiiisando :i cniiinrn dos pares com 
ccnto c cincoenta inciiibros, cincociit;r ialt'c.tivos e c'ciii vi- 
talicios, iinpussibilitava :is inaiiisfest:i)?rs da ric1:t nacio- 
nal, porque os cein p:ircs vitalicios nau re1)resrntaru Iioje O 

qiie representavam os primeiros nomeados com a instnlla- 
yto da carta coiistitucional. 

Os pares vitalicios, que hoje compí?cni :L cniiinra alta, 
n8o sfo um eleiiieiito punderador. Pelo contr'irio rel~roscntniii 
politic:l essencialineiitc activa. S5o pnrtidnrios d(: uin:i o11 

outra das diins fiiinilias- regcncrndorn l)rogressista - ! 
Os ciiicoeiita elcitos, ainda pcln iiii:iniiriid:idc (10s rotos 

do paiz, não podiarn prcralecer scihrc os cci~i cle rcgin no- 
meaçzo ! 

A vontade popular havia de ser semprc :~ltafada. pela 
auctoridade real ! 

N'esta organisay30 ficamos longe, e muito longc, at6 da 
reforma feita pela iiaçEo visinha eiii seguida L restaiir:iyão 
nlorinrcliica, ein qiic os homens de estado d'nqiielle pais 



Levaiitaram-se ao principio gran(l(8j rl;iiiiores, c o p:iii. 
eni attitiide imponente condeiniic~ii o iiionumcntal ílesl~er- 
dicio . 

(1i;rantc niinos, proclamavam qiic por >ste rriodo se eiidi- 
reitavniii as fiii:~ii~:es c10 paiz, que ticnvain rcgorgitando de 
diiiheiro as prayas de Lisbo:~ c Porto, ciitiio nssoberbaclas 
por contrariedades de toda a ordem, e que o systema de 
viver dc emprestimos acabava agora: n'uma palavra, que 
110 momento em que nos desetubcsra~ewmcwr do rendituento 
dos tabacos tudo caminliava n'um mar de rosas! 

Pois, sr. presidente, mal :icaboii de votar-se esta explen- 
(lida providencia, qiie só t e v ~  contra si o mcii voto o mais 
iim oii dois, era ilcc~rctada a inconvcrtibilidade das not:is, 
ilesãpparecia da circulação a moeda do oiro e prata, c de- 
clarava-so uma crise que teria produzido as mais graves 
conseaiiencias. se o i~anico. natural eiii tnes casos, tivesse 

filas tlrpois tiido screnoii. Se  um governo e um partido 
subsidiou desde logo os saltlniaiiqueirox com 133 contos de 
reis por anno, mezcs depois outrwgoverno e outro p:~rti- 
do, que tiu1i:im ~wrnbatido aquelle eabanjaiiiento, vieram 
eleval-o no dobro, auxiliando os salamanqiieiros, nHo sim- 
plosliieiite com 135 contos de réis arinuacs, mas sim com 
270 contos de réis por anno! 

Nos ixltiinos tempos, nos tempos aureos cla politicn por- 
t l l g l l ~ z ~  atA erem presos deputados d ordeni dos riiiriis- 
tros, c clcclarava-se que tinham sido presos i3in 11:igi-.inte 
clelicto, tendo ali& sido ca1)tnrados com ni:inílndo c1c pri- 
szo ! 

E u  combati sempre, ainda que sú, todos OS csl>ai~jamen- 
tos e todos os attentados contra as liberdatlcs p o p i ~ l a r ~ ~ .  

Nno iile iinportava ficar isolado. Pelo coiitrnrio rnais de 
iimit vez icqiieri votaçli, nominal para accttiituar a i~iiiilirt 
divc~i.nc*iic.ia dos ineiis collegas! A unica conqmnhin, que 
Irie l)irocac.upava em a da miiilia consciencia. 

J 'cl 'nl~t~ lioje, como seilipie, na inesma rcsoliipko. 
Coiii este systema das gmtades di~ergeucias unicamente 

nos peqzienos incidentes sobre o modo de propor, ou sobre 
n prefcrencia da palavra antes da ordem do dia, foi vota- 
da, ylinsi I J U ~  acclamação, a famosa questilo dos tabacos! 

As cnliiaras e os partidos, que entregaram a um syndi- 
cato mais estrangeiro do que portugnez o monopolio da pri- 
iiieira receita do estado por praso superior a trinta anrios para 
liquidar difficiildades de momento. comauanto accumkiladas 

I 

irivadido o espirito das massas! 
E m  Portugal, que 6 :  e foi sempre, em si, iim paiz po- 

bre, ii'estes ultirnos annos sobretudo nlo se quiz viver ee- 
nso :L grande ! 

Ternos exemplos e iniiitos das proniinciadas tendcncias 
dos nossos governos para o esbanjamento. 

Do porto de Lisboa, por exemplo, ningiiem quiz sn- 
ber cmquanto os engcnlieiroci, e engcnlieiros espevinlistas, 
como alguns ingleses que ahi vierain, calciilavam o preyo 
tlas obras principaes e indispensaveis em 3:000 contos cle 
r í i u  ! 

I 

1 

Reputava-se t lo  modesto um projecto do traballios que 
e6 custava 3:000 contos de réis, que nem enviado era á, 
junta consultiva de obras ptihlicas para d:tr o seti parecer! 

Quaiido ~ e i i i  o~itro 111.c~jecto ooiii o oryiiinento de 7:000 
oii S:000 contos de r é i ~  j:~ se lhe deu andamenbo nas re- 
yartipacs superiores do estado, e chegou z ir Qs camaras! 

Mas ahi morreu ! 
S6 quando sc poudc conseguir iiin piojrcto crn qiic se 

podiam gastar com as obras 1:):OOO contos de rbis, 6 que 
o interesse pela ronstruc(;>o ttocnii os limites do enthusias- 
mo, C se obteve votap%o qiiasi 1in:inime n'uina e n'outra 
cnsn do parlamento ! 

Ei:sciiso de fallar na questito da niala real e n'oiitras 
qnestGes, igualinentc extraordina~.ias, pnrn demonstrar a 
iiiinha these de qiie n5o ha conflictos nas cGrtcs grr:res 
por vin de qilest0es gravissimas,. que podem por cni pe- 
rigo as liberdades l~nblicas c incliviciuaes, ou a vida ecw 
noiilica e financeira da iin@oio! rnas 1inic.a e cscliisivainentc. 
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comrnissMo, que, eni vez de ter competencia sini1,lesrneiite 
para apresentar iim pro.jecto de lei, a fim de hnrmonisar 
as divergencias eritre as duas cam:ir:is, como era pela le- 
gislsqão anterior, delibera e clecide, coiiio se f i ra  um dos 
poileres do estado! 

li: a alteraçlo con~pleta d:i carta no sentido 110s vellios 
principiou renccionarios ! 

Pelos decretos liberticidas, s~ijritcls ao debate, levaiitada 
a liicta entre n camara dos pares e a camara dos depiita- 
dos, sc a cor& optar pele resolução da  camara dos pares, 
isto é, pela dcliberayzo da assemblba pela mesma cor6a es- 
colliida, fica a c:iinara dos depiit:~dos perfeitamente exaii- 
torada, e o povo coiiipletamente cxcliiido da gerencia dos 
negocios piiblicos ! 

Ao menos são logicos os srs. ministros. VLo no seu ca- 
minho. Estão esphacelando um por um os priiicipios libe- 
racs. 

Creio scr esse o scu pensamento constante. A qualidade 
de cohereritcs iiâo 11i1,2 nego. Tem havido dictaduras, re- 
prcseiztaiido a iisurpação das faciildades olditzarias do po- 
der legislativo. &Ias ainda n5o tivcmos governo que se 
atrevesse a tocar nos poderes constitricionacs, mesmo nas 
occnsiiies niais graves para a nayão. Foraiii siibstituidas 
iiiii:is por entras vari:!s constituiç0cs, por iricio de revoltas 
militares e populares, mas sei11 iiiutilaç5o. 

A revoliiy2o tle lS36, por c?ct.inl~lo, riao fez lima con- 
stituiyto qualido poz de partc n carta. Adoptou uina ou- 
tra coiistituiq%o, a dc 1822, que tinha sido livremente vo- 
tada pela ii:iq30. Os Cabraes derriibaram eiiz 1842 a cori- 
stitiii~âo de 18:l8, riias sulstituiram-na pela de 18%. 
A rcvolu<;ão do rnarcclial Saldaiilia, e u  1851, taiiibeili nlo 
tocou nos puderrs politicos da carta, iicm nos direitos in- 
dividii:tes, c :il)eiiar\ l>c:rlnitti~i no guveriio lvgislar para o 
i~ltraiiiar, ein caso urgente, mas para sereili submettid:~~ 
As ccrtes, logo cluo rciiiiidns fosseni, as providencias toriia- 
da3. 

Se%() Iioiive iiin si, goicrno n'cste paiz, c poiicos miiiis- 
ti-os tciu havitlo que uão tenham sido dictadorcs, que to- 
casso nos poclercs constitiicionaes ! 

Mas 1):1r;~ q i id fo  tiido isto? 
Porqiit! eiitroii o governo n'iim caminho tão violento o 

tIo escnbroeo, t3o fora de todas as indicações constitucio- 
iiacs e parlaiiieiitares 2 

Quaes foraili os resultados de uma dictadura constante, 
com :L bub\.~rsZo, nLo só das leis ordinarias, mas das leia 
organicas e constitiicioiiacs ? 

A ariarcliia por toda a parte. 
Estamos cri1 dictacliiia periiiaiicnte, e em permanente 

suspensEo de liberdatles ! 
Kst6 siispensa a liberdade de irnprensa na India! N'lzquella 

infeliz terra portugueztt ato se marcou o prepo dos gene- 
ros ! Kão perinitte a coiistituiçZo suspender as garantias 
senão 1wr teiupo determinado, e na 1ndi:i estto siispeizsas 
por teiiiljo iiicletiiiido ! 

Xiii Lisboa, na propria capital do reino, estfio sujeitos 
ti censura previa iim oii dois jornaes ! Até com as camaras 
abertas o governo sc atreveu a atacar os direitos da im- 
ereris:l! Cliegoii ;i perfeicEo de dispensar os tribunaes ! 

t i  propria 1)oliein quem profere sentença contra as ga- 
zotas 01)pobiyâo ! 

l i  1i:iii lJortiigal Iiojc: iinpern o arbitrio dos riiinistros. O sys- / tciiia represeritativo foi suspenso. 
Mas as aiiibiçiies do  gabinete vão mais longe. 
Agora (lucbr nrrast:lr a caxnara S dicbtadura, chamal-a a 

corifiriiiar provid,cncias Eonstitucionaes, scin ella ter pode- 
/ res para ism! 1': certo que o governo, no decreto convo- 
catorio dos collegios eleitorarh, auctorisoii os eleitores a 
conferir poderes c~oiistituintes lios seus eleitos. 

Aias o governo não tinlia facilidade para tanto. Sb as 
cortes e u  lei ordinarin podiarii auctorisar a outorga d'esses 
poderes. 

As proviciencias dictatoriaes do gabinete anniquilaram 





1852 no coiitinente a pena de morte nos crimes politicos; 
e o decreto de O de junho de 1870, que G da niinha res- 
pc nsabilidacle, ampliou cssa disposiçao civiliuadora e liu- 
manitaria ao ultramar. 

'Yambem abolimos a pena de morte rios criines civis. 
Começou cssa aboliçgo pela eliminação na camnra dos 

,lcputndos da verba do oryamento destinada ao carrasco, 
c inai3 tarde, cm 1867, foi riscada aqiiella pena da lcgisla- 
q3o criniiiial, que jh clesdc 1844 sc n lo  executava no coii- 
tirierite e apenas algumas vezes no iiltramar. 

Decorridos jA quarenta e quatro annos depois da pro- 
iiiulgnq~o do acto addicionnl h carta, quer a camara, quc 
.cpreseiit:\ direetamento o povo, consigiiar dc novo nas 1)i~- 
;iiias da Icgislaçto criiliinal a pcna dc iiiorte para os cri- 
iics politicos ! 

Sr. presidente, i i r i i  dos titulos que habilitava o nosao 
l ~ : ~ i a  :L ser consider:iiiu lii fúr :~ coirio n Belgica cio occidcnte 
ia ser contado eritre aquelles que tinham riscado das 

.lias leis n pena dc inorte para os crimes civis c para os 
1 i.iriics politicos! Agora vae ser rcstaurada a pena de morte 
nus crililê4 politicos ! 

Qutli. í, governo arrancar Os paginas da nossa legisla- 
s % ~  uma gloria que nem todos os cantões da Suissa podciii 
iiivocar, e com que nLo podem ufanar-se muitos dos povos 
iiisis civilisados da Europa? 

hIas o governo nlo se coiitenLa com decretar a pcna de 
iiiorte para OS crimes politicos. Vae mais longe. Entrega 
.L imposiqiio da pena a tribunaes marciaes, arrastando para 
:ihi militares e paisanos! 

Se esta iiionsti.iiosidade for de novo consignada na nossa 
Iegislaçfio, ficar& ahi em nome cio governo, c em riome dae 
curtes, iiins nunca em nome da naçLo ! 

Tenho dito. 
O sr. Dias Ferreira: - & fim de sessiio, e eu não 

(jucro cansar a attençfo da camara. Mas a assemblba lia 
tle comprehender que niio posso ficar sileiicioso diante 

1 1 1 0  discurso acrimonioso e violento do sr. presidente do 
orisellio, proferido sem provoca~Io nenhuma cla minha 1 parte. 

Segundo os meus Iiabitos e tradi~õcs parlamentares ngo 
iiio referi a iim ministro em especial, nlo me clirib' a nc- 
iiiiunia inilividiialidade. Tratei n qiiest%o politica na altura 
que pude, e chamei u gabincte ao terreno das suas rcs- 
l)oil~abilidades. O Sr. Hintze Ribeiro proclamou 5 assein- 
I,lka que a minha orayfu cra só para effeitos rhetoricos, 
,!iic eu era pulav~oso  e l~ouco forte cin argiimentos, e n:lo 
-,ibia precisamente o que estava no codigo du justiça mi- 
I i Lar. 

Mas que necessidade tinha o Sr. presidente do conselho 
,119 dizer na minha cara, e na presença d'esta respeitavel 
:~ssembl6a, que eu era 21alavroso?! 

Um orador como o sr. presidente do conselho, que é 
cloquentc, incisivo e cortante, que ein cada palavra ex- 
prime um pciisamento elevado, que não conhece a succes- 
s h  dos syiionymos, nem a miiltiplicidade dos adjectivos, 
dcvis ser mais generoso com quem r180 possue t3o altos 
prudicados ! 

Mas não foi por via da fhrma dos discursos que eu pedi 
a palavra. Foi para pedir ao sr. presidente do conselliu 
explica@o de limas pliraaes que iiic pareceram uma insi- 
niiaçko, qiio eu não deixo ficar dc pí-. 

Combati :I rcforina cleitornl coiii o f~~ildainciito de que 
rit"io tivera oiitro fim seliso arrancar aos collegios eleito- 
raes o direito de votar e por nas mLos do governo a fa- 
culdade de eleger. 

O sr. presidente do conselho rcspondcii-me que, apesar 
d'isso, eu tinha assento na assemblh! 

Que quer isto dizer? 
Que significam essas palavras vindas de tIo alto? 
Eu n!So estoii aqui por favor do governo. 
Fui apresentado aos votos populares por um amigo 
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liieii, e ii influencia cl'elle devo a niinha entrada n'csta 
casa. 

O sr. Ministro do Reino (Jo3o Fr:lnco): -Apoiado. 
O Orador : - O apoiado do sr. ministro do reino O rim 

desmeiiticlo cruel A insiniiação impriidente e inexact:~ do 
sr. prc~sidente do consellio! 

3:ii niiiic:l saí do ineii logar nciii drntro nem fdra do 
governo. 

Mantenha-se tambem o sr. presidente tlo consellio 111, 

seu logar, qiie é essa a sua obrigayão, e dirija-se a quein 
orcaiipa a posiyno que eu tenho ii'esta casa na  altiirn que 
lhe iinpõein os deveres do cargo, mesmo para nAo aolirer 
d~~5nicntidos dos proprios collegras, que sto l~uiiiilliantcs 
1)ara a dignidade do poder ! 

N'uiii dos ultiiuos dias da iiiinlia admiiiistrnc;ão uiii dos 
l)riinciros or:tdores das nossas asseiribl6as politioas, ile 
qucni sempre f~ i i  amigo, e por qiieiu ainda, 110~je conservo 
a inais subicla consideraç?~ e a mesma aniisadt., disse-ine 
ria outra casa do parlameiito as ultiinas cousas. 

Pois eu rwspondi-lliu uouo respondct urn chefe de gabi- 
nete, mantendo elevad:l, tanto quanto eu podia, :t disciis 
s3o politica ! 

J1:ls o caso agora era outro. 
lliscuti a politica do gabinete sem referencias peesoaes 

a riinguem, respeitando os melindres c os direitos dc to- 
dos. 

O sr. presidente do conselho, collocado como está. n'iima 
falsa posiçso, disse quauto lhe veiu :i cabeça, oftendendo 
tudo e todos ! 

Confcsso que n3o estava preparado para ouvir ao pri- 
meiro ministro da coroa, i i :~  presenya d ; ~  primeira asseni- 
b16a da naqão, qoe o govcrno ti~ilin dissolvido a caiiiara 
dos deputados e feito uma riovn lei cleitoral, para qiie dc 
novo riao voltassc 6 cainnra A 111~ -111 I o1)1)osi~11o ! 

Ar111i nzo lia s6 o contraseiisu iio,, debates. Ha  n vio- 
lencia aberta 6 constituiçbo f~indaiiic>iitnl e :i scibcrani:~ da 
naçRo ! 

Quc.iu decreta o niimero dos depiitaclos da opl)0si$o 
n&o 880 os iiiinistros, sLo os eleitores! 

So quoreni governo :ibsoluto piiro, fayaiti-n'o franca- 
mente. N?tu trepidem, porque inc parecch qiic riso ent.ori- 
trarzo resistencia ! 

N2o quero renovar a discussão. Nt.iii eu, qiiando pri- 
meiro usri da palavra, :ipreciei todos os attent:ictos contra 
as libertlndes. 

Ea n%o podia discutir tiiJo. Discuti apeii:~s o iiocussario 
para justiiicar o meu voto sobre o 6ill de iiideiiiriidade. 
Ncni ao goveriw compele delimitar o torretio d : ~  disciis- 
sal). Eii liei de diçclitir o que quizer c quanclo qiiizur, 
mantendo-me no uso liberritno do iiiuii direito. 

Referi-nie ci qiiestno da India e d questão da ccnsiira 
previa :i imprcnsa politica, lJorqiie os asaiimptos sKo da 
niais clcvada importancia, c porque n'estes casos, corno 
eni tudo, os srs. ministros esta0 fdra cla lei. 

O sr. prcsiderite do consellio, quc niio podia. defender- 
se, recorreu ao velho systeuia das retnliapõos, procurando 
fazer o confronto entre a actual adrni~iistra~ho e iL minlin, 
e disse que eu teria de sentar-me ao lado cl'ellc coiiio réu. 

Estb enganado. NIo lia neru um acto de clictadura pra- 
ticado pelo miiiisterio a q i i ~  presidi, n li20 sor n : ~  queet&o 
dos credores externos, c talvez na qiicstno urgentissima 
do credito agrirola. 
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NAo 4 o sr. presidente do conselho capaz de til~ontar 

providencias dictatoriacs cliirante o gorerno do :intci.ior 
niinisterio. . 

I<:, se algiimas l~rovidencias dictatoriaes foram proiriiil- 
gatlae 11a gcrcriria d'aquelle gal~iiiete, era obrigaçXo diij 
si.2. iiiinistros trxzcbl-as b discuss?~o 1)arlaiiiriitar para scS- 
reiii cijnfiriiiadas on rejeitadas. 

1Ciii todo o caso nffo podem, por fórnia algum;i, conf'iii~- 
clir-se as duas administrações. A aiitcrior foi ccoiioniic.,l 
at8 b severidade, o extreinaiiiente respeitadora d:is 1i l )c i  
datles popiilares. Na actual as despezas vao n'iim tni.cr- 
cendo sem limites, e as 1ibcrcl:~des popiilures sst%o qiiasi 
tudas confiscadas ! 

Estou prompto liara o confronto dos nossos proccsson 
governativos. M:is 1150 é necessario entrar n'esse dcbatc. 
O paiz sentirti, e jii vae sentindo, as differciiyns no go- 
verno clos dois miiiisterios! 

Niio coilcliiirci sem me rcfcrii. especialriielitc~ no grnri(lc- 
crimc, qiit: o sr. presidente do conselho nic iiiiputa, do 
n3o ter pago integralmente aos credores. 

Pois forarii os nctrinc~s iiiinistros, c outros da mesma li- 
nlia, que tiveram a r:ira habiliclaclc cle nie legar dtrficits 
de 16:000 euritos dc reis, que eii reiluzi a 3:000, que 
airidn têem a coragem e o descnlbar:iyo dc 1:~iipar-itic ciu 
rosto que eu fiz bancarota, e que n?io paguei iiitogrdmcritc 
aos credores !? 

Coin q u ~  havi:~ de eu pagar se eneontrci devorados ua 
have~cs  do thesouro ? ! 

Queiil fez a bancarota foi quem arruinou os contribiiin- 
tes o a naçiXo! 

Qiieril principalmente fez a bancarota foram os minis- 
tros regciieradores c os seus ciiinplices, que lia largos an- 
nos t6eiii exercido, como iuoiiopolio, o poder, accuiiiularido 
rlrjicits sobru dejcirs ( a  sc~giiiiitlo, ;L iiiarchns forpaclas, par;& 
uin grande dasastre nacional! 

Vi-me forçado a praticar actos violentos qiie feriram os \ 
interesses dos credores e os vencimentos do fiiiiccionalis- , 

mo, uiiicniiicrite para remediar os erros dos meus anteces- 
sores ! 

Mal sc coniprehenile como diante d'estas verdades irre- 
fragaveis o sr. presidcntc do consullio, longo de vergar 
sob o peso das suas responsabilidades, que a20 erioriries, 
rciiha ainda provocar ~l'iim:~ assemblda parlamentar eiii 
qiie a o p p o ~ i ~ ã o  L t2.o cliiiiiiiutri. ! 

Concliio. dizcrido A camara c au naiz: 
1 . W i i e  cxceptnando a mcditlu relativa aos crcdores 

externos, qiie já. esta legalisacla, oii talvez algiiina provi- 
dencia sobre foiiiento pelo iiiiiiistcrio das ol)ras publioaa, 
nEo foram pi~blicados actos du dictadura pelo gabinete a 
que presidi. 

So o sr. prcsidentc do corisellio sabe de algiiris qiicira 
apontal-os, que a resposta serA prompta. 

2 . O  Que se me coube a sorte de fazer a reducc;Lo dos 
juros da divida publica fui a isso forçado pelas clcspozas 
violentas e sempre crcscerites, na maxiiua parte fcitau por 
ministerios regeneraclores, que nada se iiicomiiiodavarn 
com o aingmento dos eilcargus clo tliesouro! 

BIas boa ou mii, que fossc a rediicg80, o certo 6 que o 
pão que os srs. iniiiistros têem coiuicio u'esaas cadeiras a 
iriiiii o devcni ! 

Fui eu  qiiciii llioù l)rup~~r'cionou (J goso trniiquillo do 
l'o(1cr d ~ m n t e  estc trieiiiiio ! 

Tciiho cont.liiic10. 

O redactor =Lopes Vieira. 



1\I;iiido para a mesa uma j i i i r i I i t a z i p u  ,,,,,,,, ,,,. 
11ut:iclo .Jeroriyiiio Osorio. 

T í i e  puhlirttrl(1 920 .fim dae.st« srs.r i io.  

Coutinnagão da disciissão do projecto de lei n." 2 
(bill de indemnidade) 

O sr. Antonio Teixeira de Sousa: - Sr.  ~~rcsidcri - 
11,. iizo irie lcviinto pelo liriiritlo do fallai., iirsiii :tinda ptti. 
julg,tr qiie o governo prcci-c* clt. dok~za. 1'80 forte est; i i r i  

siia coii-cit ncia, qiit. i i su  precibn, ser defenclido ; 1cv:into 
i i i t  siiil1)lcsiiiente 1):1ra jiistificar o iiicii voto no assiillil)tii 
ciii tliuciiss~o. 

I-, costuinc antigo na politica poi-tugiieza achar detcsts- 
veis na ol)posi$ic~ os inelliores processos de administrayno 
c do politic*;~ iis;itlos em governo. E assim tem-se aeciis;ldo 
o actual governo dr  ter foito uma larga e violenta dicta- 
dura, dc ter violado :i carta constitiiciori:d e de ter assii- 
mido graves responsabilidades politicas, conio se a dict:i 
tliira foshc nova rios nossos processos de governo, coriio se 
os acciiscidores estivessem isentos d'cste peceado (boiitr:i R 

lei fiii~daiilciitnl do paiz. 
Sr. prcsi(1ente) 116s assistimos todlis A raiiipnnli:~ rl:i (.o!- 

1igay:Zo 1iber:il feita de um :&o oiitro extreiuu (10 1 1 ; t i ~  I * V ~ I  

o fiiii de levantar riiidosos prf)teatos contra o goveriio, 
toilos viinos coiiio o imix se conservoii indifFerente aos tro- 
pos dos demagogos, nk)  sJ pcr aciiiir justa. e justificacln. ;L 

obra do governo, conio por nko rrconhccer no partitlo 
progressista, qne constitiiiu a iiiassa da colligaç,q,o, aiicto- 
rit1:ulc para acciisar o actual buv,>riio, porcllic esse mesirici 
1):Ll.titlo iisoii ~ ~ U S O I I  largamente ila dic.t:idura. 

Si.. ]~l '~ 'S i i~ t ' : i t ( ' ,  I~eiii dirirrontes (.i.nui 8s circiimstancias 
ciii ( 1 1 1 ~  C C ,  t~!it~ontlãv:i o governo clc 188G e as c-irciinistan- 
ci:is cru qucA st: ~iic~oiitroii o govt>riio nctiial eni 1894. 

Ein 1886, i i i i ~ : ~  iriaiori:~ rcgc~iier:iclora collabninva coiii o 
govcriio, ii%o por siibservicncia politicn: mas por eriten- 
der qiio bem scrvia o ~ C I I  paiz E J ~ I  1894, a opposipio 
usava rloç ix-occssos maiq insolito~, desconhecidos em to- 
(10s os l)a:.l:liiieiitor do iiiiiiido, para crnbarayar a marcha 
(10s trnb;tllios parlait~~iitarrs, a ( 1 1  -ptfiito do appellu que o 
governo c a iiiaioria diariaiiieiit? f,i~i:iin ao patriotisiiio de 
todos. 

Assi111 foi, sr. presidente, qiip eiii 1 %%ti se iniciou n iii:iis 
larga e ;I iiiais abiisiv:i dict:~tliii.a (11. qiie lia rneiiiciri:~ iin 
nossa liistorin, plitica, dicta~!i!i.:i cllie augrnciitoii eiioi.iiin- 
mente as despeeas public;ir;, ~ ~ o i i l ~ ~ l ~ ~ t a n d o  a riiiii:i do tlie- 
soiiro, facto tão e'iridcnte qiir iii(. 1)nrecc qiie cle deiiioii- 
straçho ii3o carece. 

Sr. presidente, n'essa epoclia 1130 iiavia pelas dictadii- 
ras o horror qiie parcce ellas liojc cniisain, e :issiiii B que 
o ~ r .  José Luciano de ('n5tro. ao :~presetitar o cotligo atlini- 
iiirti.:itiro de 1 7  de j i i l l i o  (11. 1886, dizia 110 scir relntoi.io: 

u ~ C ,  pois, que no ri.Kiinc~i ociiistitiic~ioii:~l se IiHo cl:~ :is- 
segiirar a todos OS pnrtitlos ns iiitisiiias faciililn~lcs tle go- 
vcmio, t b  1130 póde periiii~tir $i> (IIICI iiin PG, del)ois de IISII- 

friiir iiirgos aiiiios o podt'r, clcixc prepíirntlas as leis, 
app:irt~llios expedioiites qiie 1iXo de ooiiiirrnnnr os seiis 
yiicct.\sorrA :I transitoria e :lttribii!,itlt~ sixiitcngn, é brin de 
ver ( ~ I I ' ~  I I ~ V  podcria licilr. .;em rCiii<dio tLo sirigiilar so- 
pliisiii:iy:l~i (lu> l)rinc.ipios que nus l~oros livrrs rcgcrn o 
cqiiiIi1)rio tL rotayiio dos pnriidos 

« E  11ara estc~s al~ertcidos casoù 11 , r.iito:i a i~ecessid:ide e 
legislou a pratica, nossa e :illiei:i, este supremo reciirso de 
nssiiuiirem os governos poderes estraordmaiios, coin to- 

1 d;ts a:! ytlas responsabilidndes 1eg:icb: c moi(aee, opportiinn- 



mente sujeitas á censiun e jiilganieiito do paiz l)c.la repre 
sentaçao nacional. 

eE t&o vfrlgar tem sido entre n6s a esecuçZo d'esse re. 
curso, t Io  frequentemente ha sido iisadu, n2o scí para or- 
ganisar serviqos c decretar aviilttidas drspezas, in:ls ati 
para substituir a iiiaxirna g,zranti:i do cidadlo nos govcr- 
nos constitucioriaes, a auctorisaç20 d : ~  cobr;~ii~a dos impos- 
tos pelos representantes do paiz, qiic 1120 podpi.il plailsi- 
velmente estr:inliwr-se qiie por igiinl maneira 5e proceda 
para decretar iiiiia reforma reqiierid:~ p(.l:t opinião, rchcla- 
niada por aiictorisadissimas vozes no parlainento, e iiii- 
posta pela inadiavel conreniencia de organisar a f:izeiida 
nacional, o ainda pela necessidade de restabelecer o eqiii- 
librio entre os partidoe. ia 

Sr. presidente, pelo que acabo de lêr se vê qiie o Sr. 
Josb Luciano de Castro, coiii a auctoridadc do seu nome, 
coin a auctoridade de cliefe de partido e de presidente do 
colisellio, reconhecia como trivial o uso da dictadura, sein 
qtie entilo a dictadura brigasse com os immortaes princi- 
pios, a especie inais damninha cliie ha na politica de qiial- 
quer paiz, especialmente no nosso, onde o opportiinisiiio 4 
ainda :L melhor maneira governativa. Pelo qii? li se vê qiie 
eni 1886 se iniciava uma dictadiira aue tiiiha fiiis esclu- 
sivainente partidarios, n8o se vendo o11 fingindo 1120 se ver 
a nuvem negra e densa que jd entao se desenhava no 
nosso horisonte financeiro, preciirsora de uma forinidavel 
tcinpestade. 

Sr.  presidente, 6 certo que n'este relatorio sc fallava 
na roorganisaçZo da fazenda publica, mas como ella foi 
orgaiiisada sabeni-n'o todos qiic assistiram ao desenrolar 
de decretos que ai~inentar:~iii  enormenientc: as despezas 
piiblicas, e ainda or que viram como o governo progres- 
sista deixára eiil 189U iiilia divida fliic*tuaiite de trinta e 
tantos mil contos, quando :I consoliday~Xo 1.i.a facil, visto 
que, ao tempo, as p a r a s  estrangeiras estavaili abarrota- 
das de dinheiro e que os fundos portiiguezrs tinham attin- 
gido Lima alta nunca vista. 

Sr .  presidente, eu n2o faro wta  referciicia para uccii- 
sar o partido l)rogrebsistu, iieni o governo progressista que 
geriu os iiegocius piiblicos desde 1886 a 18'30. Eii cito 
este facto coiuo exeinplo da au~toridadc que riLori:~ o pro- 
ceitiiiieiito do actiial governo. E ii'estas circiimstancias que 
eii fayo ainda refereiici:~ a actos dictatoriaes praticados pelo 
Sr. José Dias Fcrreira, que liontem aqui se levantoii, ac- 
cusiintlo o governo de ter violado a carta e de ter prati- 
cado graves criiries contra os iuimort:irs lwincipios. 

Sr.  presidente, o sr. Jost5 Dias Ycrreira f ~ z  dictadura 
eiii 1892, excedendo em iniiito a aiictoris:ic;ão tla lei de 
26 de fevereiro do mesmo anno; fez dictadiira e111 1870 o 
eiu 1868. N2o o accuso por isso. Estori convenciclo ilo que o 
Sr. JosB Dias Ferreira se laiiqoii no caminho da dictadura 
yoryrie a isso foi impellido pelas circuinstaiicias e porque 
entendia que assim bem cumpria o seti dever, bem scrvindo 
ti causa publica. 

Eii penso, si.. prcsidente, que homens da catntiiru in- 
tellectual e iiiorsl do sr. Josó Dias Ferreira, sc iiiais ber- 
viqos niio prestam ao paiz t5 porquc não podei11 oii as vir- 
ctimstanc!ias os iião cleixaiu. L)ir,ia t3 i i  clur o :r. ,JobC' 1)las 
Ferrcira lixera dictadura eni 1863 c cin 1578, cliici~i ou 
visse s. e ~ . ~  hontem liao l~ensarin qiie clle tiiilia cl'cstcs 
peccados. 

(Jiien~ oi~vissc hontetn o sr. I)i:is Ferreira podcria ccii- 
vencer-se de que s. e ~ . ~  não tinlia fkito dictadura, iiCo ti- 
nha pratic;ido esse iiorrondo criiiic i>oiitr;l :I varia consti- 
tiicioAa1. 

E m  14 de janeiro de 1YGS o si.. 1)inii F~3rrcii.a t~boliii 
por iiin dccreto dictatorinl a lei de 10 do jiiiilio de 1867, 
que creou o imposto do consuiiio, i~r~iiid;tii(lo execiital-c 
dois dias depois de piiblicado. 

Por decreto da mesina data rervgoii a 1ci ( lu  26 tle iu-  
iilio cle 18(iT, sobre adiiiinistraç2o civil, revogou a circÜin. 
jcrip~xc, nilli;iiiistrgtiva approvaclas por decretos do 10 e 
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L7 de dezembro do mesiiio aniio, iiinndnndo entrar eiil 
3srrcicio :~s  camaras mitnicipaes qiic fiinccionavam :i data 
10s decretos que revogára. 

Pddc dizer se, Sr. presidente, cliic o sr. Dias k'crreira, 
:ein us;ido 1 ;~~n inen t e  d :~  rlirta(1iira. Assiiii revogou a Ici 
10 iinpo"t" dc coiisiirrio, tl,sc3retoii leis novas scin iiiotivos 
ie  ordem siiptrrior, d r  ordt.iii publica, por isso <liir esta cx- 
plie:Ls80 nBo pbde (lar se ao acto de ter rcvogatlo ein di- 
:tnclura a lei organic:i do ininisterio dos negocios outrnii- 
gcirns dc L:; de abril de 1867 c os tlespnchos ~ffe(~tii:ulos 
eiii execuyzo da iiiesina lei. 

Sr. prtisidcrite, o si.. Dias Ferreira fez Ciictadiira cin 
1868 e 1870, e, caso curioso, S. ex.",. qiic acciisou liontein 
o governo acriinoniosnirierite de tcr violado a carta cons'ti- 
tucioiial, em 1870 fez ilictadiira qiie ciii iiiiiitos politos tem 
inteira similliaiiyn coiii ;i clictadura r10 actual governo. 

O Sr. Dias E'errrira escalou o poder em 19 de maio de 
1870 cor11 o riiareclial Saldanha, epoclia cin qiie as corte8 
estavani fiinccionaiido regu1:triiiente. 

Pois, eni 21 de niaio, o sr. Dias E'rrreira dccrctoii o 
adiniiicnto (1:~s cUrtrs para 20 de junho do iiiesiiio anno. 

IIoritein o sr. Diiis F'arreira nccusoit o governo ilc ter 
adiado as cortes cin 1503, e disse qnt! teria proceciido bem, 
sc elle, ein vez de praticar o cnoriiie clelicto do ndiairiento, 
as tivesse dissolvido. 

I'ois o l)riineiro acto do Sr. I)i:ts Ferreira, dr grttiide 
morita, ao siibir ao govcriio em 19 de maio, foi   l li ar as 
cortes qiic fiinc.eioiiaraiii rt.giilarmcnte, lnnyarido-se eiitMo 
n'iirn c:~mintio dc dirtadiir:~, v i c  em iniiitos pontos, como 
já disse, se asscitialh:~ á do actual governo. 

Assiin 1)ul)licoii ~i in  tlccreto revogando a lei de 3 de maio 
de 18-16, pclo qiial scparoii do consellio d'estado, creado 
pelo artigo 107 ." da carta, u supreiiio tribiliial i~diiiinistra- 
tivo. Eiii 14 dv jiinlio rcfoririava dictntorialiiiente o colle- 
pio iiii1it:ir. 13111 15 dr  juiilio estabelecoii o uiieiuo livw na 
P 
iiistri~cy~o superior, s(*(*~~n(l:iria e 1)riniaria. 

Approximava-se a epoc.li:i da reiinito das curtes, j á  iiina 
vcx :idiii<l:i~, O Sr. I)i:is Fcrreira, que hontcin se moa- 
tr;~va. t5o apegado 5 iiitcrvcnpiio do podcr 1egisl;ktivo cin 
todos os nc.tos que se prciidam com os intervsses publicas, 
quando ;is cortes iam rciinir-se, pul>lic:iva novo decreto 
adiando-as para outubro, o contin\iavi~, caonio ati: ali, usando 
dn dirtadiira om lar~iiissim:~ esc:~l;i. 

Assiin, ( b i i ~  22 dc jiilho de 1892 publicoii o decreto que 
cbrcoii o i~iiriistcrio de iiistrucç%o l)iil)lica. No mesmo dia 
siisprntlcii :L Ici do 18 dc t1czeiiil)ro dc 1867, que cre&ra o 
cor1,o tlc erigenhcri:~ civil. Eiii 'L3 de julho suspendeu a 
euc~<:uc;Zo do artigo 2116 " d o  cocligo civil, iia parte qne 
cxcluia :i obrigayão cla her:iiiça da terqs ser obrigada a ou- 
tias despezas de suffragios por almit do fallecido que nUo 
fossein as do funeral. 

Em segiiida passoii a fazer dictadiira sobre irupostos, 
collcctnndo com 60 r6is o decalitro cic viiilio u outras be- 
biclas que entrassem pelas b;iirciras seccas ou iiiolliadas 
dc Villa Xova de G:tia. Em 21 cle jiillio creou a logiHo do 
iiltraiiiar A 16 de agosto rc.forinoii com D. Antonio ti;r 
Costa n i~i:~triicyLo priin;iria. 

ACCLI,:L h~ O ~ O V P ~ I I I J  dtb ter dceretatlu vil1 dic(adiira a 
cobran~a  de inipostos, purqiic., diz-se, q!ie a miiior regalia 
dos cidadãos n'lim p o v ~  livro (': auctorisar por meio dos 
seus reprcsentantcs a oobriinga dos iupostos. O goveriio 
dccretou dic.tatori;iliuciite urii 1894-ls95 a cobraiiya de 
itnl~ostos. 1':ste facto B uni grande crime c o sr. Dias Fel.- 
reira 1130 se escliirccii de faliar ii'elle. Poia o si., l)ias 
reira eiii 1870, depois de adiar as ci,rtes, assignou uin 
decreto dictatorinl coiuo iiiiiiistio d : ~  ftt~endu, e111 que 
ia:riid:tva. l>roccder h <:obiaii<;n doa iinpostos e inais rendi- 
iiicntos d u  cst:~ilo pisa o L'XL'I .C~C~O de 1870-1871. 

Estranhou-se tarnbem quo se fizesse clictadiira sobre 10- 
gislaszo municipal, porque, diz-se, em taes con(iir;ius 6 iim 
criiiie atacar seculares regalias. 

, I'ois o su. Dias Ferreira, eiii 21 (1% jnlho do 1870 ap- 
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provou por um decreto dictatori;il uin novo codigo ad~ni-  
nistratiro, que jrl dava ao governo a faculdade de biippri- 
mir conccllios. 

Dizia eu, sr. presidento, que citara estes factos prati- 
cados pelo sr. Dias Perreir;~, não para o censurar, porque 
nSo tenho auctorid:irlo para isso, mas para coni tão aucto- 
risaclo ( ~ s ~ i i ~ p l o  dcfciider o governo e justificar o nicii 
voto. 

Ein contraposiç8o a tudo isto o actual govcriis foi Iun- 
~ a d o  na dictadura impellido pela força das circuinstaiicias, 
pela crttitude inqualificavel de unia opposipbo quc usava 
de tnclos os processos para einbwr:içar a marcha regi i l~r  
dos trabalhos parlamentares e de meios nierios consenta- 
iteou coni a dignidade do parlamento, provocando iini con- 
ilicto constitrioional. (ApoiaJos.) 

1iCss:i nttitlide era violenta, persistente, prenirditada e 
systci:iati~*~i. O governo tinha, 6 certo, a seti lado uma 
niaioi i:i. ii~~liiprosa, unida, forte c dcdicada, rliie tiiilia 
n'cllt c 110s setis processos de governo a inaior confiança, 
rnns 6 certo tanibem qiie c1:ida a attitutle da opposiçbo, :L 
cainara doa clei)uta(los nio 1)odi:i iiianter-se aberta, SUL 
pena do rcgimen parlamentar c:iir iiu iii:tior descredito. A 
acção do rarlamento era riiilla sol> O 11oiito de vista da arl- 
minietraçffo publica, mas era fertil ciii iiiotivus para con- 
vencrr o paiz de que não podia aalvar-se c0111 t:ieu liomeris 
e c.oiii t a ~ s  processos politicos. O eiic8eirarririit:l d:is curtcx 
iilil~ualia-se como uma medida de ordem c tlr piidor go- 
veriintivo, e o governo não podia iiein devia perdci iiin 4 
dia psrn levar a termo o sei1 prograiiini;i. de qiiil liavia de 
rcsiiltar a inorigerayao do iic~\so syht~*~ii;t politic o (. ;i ur- 
gaiiica<;Xo da fazcnda publica. ( t lpoir lr:os .)  

Sr. ~wcdidaitte, iliase lioiiteiu, e mirito I~erri, u sr. Dias 
Ferrcira q11e as dictndriras sc jiistific*;iiii pelos suiis resul- 
tados. 

Pois se as dictadurws se jiistiiicaiii 1)ulus resultados, iie- 
iiliiiina lia qiie mel2ior se justifiqiie do que esta. (ilpoia- 
clos.) 

Os decretos dictatoriaes do uctiial governo contêciri s2 
t. vili.rladeii.,r doutrin;i, niais do qiie isso, correspondein a 
iirguntes necessidades do serviço publico. (Apoiados.) 

IInvia uma reforma quc a todos se impunha corno iii- 
aíliavel e urgente: era a reforma adn~iiiistrativa. 

O cocligo adniinistrativo de 1886 atacára os priricipios 
desceiitrnlisadores contidos rio codigo de 1878, por se re 
conliecer qiie na nossa populayZo riirtil niio ha suiiicieiite 
ediicaçFto admini~trutiva pnia só por si gerir importantes 
interesses locaes. 

O codigo administrativo de 1878, sob o purito dc ~ i s t a  
descontralisador, O uina obra primor os:^. O coiligo admi- 
nistrativo de 1886 continha disposições qiic iritorcss:irii al- 
tamente ao beni publico, mas não tanto, que ~nuitas opi- 
ni(ies scnsatas deixassem de reconhecer qiie esse rncsmo 
codigo necessitava de reforma. Assirii o entiaiidcii o sr. 
Dias Ferreira quando o reforniou por dccrcto dc (i de 
agosto de 1892, fazendo-o, porem, t lo  precipitadamente, 
qne se reconheceu a necessídacle ~ l a  reforma ser a sei1 
tiiriio reformada. 

Esta necessidade provinlis, de certo, da csc:issez do 
teinpo de que S. e ~ . ~  pod6ra dispor para elaboi-:ir :iqiielle 
;Irc*reto, e nlo porque lhe faltasse coinpet~ncia, intelligeil- 
cin e s:!ber. 

I\ 13aiv da necessidade dn rcforina d:is c1iiiliosic;ões con- 
titlas no decreto de ti de agosto dc 1802, apparc(,ia iiina 
oiitr:1. 

Ec:ra geral o clamor coiitra a existencin dos pequenos 
caiic~c~ll!os qne, sem vantagem para os povos, os sobrecar- 
regala coiii grai:dcs e militas despezas inuteis. (Apoiados.) 
C'oricelhos havia onde as dcspezas se duplicav:ini, sem to- 
davia 08 miinicipes anferirerii a iuais peqiit3ii:t v;intagein 
da iniciativa municil~nl. Pois n%o se clamava gcr:ilnientc 
conti.;~ a existoilcia das pcqneiiaa comarcas quc: tiiili:tiri, 
por assim dizer, como uni unico privilegio reduzir ;i fome 



os respectivos empregados? (Apoiados.) O governo atteii- 
deu, tanto quanto possivel, a esta indica980 tla opifiiko 
publica e fel-o guiado por um bom criterio administrativo 
e patriotico, seni que o preoccupassen~ as paixí3es partida- 
rias. (Apoiados.) 

NIo 6 esta ;L occasião opportuna para apreciar o codigo 
administrativo de 2 de niarço de 1893. Devo, porém, di- 
zer que o conjnncto de medidas destinadas a regular a 
adini1iistrac;50 municipal, a defender a fazenda municipal 
contra os abusos que levaram muitos municipios á ruina, 
a tornar n tiitela administrativa de ficticia, que era, ein 
real, a estender R interferencia do pocler central a essa 
tiitclla, cortanilo por unia superintcndencin t8o platonica 
como ridiculn, 030 outros tantos motivos para applaiidir :i. 

obra do governo, que o paiz rccebuii~conl manifesto pro- 
veito, apesar de ter sido contra ella vivamente incitado 
pelos dciiiagogos da colliga$io liberal (Apoiados.) 

Sr. presidente, &ida a sitna@o em que nos encontrh- 
iiios, dada a sitiia$io eni qiie nos temos encontrndo, í: 
~ ~ r w i s «  que todos dig;irii o qiie pensam, com franqueza, 
coiiio s:ll)cm c podcni. 

S:id:l Ila mais captivuritu oiii l~rineipios liberaes c10 que 
a desoeiitralisaçZo administrativa destinacla a dar mais ou 
menos autonomia As po1)ulaç3esruraes. 

Mas a eloquencaia doslfactos falla mais alto do que as 
theorias :irchitectadas como se tivessciii de ser exectitadas 
nas paredes dos gabinetes eIn que são concebidos. 

Todos se recortln~ii do que foi a administraç3o districtal 
creaíln pelo codigo aditiinistrativo de 1878. Dos serviqos 
agricolas, dos ccrviyos cle obras publicas, as funcções m:iis 
iinportantes i*onl~nettidas A S  jiintas geraes de districto, 
ficaram apenas (1.3 encargos de ruinosos c.mprcstiinos e o 
convencimento de+ aiic 116s os uorturriiezes n3o ternos :i 
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sufii~iente ediicai;:'loL politica, c ndmiiiistrntiva para iiiila 
adrniniutracLo 10(.:11 ui~oivcitosa f6ra da infliiencia directa oii 
indirecsta do 1)otlcir c~iitral.  (Apoiados.) 

O quc se deii coni a intcrvenção das juntas geraes 
n'estes ramos importantes da administraçato publica, dcii-se 
na iiistriic~Bo primaria, entregue 5s camaras inunicipaes 
pela lei dc 2 de iiiaio de 1878. 

A instriicp2o primaria estava por  fiiaer em 1892, qiiando 
o sr. Dias Ferreira a. 1):1ssoti 11,~r:~ O ministerio do reino. 
(Apoiados.) 

Sr. ~wcsiidt~:itc, o go~c:.iio t inl i '~  ao incsino tenrpo de 
olliar pela situ:iyso iir1:iriceira do tliesoiiro e do paiz. Pela 
i ;~ r ç :~  das circumst:~iicins, tinha sido obrigado a pedir ao 
capital, ao coiitribiiinte e aos funccionarios publicos gran- 
d ~ s  e ciioriues 6:ic.i-iticios. Pois esses sacrificios crairi con- 
sideiaveln~entc aiiginciitados pelos impostos lançados pelas 
corporações administrativas, sem que resultasse para os 
~~ovoqrove i to  moral ou material compensador. (Apoiados.) 

Por isto impunlia-se ao governo a necessidade de ex- 
tinguir os coricelhos pcquenos, sem condições de vida, im- 
pirnlia-sc a necessidade de rcduzir as faculdades tribiita- 
rias clos restantes coricelhos, e impunha-se sobretudo a 
necessidade de ter intcrvcn~ão directa ou indirecta na tu- 
tela administrativa. (Apoiccdos.) 

Sr. presidente, é considerado como menos liberal o fa- 
cto do governo estender w sua interfercncia :Lu corpora- 
~ z e s  administr:itivas. 

Mas, sr. pre>idrrite, dn(1,z a situaçzo cin qiie o governo 
cncontrou o paiz, ntis todos devemos estar convencidos que 
cllc se nlo 9alv:t unic:.iiicnte com platonisinos libernes. 

As leis dc salrayfo piiblicanão coiiscguirnni extinguir, por 
coin!)leto, o dqjicit do nosso orçamento. O de~ec~uilibrio 
eco~ioniic:~ era aterrador, o exercito estava por orgnnisar 
e o p:~iz chorava OS 5:000 contos qiie com elle gastava ; 
m;~rinlia não Iiavia, as nossas colonins estavam desman- 
teladas, tinliamos priabas as princip:ies rendas do estado, 
o tabaco e as alfaiirlegas, e tinhamol-as presas ao com- 
promisso de solver integralmente os encargos da divida 
publica externa, sob pena de perdermos a nossa naciona- 



lidada, e n'estas circumstancias quer-me parecer que nZo 
era com preoccupações liberaes que o paiz se salvava das 
difficuldades cm que o governo o cncoritrou. (Apoiados.) 

Podem as preoccupações liberaes fazer :~s  delicias de 
quem as concebe, como-se o paiz fosse de pliilosophos po- 
liticos, mas na pratica tem de ser corrigidas e applicndns 
com prudencia, e sobretiido com opportuniilade. 

fC assim que nos falla a Allemanha, pela voz do Iinpe- 
rador Guilherme, unido aos catholicos contra os socialis- 
tas, Q assim que nos fallam os liberaes inglezes unidos aos 
conservadores contra o home ruic da Irlaiicl:l, assim qno 
nos falla ainda a nossa vizinha Ilespanha, quando precis:~ 
dominar a insurreicçgo de uma das suas melhores cololiias, 
e sobretudo B assim quc nos falln a Fra i l~u  liberal e repu- 
blicana, quando, em vespera tle iiiu previsto triiimpho para 
os radicaes, se entrega nos processos coriscrvadores cle 
Cazimir PBrier. ou ao or>uortiinisriio de Felis E'aure. 

L A 

C&, como lii, o paiz qiier ser governado, quer c ai)- 
plqud~ quem o governa. (Apoiados.) Aleiii (1 isno, dado 
o enorme desenvolvimerito que o partido socialista tem ti. 
do na Europa, ao appello de Karl Marx : - - 1)rolctarios de 
todo o mundo uni-vos -torna-se uma iirce~sidadc respon- 
der a asse appello coin a uni20 de todos os conservadores. 
Por isso applaudo com toda a siiiccridade os processos con- 
servadores do governo, sem que todavia isto signifique que 
a obra do governo tenha sido menos liberal, embora sem 
preoccupações liberaes. (Apoiados.) 

Feita a dictadura administrativa, o govpriio passoli á 
dictadura politica. Todos eram concordes na ncccssidade 
dc reformar a lei de 21 tle niaio de 1884. l'rogressistas, 
rc.gcn(:radores c republicniios, todos u!lus eram uniforirics 
t i i i  co~cordar na necessidade de reformar essa lei. 

A lei de 21 de mttiu de 1884 foi acceita pelo goveriio 
re~cnerador de enti'io couo base de um accordo. 

0 

Ein coinpcrisaç?io, o partido progressista votava a ge- 
lieralidade das reforinas politicas, oii, meihor, a conve- 
nicncia e opportunidade de reformar a carta. 

A lei a que me estou referindo viria introdiizir inodifi- 
caçacs no nosso systema representativo, tornando-o per. 
feito. 

As minorias deviam trazer h camara uma mais larga 
representação das opposições, e as nçcuniula~ões deviam 
trazer as summidades politicas do paiz por uina especie de 

E lebiscito, os notavais, como pittorescamente os denominou 
ontem o Sr. Dias Ferreira. 

Pois, sr. presidente, o primeiro ensaio da lei clu 21 de 
maio condemnou-a desde logo. As opposições vieram h ca- 
mara em maior numero, é certo, mas com inferior aucto- 
ridade, e vieram com inferior auctoridade por se reconhe- 
cer que correspondiam a um simulacro de eloiçiio, reduzi- 
da á muito simples cousa de urna acta lavrada na vespera 
cio dia em que a eleição devia ter logar. 

Peço licença a v. ex." para citar um facto, que symbo- 
lisa a execuçLo que teve a lei eleitoral a que me cstou re- 
ferindo. 

Um velho democrata de Villa Real. uae de um distiii- 
cto jornalista republicano de Lisboa, i~;ihii dia do outubro 
do 1892 dostinado para as eleições geracs dc depiltndos, 
dirigiu-se h igreja matriz, onde se reunia unia das assem- 
bl8ti.p eleitoraes, pelas dez ou onze horas da manlii'i. En- 
controu a porta fechada, porque ella nIo tinha sido aberta 
para fins eleitoraes. 

O velho democrata indignou-se, e diwc : « JI que os ou- 
tros nao cumprem o seu dever, cumpro cii o ineiio. E: di- 
g ç ~ d o  isto riiêtteu a lista por deb:rix;> da 11orta da igreja. 
fRi80. ) 
' ~ r j  ao que se reduzia n lei de 21 de maio de 18Sd: 
actas fcitas na vespera do dia em que devia ter logar a 
eleigão, acciimiilações feitas no ministerio do reino, chapcl- 
ladas como as de Agueda e listas debaixo das portas das 
igrejas. 

N'estas circumstancias, e por isto mesmo, todos reco- 



I nlieciani a necessidade de se rcforinar a lei eleitoral de 
11884, c por isso o paiz :ipplniide o que o governo fez 
, n'eatc sentido. filnoiados. ) 

I I 

Todos conhecem a forma como se organisavam as com- 
missões do recenseamento, a que casta de entidades es- 
tara entregue o direito de dar ou de tirar o voto. E ~ s a s  
coriiinisisões eram eleitas pelos quarenta maiores contri- 
buintes da contribuição predial , nins, desciilpe-sc-rim o 
plebeisirio (10 termo, não Iiavia falcatrua que 1150 fobsc em- 
preg:~d/a p:ir:~ se consegiiir maioriii ri:, comiiiiss$o. E as- 
sim 6 ue as cominiss5cs de reccnse;imento r(:pr~tc~iit . l \~i\~l 4i umas vezcs illegal distrib:iiq?io da. ~*oiitribiiiy3o p rd i a l  
feita pelos escrivães de f:zeiicl:l ou pela junta clos repar- 
tidoresl oiitras vezes o al,iiao d:is coinrnissiíes de rec+c.iisea- 
mento qiie inscrevictn como qii;~rcnt:~ riiaioros contribii:iites 
cidadãos que não papv;trri a iiecesssria coilecta, c 11iiiit:~s 
vezes ainda O wbitrio das cainaras municipaes, qiie so 
substitiiiam á ausencia propiositada da assemliúa dos 1 1 ~ : ~ -  

rerit:~ maiores coiitiibi~intcj, e oiitras vczes a coiitradaiiça, 
phr:isc consagrada p:ir:i. traduzir a sophismaçâo das mino- 
ria8 nhs coininissões receri5eadoras. 

O 8overno reconlieceii a necessidndc de siibstitiiir as 
commibsões de receiiseainento e de adoptar tini certo nu- 
mero de rilodidas de qiie resultasse ter o voto (luem o de- 
vesse tcr, sern dosigualcl;itlcs oii ir!jnstigas. 

Não tirou ás coiiimisuGes ile reccnseaniento a siia qiinli- 
dado politica, por isso que eiI:~s 630 eleitas 1)c.l:~ caain:trss 
muriicipaes ou 1~el:is commissões districtaes, mas iiitrodil- 
ziii o presiidentc ~ioiiicado pclo jiiiz de direito, (liir: t1c.v~ 
legar coinsigo a i~nparcia1icl:idr e iiiilcpcndcriciit do l)od(>r 
judicial que o nomeia. 

A par d'isto, O govcrco rcdiiziu o siifl'ragio, e c1iic.r inrb 
parecer que o govcrno procedeu assim, nZo si, por se coii- 
vencer de que na IIOSS:L 1)opulaqão rural nbo ha tt siiffi- 
ciente illiistração, cdacayâo e indepei-idcnci:~ para exorccr 
o qilasi suffragio iiniversi~l ostabclecido pela lei de de 
maio de 1878, mas ainda por iiin priiicipio geral dc politica, 
que iiicrece os meus appl:tiisos r os (I(. todos que 112o coin- 
m u n p m  ria jacobiriagcm. (Apoiudos.) 

Era  curiosa a inilcpericlcncia quc o clcitor tinha na niaior 
parte das povoaçõcs riiraes ; reduzia-sc a isto a clpiçb nos 
casos em a110 ~11 :~  tinha loaar. Os influentes elcitoracs " 
collocavain-so ao lado do yresidcnte da ~sscmbléa muni- 
dos de maços de listas. Chamava-se o eleitor, que nein 
sequer pegava na lista, limitando-se a dizer que votava 
com o sr. Pulano. 

Veja v. C X . ~  e veja a camara como era exercido o siif- 
fragio eleitoral ! 

Estava assim fundamentalmente viciado o s~s tcmn rc- 
prescntativo, e, por isso, quem qiiizcsse assegiir:ir-llie s 
genuidadc, tiiilia do legislar sobre o modo de organisar os 
recenseamentos. 

N'estas circiimstancias era de todo o ponto convenirnte 
reduzir o suffragio, e foi o que foz o governo. Ao tempo 
que supprimia a representação das minorias e acabava com 
as accuinulapões, csta1)elecia o escrutinio de lista por dia- 
triçtos, alargando assiin a area dos circiilos, para mais f:i- 

cilincnte se manifestarem as grandes correntes de opinião 
e evitar as luctas locaes, que dividem, por vezcs, a familia 
portugueza. 

Acontecimentos ~oliticos dos ultimos annos levaram o 
governo a i n t roduh  algiiinas incompatibilidades na lei 
eleitoral. Abstenho-me de referir esses acontecimentos, 
porque cllcs sfio na sua grande maioria, sen8o na totali- 
dadc, perfeita e absoliitamcnte calumniosos, filhos da nossa 
educaflo, que iios leva a dizer mal de tiido e de todos, 
sem mesiiio respeitar as honcstidades mais provadas oii a 
dedicaçlo mais patriotica. (Apoiados.) 

Isto nLo 6 peculiar s6 :L nós. 
Em Mac11-id houve a campanha dc diffamag8o c.oiitra os 

aclministradorcs miinicipaes, em Roma a questiio  do^ 1):in- 
cos, na Allemanha a questzo dos forneciinentos ao exer- 



cito, e nilo ha muito ainda n questlo do Panamit, em 
Franqa. 

A questbo do Panniiii t! cliic \-vi11 mostrar o que lia de 
perigoso nas campanhas de difl'airiaqk). 

A F r a n p  pcrdeu para a rrpiitilica os seiis lioineiis mais 
importantes, para apenas apiir;ir :i responsabilid;tdt? effe- 
ctiva de Raihout. 

Ainda lia poiico c:iíii i i : ~  ralla iiii i  dos homens inais dis- 
tiiictos da repiillica, ralado pelo d ~ ~ s g o ~ t o ,  inorto 11e1:~ ca- 
luiiinia. Floquet segiiiii oiitro iiinrtyr da tliffaiiiaçlo: Ferry. 

(1 crrto 8 que, i10 iiosso paiz, a opiniito iinpunlia-se no 
seiitido de se introduzir lia lei eleitoral uina disl~osiy:o 
por virtiidc da qual os administradores, os fiscaes de com- 
panhias nzo poctess~m ter voto no parlamento, tornariclo-sc 
esta corrente tão inaistcntc, que o governo entcndcii de- 
ver introduzir essa disposisão na lei, iiie o para que Por- 
tugal nilo fosse um paiz de excepção, re r uzindo ao mesmo 
tempo o numero de funccionarios do estado que poderiam 
tomar logar na camara dos depiitados. 

Este facto provocou reparos; inas entendo qiis o gn- 
verno, reduzindo o numero (le funccionarios publicos qiie 
podem ter assento no parlaiilento, i180 quiz significar que 
tinha menos confiança nas suas quali~lades dc trabalho, iiu 

sua dedicaçIo patriotica; teve por fim unico e excliisivo 
abrir a porta aos representantes das forqas proiliictoriis 
do paiz, abrir a porta aos representantes da indiistria, da 
agricultura, do commercio, que ileverii ter importantes in- 
tercsses ligados B administray.Xo do estado. Yai ,~  miin, este 
facto, representa uma das obras de maior utilidadc, feitas 
pelo governo que se senta n'aquellas cadeiras. Podemos 
nRo ter consegiiido ainda a genuidade absoluta do sys- 
teiii:~ representativo, apesar da perfei~zo relativa do ul- 
tinio tlecreto eleitoral; inas o que i? certo, ([: qiie a t a  ca- 
mara, pelo graiiíle numero de representantes da industria, 
do comiiicrcio e da agricultura de qiie se compõe, j B  por 
si representa corisicleravris interesses, que hão de dar iie- 
cessari:iiiiente ao governo iinportantes indicapões na admi- 
nistras%) geral do estado. (Apoiados.) 

Er:& corrente a. opiniiio, tambem, de que devia ser re- 
formada a camara dos pares. (Apoiados.) 

O segundo acto addicional á carta introdiiziii na carnara 
clos pares o elemento electiro; n dualidade, porúm, de 
procedeiicias, dos pares vitalicios r dos pares electivos, 
estabeleceu logo lima certa rivnliclacle, que todos coiihe- 
ciam. (Apoiados.) 

Não havia par vitalicio que n%o fizesse referencias um 
tanto desdenhosas, aos chamados pares dc galto branco; 
e a situação dos pares electivos tornou-se tão difficil, que 
raras vezes tomavam parte nos trabalhos da camara. 

A todos se impunha, portanto, a necessidade de refor- 
mar a cainara dos pares. Mas como? Toda electiva? Toda 
vitalicia ? 

Toda electiva seria um contrasenso. O suffragio popu. 
lar directo o11 indirecto, applicaclo :i camara dos pares, 
como A cainsrn dos deputados, tornava-as perfeitamente 
identicas. Chamada a intervir no meclianismo representa- 
tivo, se resolvesse iiniformemente, seria perfeitamente uma 
inutilidade, em contrario, um contrasenso. E ao mesmo 
tenipo todos reconheciam e reconhecem como de grande 
proveito a acçzo ponderadora da camara dos pares. 

A qualidade de vitalicia dA aos dignos pares uma natu- 
ral independencia, visto que n3o sáem das urnas, onde 
tantas veaes se ferem as luctas das paixões, tendo por 
isso condições eepeciaes para corrigir as luctas partida- 
rias, que tantas vezes se levantam n'esta. casa do parls- 
meilto e que tantas Tezes inqiiinniii os projectos de lci srd- 
dos, d'esta camara. 

E certo que sc acciiba 0 governo n'este ponto, de ter 
ilado o principal golpc na carta constitucional. E u  tenho 
opiniào :~bsoliitnnii~nte contraria; esta medida veiu agora 
uortai. 3 larta cori~lituciorial uma excraeccncia que a opi- 
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I iii?io publica niiiica tinha recebido bem e que não deu 6, 

rt.siilt:ido aue sr: clsi)c,i.:iva. 
I L 

Tornada vitalicia a cailiara dos pares era indispensave: 
qiie se tratasse de estudar o iiieio de destruir os conflictoe 
entre as duas carnara\. :It4 á data do acto addicional. era 
isbo facil, os governos rec.orri;tm 5s nomeações de novo- 
pnreq, noineayGes qiie eraiii c~onhecidas pela designaçb 
pttorescn de fornadas, tiitlo ia bein ; depois do acto ad- 
clic.ion:il, Iiaveri(1o coitflicto> entre as duas cainaras que en- 
vol\-t~xst~iii coriisigo a politica do governo, era dissolvida a 
parte e l ~ ~ t i r a  tl:i cnni;Lrn. Tornada vitalicia era nocessario 
astndar o uicaio clrh r?-olver o corifliçto. e esse meio Dareccu 
ao governo i i % t l  1)otlc.r ser srnho a intervenção da auctori- 
dnde real. filvoicldos. ) 

\ L / 

Accusa-se o governo de ter pr:tticado este acto, de ter 
restabelecido o poder real! Eii, si.. presidente, se nIo ti- 
vcsse um alto respcito pelas rliialidades moraes e intelle- 
ctuavs do sr. Di:is Ferreira, eu clenominava esta affirma- 
920 coiiio rneiios conveniciite. Pois não tem o Rei na carta 
a faciilclacle de por o seu veto As medidas tomadas nas 
duas camaras? Nto tem a faculdade de nomear livremente 
os seus ministros? 

Quo necessidade teiii o chefe do cstado de se inclinar 
por esta ou aqiiella coilcliisâo para signiticar ao governo a 
sua falta de coiifianqa? Pois a siinples previsse de qiie o 
cliefe do estado pdde resolver contra a opini8o do gover- 
no, nKo E mais que a indic:içZo II~~.I,; , :L para esse govtxrno 
sc deiiiittir ? (Apoiados.) 

Eii n&o oiiero :~biisar da i~acianci;~ da camara f Vozes : - 
I 

N5o abusa, não ;ibusa), c por isso vou terminar. Eii voto 
o parecer quc usth cm disçiisslio c voto-o porque corres- 
ponde a essa dictacluia que o g0\~ci.110 se viti obrigado a 
fazor pela força das circiimst:iricias, e ern que se contêeiii 
medidas do alto valor. corrcsi~onderido na maior nartc a 
urgentes necessidades public;~ -. (~lpoiaclos.) 

A obra do governo í. util, dr ri.gcrieraplo nacional e di- 
ctada pelo mais acrisolado patriotismo, e o governo beni 
merece de nós pel;~ dedicnç,$o patriotica com que tem ge- 
rido os negoclios publicas, pela intelligencia, energia e de- 
ciec%o, (. 5ohrctudo pela coragem de qiie se revestiu, nbo 
sc; 1x11-a af5oiitar as difficuldades que eram milito grandes, 
nias ~ X L ~ : I  nRo caír no des:~lento que Ilie devia trazer o fa- 
cto de ver iriiiitos liomens politic.ou do nosso paiz Ianqar- 
se n'um caiiiinho de inrania merios cwnsentnnea com o bcm 
do paiz. 

Vozes:-Muito bem, iiiuito beni. 
( O  ol.ador foi 112t~ito comprimentado.) 
O sr. M a r i a n n o  d e  C a r v a l h o  :-Seni faltar ao dc- 

ver de cortezia cle respontler ao orador precedente, nlo 
pcide todavia acompanha1 o rio deb:itr. p01itic.o. Apenas fará, 
ligeiras referencias, porque tem a ciimprir oiitr:~ missWo 
mais grata, a de defender os ausentes. 

Tendo ouvido S. e ~ . ~  dizer que, sob o imperio da lei 
de 1884, se faziam eleições na vesprra do dia marcado, 
pergunta se na vigencia da nova lei, ( l~~ando inal applicadn, 
ellas so iião ~ o d c i d o  fazer tambem na ante-vesper:~. 

O inal n8o procede das leis, mas sim do inodo cle as 
executar. 

Achára S. e ~ . ~  os decretos de dictadiira em geral bons, 
jiistos, e reclamados pelas exigencias da opiniiio publica ; 
mas deve obsorvar que n2to lhe consta que a opinião yu- 
blica roclamasse iim decreto dictatorial para se declarar 
santificado o dia dc S. José, ou um decreto dictatorial para 
se estabelecer o monopolio dos phosphoros. 

Quanto t\, dictadura de 1886, em que elle, orador, tomou 
l~art':, estA prompto a discutil-a em occasilo mais oppor- 
tuna. Por agora s6 diria, visto qiie o partido progressista, 
a qiie já. iiBu pertencia, n%o está representado na cainnrn, 
que o governo de ciitão n%o procedeu iiienos patriotictl- 
inente do que o actual. Se augmentoii as despezas foi por- 
ciue as circumstancias a isso o obri~aram. 

D 1 ' ItIu aiiida uma outra ordem dc nuscntes qric quer defen- 
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der : s%o os oradores dos eoiiiicios, os demagogos, comi 
lhes chamou o sr. Teixeira de Soiisa, qiie andaram de uri 
extremo ao outro do paiz préganclo a ordem publica. S 
elles cstivessem presentes chamar-llies-ia não demagogos 
mas ingenuos. 

Xiio lhe parecem tainhem justificados os rigores coii 
que S. e ~ . ~  tratou o cotligo administrativo de 1868, poi 
na sua opinião aquelle codigo era o iiielhor que em Portu 
gal sc teni feito. Os scws tlcfeitos resultam todos da iiia 
neira corno elle foi posto ciii execilplo. 

Uma outra ordein do ausentes desnia :iinda defender 
.J 

nias n2o o l)(ido fazer I ) O ~ ~ I I C :  o reginiciito nRo 1110 poriiiittc 
referir-se á. outra casa do par1;irnento. 13iitretanto scmyrc 
dirh qiie nunca ouvira dizer que os paros vitalicios tratas 
soiii coiri iiicnos consideração os pares electivos. 

Já. foi dictndor meu, e meio. mas nem Dor isso deixa dc 
1 

detestar as clictaduras. E n%o 6 de agora que as detesta 
inas j:i de h : ~  rniiito tempo. Tanto assim yiic, quando E1 
Rei i). Carlos subiii ao tlirono, ii'iini jornal que eiitiio ellc 
oiaclor, redigia, pedia aos niinistros que não fizessem di 
ctndura. Dorniie feita a i~rimcira necessariaiiiento sc se 

' I  I I 

guiiiam outras, tornando-se assim o reinado do Seiihoi 
P. Carlos uma quasi continuada dictadura, como foi o dc 
Scnhor L). Liiiz, de saudosa memoria. 

Iteferindo-se, por ultimo, ao re1:~torio do parecer em dis 
ciiss.%o, diz que o approvará ou rejeitará conforme estive] 
de bom oii niaii hiimor na occasião da votação, pur issc 
que a votaç,%o do projecto pouca importancia tem; o quc 
iinporta é discutirem-se as medidas da dictadura ; e espe 
cialmente as que enumera na seguinte proposta, que sub. 
mette á npproração da camara. 

aA camara manifesta o desejo de que a actual sessãc 
I gislativa não termine antes que, sem embargo do examc 
de todos os outros decretos clictatoriacs, se clelibcre Acerca 
de projectos de lei relativos: h reorganisação cla policia 
civil de Lisboa; aos decretos de 28 de junlio e 15 de de. 
zeinbro dc 1894 sobre contribuiygo industrial ; de 1 0  dc 
janeiro de 3 895 sobre contribuiçzo de registo ; cla mesina 
data sobre quadro do generalato o proinoy?.o iio exercito : 
da mesma data sobre emphyteiise; de 10  (Ic jniiciro e 27 
de fevereiro sobre empregados addidos ; cle 2 de iiiargo. 
approvando o novo codigo administrativo; de 26 de marçc 
sobro execupões administrativas; de 18 dc abril, classiti- 
cando os governos ultramarinos; de 16 de agosto, orgaiii- 
sando as forças militares no ultramar; (10 23 de agosto so- 
bre fabrico e iiscali3:içZo de vinlios e azeite ; de 10  de jn- 
neiro sobre passaportes; da mesiua data, approvando o 
codigo de jiistipa militar ; de 27 dç setembro sobre reeru- 
tamento militar. = Marianno de Carvalho. 1) 

( O  discurso será publicado na integra quando S. e ~ . ~  
~estituir as notas tachygraphicas.) 

O sr. Manuel Fratel f iclnto~): - Oiiriu coin toda a 
attençfo c interessa o discurso do sr. Alarianiio de Carva- 
lho, inas, francamente, não pode perceber quaes eram os 
pmiodos que lhe tinham provocado noites de insomnia, 
corno S. ex." disse. 

Concorda, em parte, coin a proposta apresentada pelo 
iliustre deputado, porque, comquanto se-ja relator d'este 
parecer, entende que algumas das medidas da dictadura 
dcvein ser modificadas. 

NHo está de accordo, portjin, com o Sr. Dias Ferreira, 
qiiando disse que esta dictadura E unica na nossa historia 
constitucional, pois que, na dictadura de 1836, tambem se 
alteroii a constitiiiçLo, e em mais de um artigo, conforme 
o confessou Passos Manuel. 

Disseram dois dos oradores que tomaram parte n'csta 
discussão, que as dictaduras sd se justificavam pelos seus 
resultados. Elle, orador, n8o Q d'essa opinião. No seu en- 
tender, as dictaduras justificam-se pelas circumstancias 
qiie as determinaram, o appkudem-se pelos seus resulta- 
dos. A justificacio da dictadnna rr i i f i  

J:--.-c- -- I '  
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ctai-ilente nos iiiotivos que levarani o governo a dcclarar- 
se ein dictadura. 

(O discurso será publicudo lia integra c em appendice 
qttando S .  o restituir.) 

O sr. Minis t ro  d a  Marinha  (Jacinto Candido) : - 
Pedi a ~ a l a v r a  para conlmunicar a v. e ~ . ~ ,  B camara e ao 
paiz uma grata noticia que o guycrno acaba do receber 
das nossas operaç0es em Africa. 

Acaba de ser preso o regulo JI.iliaxiil e um sei1 tio, um 
dos principaes cabecilhas e influentes da revolta d'aquella 
nossa ~rovincia ultramarina. 

~ o i ~ r a t ~ l o - i i l o  com v. e ~ . ~ ,  coni a camara e com o paiz, 
por mais este feito brilhante d:is armas portuguezatl n'a- 
quella nossa possessão ultramarin:~. 

O sr. Lopes  N a v a r r o  : --Viva o exercito ! Viva a ma- 
rinha ! 

(Os sieas foranz correspondiclos por tocln a canznra.) 
O sr. Mel10 e Sousa: - Pedi :L palavra para explicar 

o meu voto e para fazer umas sirnplcs coiisiderapaes sobre 
uma phrase do relatorio e Acerca de algumas palavras 
proferidas pelo illustre parlamcritnr o Sr. Dias Ferrcira. 

O governo entendeu promulgiir ein dictadiira diversas 
providencias e vein agora pedir X camnra, para ser rele- 
vado tanto d'essa responsabilidade como das do ter inflin- 
gido as disposip0cs constitucionac~s, assumindo a dicta- 
dura. 

A coiilniissZo encarregada de (Ixr parecer sobre este 
6ill entendeu qiie os diversos diploinns devia~n ser envia- 
dos tis respectivas coiilmissõcs o ali exaiiiinarlos para de- 
pois serem disciitidos pela camarn, o propõe qi;e seja des- 
cillpado o governo da dictadiira qiic assiimiii. E claro quo ' 
desde que o governo declarou qiic dcseja uma lilerrima 
e miiiuciosa :iiialyse das leis promiilgadas, e que acceita 
do 1riell.ior grado qualqiier einencl:~ oii substitiiiplo, resta 
apen:~s julgar da intenção coiii qiie o governo procedeu 

1 fazendo a dictadura. 
Parece-me incontestavel que essa iiiteii<;80 nlo tein por 

fim favorecer interesses pitrticularc~ e, pelo contrario, foi 
feita com o intuito de desenvolver o progresso nacional e, 
errifim, n'um irit~arrsse puramente geral. Santo :issirri que 
uma das leis politicas mais atacadas, a lci eleitoral, nBo 
podia evidenteineiite ser votada oii tratada pela cainara, 
tal coiiio estava anteriorlilente constituida, e allieou aini- 
gos e sympathias ao governo. 

Isto 6 inquestionavel. Evidcnteniente a intenção do go- 
verno foi boa, e se e r r ~  s6 nos resta apreciar esses er- 
ros e einendal-os. 

Dou, portanto, de boa vontade, o nieii voto ao parecer 
da commissno. 

Posto isto, deixe-me v. ex.= qiie eu faça umas breves 
observações a alguinas palavras que se encontram no re- 
latorio. 

Ha  n'esse relatorio uma referencia A moratoria dos ban- 
cos, e cu entendo qiie não devo deixar passar esta alluslo 
sem frisar bem que esta moratoria não foi aproveitada em 
Lisboa por nenhum estabelecimcnto bancario, nein por 
ncnliuin commerciante, e apenas foi aproveitada pelo 
banco de Portugal, por ter a circiilac,ão fidiiciaria. 

Mas lia mais: o coniniercio de I'ortiieal. devendo milhaes 
dc libras, pagou pontualmente, e cog  irande anteceden- 
cia - soffrendo prejiiizos qiie por vezes foram acima de 
30 por cento-, pagou adiantarnentos gratiiitainente, e 
por tal fórma se portou, que sc dcii o facto extraordina- 
rio de, nflo tendo o estado creditos no estrangeiro, sercin- 
lhe conccclidos poucos inezes depois cio cleclarnda a fallcn- 
cia, coiii a assignatiira de particiilnres r estiibelcciinentos 
particulares do paiz. h um facto t:dvcz iinico, m:is que 
honra muito o commcrcio e ~stal~clecimeiitos de credito 
nacional. 

Depois d'isto devo dizer que vi mais no relatorio, ex- 
plicando as caiisns da dictadiira: 

(Lendo.) 
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eN'estas lamcntaveis deformidades, nas tendencias sub- ' 

versivas, antes anachronicamente desvrdeiras que civilisa- 
doras, e na penuria de educação civica das classes e iridi- 
uiduos, temos outras tantas causas de dietaduras; sao ollar , 
tambeni que explicam e desculpam os actos dickitoriacs 1 
de 1893, 1894 e 1 8 9 3 . ~  

Na p e ~ ~ , . i a  é que eii divirjo um poiico e para mostrar 1 
rssa divergencia preciso inverter de alguma fórnia a ordem 
dos factores. 

Que o povo, em geral, o grande publico a que nie honro I 
de  pertencer, ri8o tinha tima comprehens%o nitida tio par- 
Iamcntarisnio, isso acceito, talvt~z porqiie os proprios par- 
lamentos tambem n8o a têcm tido, ou, pelo menos, n8o 
a têem mostrado. Mas quc cin gcriil :is classes tenham pe- 
nuria de educagão civica, isto 6, que n21o tenham a com- 
~rehens#o dos seus direitos e dos seus deveres, isso B que 
eii não acceito; e nlo acceito, porque o paiz todo, cspe- 
cialinente a classe commercial e a classe agricola, que 
está brilhantemente representada n'esta camara (Apoin- 
dos) têem cumprido pontiialissimamente os seus deveres. 
(Apoiados.) Aggravados em geral os tributos e muito cs- 
pecialrnente as eontribuiçoes lançadas sobre a classe com- 
mercial. o commercio - incluindo i ~ t 6  os maiores adver- 
sarios do governo - pagou pontualissimamente as suas 
contribuições. Como o ar. Marianno de Carvalho disse ha 
pouco, a lei B recente, mas este B o segundo anno i10 pa- 
gamento e o commercio pagou já, ou estli pagando o refe- 
rido anno, apesar do haver a promessa do chefe de um 
partido politico - de que no dia seguinte hquelle em que 
subisse ao poder o governo n%o cobraria essa contribiiiç150. 

Pois apesar d'isso, 6 tal a comprehens80 que a classe 
commercial tem dos seus deveres, que atB os proprios ad- 
versarios do governo pagaram as suas contribuições, e pa- 
garam mesmo aiitecipadaniente, como disseram os jornaes. 

Que a referida classe tem, portanto, a perfeita compre- 
hPns8o dos seus deveres, prova-o evidentemente o facto 
que eii acabo de apontar. Se por vezes 1180 exercbe por 
coinyleto os seus direitos, Q porque enfcrma da anemia 
geral, causada, devo dizel-o, sem com isto querer offcnder 
etlpecialrnente ninguem, pelas classes dirigcntes. A errada 
coiiiprehens#o na fórma de administrar e dirigir os nego- 
cios piiblicos é que concorreu para isso, aggravada ainda 
por uma orientaqão extraordinaria, que cii me absterei de 
classificar mais fortenientt., no seiitido de corispurcar todo 
o noine d'aqiielle que se apresente com vontade de traba- 
lhar, o11 que por qualquer fdrrna se torne mais saliente. 
Esta orientaçRo faz com qiie a classe commercial fuja com- 
pletamente de entrar na vida publica, porque est8 mais 
que nenhuma outra presa ao seti nome e não quer sujei- 
tar-se s que todos os dias lhe dirijam graças ridiciil:~~, qiie 
n#o incommodam muito, mas que enxovalham, sem haver 
nieio de poder exigir :L responsabilitlado a quem tal escre- 
ve, porque a lei de imprensa, a que j:i se fez refercncia 
n'esta casa, ser& muito rigorosa e atb propria í1c iiin go- 
verno absoluto, mas a verdade i: que quando iim homem 
digno e serio quer pedir a responsabilidade de lima af- 
fronta, encontra iim individiio encartado, que não responde 
coiisa alguma e tem iiin ordenado para se sentar no banco 
dos r6us. (Apoiados.) 
k isto o que se passa, coino todos sabem. (Apoiados.) 
Por isso concordo com o que disse ha duas sess0es o il- 

Iiistre parlamentar o Sr. Afarianno de Carvalho, cem que 
deve ser concedida á imprcnsa todi~ a liberdade dc analyse 
e de apreciapiio, mas que quando offenda haja meio de en- 
contrar o offensor u. (Apoiados.) 

Posto isto, sr. presidente, clcsejo ainda referir-me, por 
incidente, A proposta apresentada pelo illustre deputado o 
ar. consellieiro Marianno de Carvalho, proposta que estava 
nat!iralmente indicada. 

E claro qiie não dou o meu voto ao projecto se n lo  ac- 
ceitando, corno n2o posso deixar de acceitar, como sincera, 
a declaraçso do governo, de que elle quer que se discutam, 
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o mais rapidamente possivel, as suas providencias toinacltis 
e111 dictadiira, porque acceita todas as emendas, addita- 
mentos e substiti~içõcs que se queiram apresentar; de on- 
tra fúrnia n5o o podia eu acceitar. 

Tive it lioiira dc collaborar - c:ollaboração aliás insignili- 
cante - na lei da, contribui~;,.lo indiistrial, inas sou o priii~eiro 
a reconhecer que cm algum pontos errei, e t«iii:irc.i u librr- 
dade (lu propor eiiieiidas nos pontos cnl que entendi que 

1 errei. 
Tambem acceito, por completo, as indicações que o sr. 

liíarianiio de Carvallio fez relativamente ao decreto dos 
passaportes e ;i qiiest5o tla peria de iilorto, apesar da doii 
trinii brillianteinente cxperidida pelo sr .  rt~lwtor do pro.jccto, 
e de saber perfeitamente clt~c a Stiios:~, lmiz adiantado i111 

estudo e apreciaqbo dc toda6 as qaehtiivh, iiiiida assiiii res- 
tabeleccu :i pena de morte. ilpvsui (11 -;i1)(ar isso, iiiiric,i 

votarc~i :L pena de morte. 
( I~~t~ ' r~*zrpçüo do sr. l;1-utel.) 
N10 cstoii a criticar as 1)alavras de S. c,s.', pelo con- 

trario, :~rceito 1)erfeitamcnto a <ioutrinit exposta por S. ox.", 
mas d i r ~ i  qiie não voto :L pcria de iiiorte. 

Nto sei se deva continii:ir. . . 
(S. EX." 7220 ~ e v i u  ~stcis  notas.,) 
O sr. Presidente : -- Couo r130 lia luz, liao podeinos 

continiit~r os nossos traballios, e parecaia iiic conveniente que 
S. ex."icasse c0111 a pala\-rrt reservada lpara a scssgo se- 
gui!itc. 

Aiiiaiili% não pódc haver sussiio, porque a mesa teiii de 
ir priinriro As exeqiiias e depois ao payo. 

A seguinte sessRo (': na sexta feira, sendo a ordciii do 
dia n mesma qiie estava dada. 

Esta levantada a sessão. 
Eram qltasi sei8 ho~trs  rla favdr. 
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Cbntinuação da disoussão do projecto n.O 2 
@ili de indemnidade) 

O sr. Mel10 e Sousa : - (C'ontinunndoJ Agradecendo 



a v. ex.", si.. l)rcsidente, e á camara a benevolencia com 
que se dieii;&ram oi~vir-inr ria sessZo ariterior, vou conti- 
nuar as si~riples coii~idera~iies quu eriteiidi devor fazel-, 
proniettendo desde já ser breve. 

 um:^ causa que realmente me admiroli, foi o ficar com 
a palavrtc reserx-ada, tendo eu todo o ciiidatio eiii dizer o 

maior numcio dc coiisas no menos riiimero de palavras 
possivrl. 

T)ito isto t~iitraroi ria questão. 
Uizi:i c.11 i i ; ~  iiltin~a scsslio, qile o sr. Dias Ferrrira, com 

a a~1ctorid:itio icsiiltnntt: da sua erudicç$o e longa cnri.eira 
parl3n1(~iit:ii. st. tli<ii:ira. Ii ist~riar-no~ algiins factos siic8ce- 
diaos 110 j~arl;irncrito, dizriiilo-nos entre outras coiisas cjiie 

S('lll])i.e nas rliic.stGeh iii:lis importantes os iiiag1i;ltc'S 
estai.c.m clc accordo e os coiiflic~ttrs nascercrii iio i i i o t l o  tle 
pi.()pvi. e ii'outras questc'ies relativainentt. iiisigiiiticaiite~. 
O einprestimo dos tabacos, as obras do porto de Lisboa, 
e 1i8o sci que outr:is cl~iebtoes mais, vira S. cx." passar 
stamprc seili disciissão, 5 t a i i ~  iiiaior reparo. 

Depois critou S. ex." a lei eleitoral, q;ie na siia opiniEo 
parecia ter sido feita pelo goveriio na intençjio de evitar 
o~)posiç.ões e viver socegado, c disse que as p:iix«es OU ri- 
v;~lid:t(le~ partidarias $20 ~iecessarias para a boa politica. 

Isto parece-me uina verd:ide, a qual todavi:~ carece de 
algiiiii esc1nri~c:meiito. 

Sord pui.wiitui.a de boa politica, que os dois partidos 
iiio!i:ii~clii(*os (.i11 logar de discutirem as questões i i~iport~~ii-  
tes as deixem passar, ou as impegain :L todo o transe (Boi l i  

qiiestiunciilas sobre cousas de menor importnncia, mos- 
trando aberta e claramente que apenas attendem a intrres- 
ses egoistas e partidarios, procurando derrubar os qiie es- 
tko no poder para occiipar o logar d'clles l (Apoifrdos.) 

Ser& tainbem i l ~  Ilo:~ politica que o partido r~piil~licaiio, 
cyja ncp:io col1obor:idoi.a podia aer importante, so apre- 
sentasse um progrnriiirin definido rlefendcndo idbas claras 
e abertas, em vez dc fazer isto se reunisse e coiigregasse 
constantemente corn o partido inonnrchico que está na op- 
pobiyrio, levado npcii;i. l)calo interesso de derrii1)ar O que 
~ : i  ~ i o  poder P p r ( ~  iir:iiido ver se eni algumas d'essas 
i.c.11ctidns quet1:is q1:rbi.n o throno e o siibstitiie por um f«u- 
teuil? 

Se isto 6 boa politica, deii cm Fe~iiltado levar-nos R lima 
innia bancarota. 

Airida assim, n'este systema ohstruccionista não nos cabe 
mesmo a honra da originalidade, 8 conhecido ha mtiitn 15 
Gil-a e praticado :iinda eiii larga escala. em França onde a 
SII;I c,i.itic-a vstií .jA sjrithetisada n'esta phrasc muito conhe- 
cida : I J / r r s  çn cllnnge, plr~s c'est la mênze chose. Eis O re- 
siiltado tla politica obçtriiccionista. De facto as rivalidades 
h80 ~ i~ rc s sa r i a s  A boa politica, mas qiiando os particlos 
oppõeiu idéas a idéas, prograinnia a prograrnma, resultando 
d'alii que as qiicst5es importantes se estudain, aperfei- 
qo:indo-se por consccluencia os grandes ranios da adminis- 
tração publica. 

Qiiando, porém, s2o partidos governamentaes, isto 6,  
quc tudo apoiam, ai1 pjl~:tidos dc opposiyEo systematica, 
isto 6 ,  qiie tudo rcjt.itain, esses partidos passam a ser en- 
tC3o siiiiplrs fracçôcs, qiie tudo aniqiiilam, e que nos po- 
dem condiizir d bancarrota completa; porque n%o podemos 
contiriiiar :L ~ i v r i .  em constante dictadura, como propheti- 
HOII o sr. co~~s~. l t i (~iro RIarinnno dc: Carvalho, com aquella 
1,r~e!lic.:ici:~ que I' tcirii:~ conheciclo. 

I : I \ t : ~  1t~iiil)rnriiio-lios qiie iim:t fracpBo difficilmente se 
torii:~ ( h i i ~  partido, par:b rcconliccermos a necessidade ur- 
gente dc rc~iiiodelar por completo todos os partidos politi- 
oos do yaiz. 

Disse-nos niais o sr. Dias Fcrreira que haviamuito quem 
olliasse iria1 esta camara, e qiic a soinnolencia não era O 

caracteristico das assembltas l~oliticas. 
Mao nntle vili s. e ~ . ~  que :L caani:ii.,L dormitava? Porque 

ella nfto perdeu algiimas sessões a pedir interprstraçnes de 
, artigos do regimento? Porque ella uão achou siibtilezacr 
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sobre o modo de propor'? Porque ella nbo descobriii hahil- 
mente uma phrase qualquer no discurso da corU:i, que pro- 
vocasse, ou tentasse provocar pela discussão matiifc.st;ic;ões 
de classes ordeiras, a qiieiu está entregue a segur:tnya do 
paiz? Porqiie, emfim, ella não passoii Iioras a dihcutir du- 
iiiocr:iti(:aniente qual er,i a gradiinyh do riiil)rc~gatlo de 
policia a quem ciiiiipria fazer iiina iiitiilia$io a iiin cliefe 
tlciiiocrata? (Apoiudos.) 

Ora, francamente, nús não vieiiios aqui l)ositi\,;irileritc 
para isto. (Apoiados.) Apreseiiteiii-se as qiiextnes ccorio- 
micas, as qiiestõeri fintincciri~s. T7á u goveriio, por iiiii;~ i~1)t.r- 
rac;Io, que eu iião julgo provaçc.1, ;ilt(,r:~r o systf>~u:~ de 
zrlitr os interesses piiblicos para miar os interesses parti- 
darios, e eu garanto que S. e ~ . ~  l i í~ de ver que esta c:i- 
innrn não dormita. (Apoiados.) 

Sr.  presidente, vou concluir dizendo a v. tax." que vejo 
os jornnes todos os dias asseverareni, coiiio queruiido ata- 
car esta C ~ I I I : L ~ N ,  que ella niio se assimelha em nada ris 
as camaras pass* <L( 1 as. 

Ericlie-me de jubilo similhante asserqão; e eu faço vo- 
tos sinceros para que esta camara corresporida coiii1)lcota 
o absolutamente a esta asserc;%o, de furiiia que possa levar 
ao convencimento publico que realuieiite jii 1180 s l u  todos 
o mesnio. 
Vozes : -Muito bem, muito bem. 
(O orador foi co~~zpTz'rncntado p o ~  muitos s ~ s .  dyutados.)  
(S .  e%." não ~ e v i u . )  
O sr. Arroyo : - Pedi a palavrti, ii;io para fazer um 

discurso, mas unicamente para apresentar á c7ain:tra snca- 
cintas observagoes. 

Entendo, sr. presidente, que o momento não 6 azaclu 
para um largo debate politioo e que todas as circumstan- 
<.ias parlamentares e extra-parlaiiientares me acoiiselham, 
. i s n i i i i  coiiio a todos os membros d'esta <.amara, a seguir 
iii i i  c-aiiiinho de exame directo e immediato aos diplomas 
quer de ordem financeira, quer de ordem adii1inistr:itiva 
ou eoonomica. 

Mas nâo quero proferir essas l e v a  observaq0es para qiie 
pedi a palavra sem fazer uiiia referencaia ao orador qiie 
me precedeu. 

lieupeito essa antiga praxe parlamentar c (leclaro a 
v. e ~ . ~  que o f:iyo com inteira e coiiipleta satisfação, por- 
que o orador que me precedeu (5 incjucstionaveliiierite uni 
cooperador valiosissimo e um cal a1lic.ii.o qiic pelas suas 
qualidades de intelligencis e caracter t: iiit~rciodor de toda 
a nossa estima. Consinta s. cx." que 11ie eiiclerece d'aqiii o 
liirii parabein e felic-ite a c8ainara pclo novo orador c pelos 
valiosos serviços dx sua c~ull;ibora~ão, que 6 iiiagiiirica. 

Prestada esta homenagem, nbo (.orno resposta ao #r. Jlello 
e Sousa, porque a esses discursos não se responcle (tuiii- 
bem isso o uma antiga praxe parlameiiter, e v. ex." dei- 
xe-me ficar com os antigos habitos), nZo como resl~osta. a 
S. e ~ . ~ ,  mas como homenagem prestada aos parlaiuentos 
anteriores, direi a v. e ~ . ~ ,  nXo para defender ausentes, mas 
]):ira prestar hoiiic~iagein á verdade e Ct realidade das cxou- 
sas, que eu 1150 eiic.:iro senlo com verdadeiro respoito íJ 

coui intimo e profiindo rec.on1iecimento a maneira conlo (.a- 
maras feitas de hoin~~iis que deviam de zcl:iib os seiis intc- 
resses, como todos dereiii zelar, souberanl eni cpoclias dif- 
ficiiltosas, de verdadeira crise, pôr acai1i1.l dc todas :ts 
conveniencias pe ssoaes as conveniencias piiblic-a:: ( VI ~t:li. 
verdadeiros sacrificios que pesavam especialinent,. \ubl.i. 
elles. (Apoiados.) Creio, Sr. presidente, qiie aftistc~i ii'cstau 
observações todo c, qiialquer resaibo, jti nZo clirci rcl)aro, 
mas sequer a observas50 a mais anodyna ao div I I . - O  ([no 
acabo dc ter o prazer de onrir. 

Jjito isto, ~ o i i  ser breve. Couieqo por nffiriii:ir qiie (I"- 

telido que o momento iiRo 6 azndo para ].:i ?o clvb:itc-, 1'0- 
]itico e que é minha obrigação fazer coni q11t' :IS ini111):is 
palavras sejam colierentcu cloni o que a[.aho d~: tlizcsr. Ui- 
\,iairei o q?ie tenho a dizer ein duas paistes : iiiiia tl'cllas 
constará do enaucido do motivo que-me impede de tornar 

I 
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f pmtc na votn$o (10 preaente projecto de lei, a outra 
coiist:~rh da jiistificaçbo de uma proposta que voii ter a 
honra de inaiidar para a mesa. 

1Cu 1120 I ) U I S U  : ~~~o~ iu r - i i i t :  ui votay2o (10 1)rojecto ciii(. 2, 
c1isc.iit.e. Nrio \ o t ~  çoiitra, neili voto a favor. p1.10 cuilt I ;i- 
rio, absteiilio-iiica tl :~ votay:"lo, c pc1los 1iioti1-os cliic voii (lar 
5 c:~inara. 

Em virtude de unla enfermiclade coilliec*id:~ do riosso r e  
gimcn politico parlamentar, eii :~ssisti, cdonio iiiiiitos outrm 
membros #esta camara, a disciissiies successivas cle biUr 
de inclemnidade. Aesisti á disciissbo de 1883, A de 1887 e 
a oiitr:Ls que por esses aniios fóra têcin coirieçado deiitm 
do seio do l~nrlamcnto, tendo uiri:is terminado e outras n%o 

.Mas, sr. presideiite, ao principio, a marcha segiiidn, ii!k 
sci pelas comniiçsões que analysavaiii os respectivos diplo- 
mas, inas pelas camaras que votavaili esses pareceres, foi, 
e iiie p:trcce wiii rxrc.li~;Lo atU :to iiiui~ieiito presente, n de 
discutir eoiu a possivel Iurgneza os tliplomas si!jeitos B 
clisc.uss2o parlamentar, f;tzuliilo iiicidir seguiclariiciitt~ sobre 
esstAs diplomas a votaç8o do parlamento. 

Havia? portanto, unia votaçâo e wiia apreciqLo final. 
Kxnrriina~a-se c votava-se; discutia se e approvava-se 

ou rejeitava-se. 
Era  esta a norma segiiida nos trabalhos parlamentares, 

e com mágiia ri qiic foi th.tccpiii:icia~ iia presente sesslo 
legislativa. 

TainLeni coiii isto n%o vne n 1ii:iis Irvc cttnsura á coiii- 
missão que deti parecer sobre u assniiipto cin discnssZo, 
nem vae tambeiii a mais pequena í.tbnuura ao relatorio d'esr~n 
co~iimisslo, relatorio alibs redigido por iiin rapaz entrado 
ha pouco n'esta casa, e cjuc jiL rios deu manifesta<;Ges 

I 

do seli talento e tlo svn saber, inspirando-iioa a esperanp 
de que será uin companheiro intelligente e de um esforyo 
eficaz lios trab:tllios p~rl:\mcntait.s; (Apoiudos.) Q unica- 
ineiito :L exhibiq5o (10 iiirii ~~c~iis,iiiieiitu, feita o mais siii- 
gclaiii~iite cliie iiic fi,i  po-.sivt>l. 

Repito, eiii toclos os Gills (lc iiid(.iiiiiidade assisti a este 
processo logico de cxaiiie c votaçsu; exaiilinava-se, discu- 
tia-se, approrava-se oii rejeitava-se. 

Mas o cluo fcz a illustre commissâo, e o que nie parece, 
cmfim, q!ie vae fmer a maioria d'esta casa do parla- 
mento 1, Ii: o seguinte: releva o governo da responsabili- 
dade eiil que incorreu, teiiclo assiiiniclu a iiictadiircz desde 
tal epocha de 1893, até tal cl)ocli:~ de 1895; divide ein 
duas secções os diplomas sujeitos ao seu exame; continíia 
a pertencer a essa commissão o esanic dos diplomas clia- 
mados innis de naturezn politica, coino a reforma'dn ca- 
rnara dos deputaclos, reforma da camara dos pares e nLo 
sei sc iusis algiini, e todos os outros cliplomas v20 ser en- 
viados ás coniruiss5ee respectivas. Relativamente aos tliplo- 
mas de caractcr dictatorial anteriort~s, acceita a illustre 
comiuisblio a mesma juriaprudencia da caniara transacta, 
incu~iil~indo tambeui o scii exame :L iiiila commissão espe- 
cial ; c. cstlo n'este caso, por excmplu, os diplomas de ca- 
ractcr ;lictatorial, qiie climaiiarai~i do gabinete presidido 
pelo sr. JosB Dias b'tarrc~ii.;~. 

Coiiseguiiitciiicnte, o qiio se fez? Foi em primeiro lo- 
gar rclornr a respoiisabilicladc c mais tardo cxaininareruos 
os diplonias ! 

Ora, sr. presidente, a clictaclura 6 iiiu abuw c10 poder, 
qiie esta considerado e classificado na carta constitucio- 
nal, como n,?o podia deixar dc estar na riatiireza dos de- 
lictos. Examinar e relevar depois, é urna attribuiq30 do 
poder Icgislativo ; inas relevar priniciro c examinar depois, 
iiKo 8, ri?~u p6de ser, iiiiric:L fai, iiiiiica será, uma attribui- 
çiio do 1iodt.r legislati~o. Ilelewir primeiro e examinar de- 
pois, b iim acto de perii%o, qiie esth dentro das faciilila- 
des legislativlis, mas que iric*iiinbe no podei. moderador. 
Eu  escuso de dizer a. v. ex." quo iicm mesmo na ni:~i. i i i -  

firna e pequena paicclla iiie jiilgo revestido, por co i i~ i  ;i1- 
giiina (Teste mundo, da liatureza d'csse poder. 

Aqiii tem v, ex,Vo motivo do meu procedimento, 



1~:iitendcndo que a camara deixa de exorcer uma facril- 
II.III~. do potlcr legislativo ao votar este projecto, e pre- 
i* i 1 1  i nssiiniir uma faciildado do poder iiioderador, julgo 
1 1 0  iiieu dcvur, com iriágiia o (ligo, i i b  collítborar lia vota- 
i,:i.u r10 prestr~ite: projecto. 

Exposto o inotivo que me levou :L pedi]. a plavra, nto 
a respeito do coi.po do artigo do presente projecto de lei, 
IIIRS do se11 3 1 . O ,  voltarei agora mais especialmente os 
nieiiw olhos p ~ r a  um assiimpto relativo ao ministerio da 
euerra. c, 

h i o  vejo prcscnte o titular d'aquella pasta, mas como 
iiLo tenlio qucx fazer soiiâo leves aprcciaç5es de caracter 
:tiitl~lino, sciii ;L rnais pequena rcferencia iiidividualisada. 
h. tax.", 1180 si) pelas actas das sessões d'esta camara, mas 
por qiialqiier dos seus collegas que me faça esse favor, 
S. c ~ x . ~  tcrá conhecimento ci'estau ininhas breves observa- 
* 

(,Y)e 3.  

\ oii referir-iiic a iim ponto que consta do decreto de 10 
(11 jaiieiro de 1895, referente a promoções no nosso exer- 
(.it11. Esse poiito esth comprehendido 60s artigos 6 . O  e 
10.'  d'esse decreto, o qual estatue sobre o limite de 
itl.~lIe no exercito de terra; o artigo 6 . O ,  estabelecendo o 
i~r~ic ip io  da applicação definitiva, e o artigo 10.O, estabe- 
I,:t*t.ndo o principio da npplicaçilo transitoria. Por conse- 
xiiirite, o facto de eii fazes limas observações sobre este 
:i..iiiiiipto, nclo quer dizer qiie iiie isepiigna, porque nEto 
i i i i a  repugna :ibsolutameiite nada o regimen de limito de 
i11 I Ir appliccttla á organisay3o militar, nem podia repii- 
2 1  I. me, porque fui eu que tive occasiilo, e parece-me que 
lill.~o dizer, a satisfaylio de introdiizir esse principio salu- 
tar na nossa organisaçzo militar, referente H. marinha de 
guerra. (Apoiudos.) 

Por iiin decreto de 1890, quando tratei da questEEo da 
legi.la~>o cl(. differentes serviços da corporação da nrina- 
&i. tive occasiio de iiitrocluzir ii'osse decreto o limite de 
icl:itl,*, cliie por esse diploma ficou reduzido aos setenta an- 
I I O ~ ,  coiiiprehendendo todos os postos. NLo é, todavia, as- 
uii i i  o estado actual da legisla+Zo da marinha militar. 

( )  Sr. Ferreira do Amara1 em 1892 tornou a occupar-se 
cl'cb~tt: assunipto, ii'um artigo, de cujo numero me não rc- 
i .01  (10, do sei1 decreto do reorganisação, de cuja data tam- 
1 ~ t  111 me 1150 lcrnbra, clesenvolveiido o principio do limite 
(11 idade, c fixou tres limites, em setenta annos para o 
~ ~ t ~ y t o  de vicae-almirante, de sessenta e sete para o posto 
111- i~ontra-almirante, e o de sessenta e quatro para o posto 
! i  ( apitku de inar o guerra e postos inferiores. 

O decreto de 10 de janeiro adoptou os seguintes prin- 
t-i;)~t~s. l'riiric~iro ncceitoii oa limites respectivamente de se- 
tc nnnos, sessenta e sete e sessenta e quatro para os 
])!l.tos de general de divisão, de general de brigada o de 
(v~i.onol. 

I'or conseguintemente, até ao posto de coronel manteve 
iili-oluta igualdade entre a applicay%o d'este principio ao 
t~scrcito de terra e aauellc aue se acha estabelecido no 

I 

dc51,reto de 1892 para a nossa marinha dc guerra. 
Jlas o decreto de 10 de janeiro de 1895, alargando ain- 

t 1 . t  a applicaçZo do principio dos limites de idade, estabe- 
I ,  iini quarto limite de cincoenta e seis annos, rio pe- 
r11),1o defiliitivo para os postos do exercito inferiores a co- 
r~)ll?l. 

1;: o facto 15 qiie se a opinigo ncceitou sem difficuldade 
a cil)plicaqFto ao exercito de terra, dos tres limites da lei 
( I (  1892, nio viu com bons olhos os quatro limites appli- 
c.,iilos pelo decreto de 1895 aos postos do exercito inferio- 
I 4 n. coronel ; e nâo viu porqiie os motivos em que so ba- 
- t tvam os tres limites superiores, de maneira alguma exis- 
t a  I 111 para o quarto ; basta iinicameiitc lembrar a v. ex." 
c . i  sabedoria da cam:wa qiie rralinente um homem com cin- 
cocxnta c svis, cincoeiita c oito ou mesnio sessenta annos, 
l i '  o me parece que se possa siippor iniitilisado para exer- 

1. os logares para os qiiaes o julgava inapto o decreto 
c11 18LG. 
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O meu proposito 6 O seguinte : tiando em coxisiderayPo 

o.; inuitos reparos feitos ao limitc cspt~cial de idade de cin- 
c iicnta o scbia annos marcado no tlecrcto dc 10 cle janeiro 
1 lb!JT>, rc.s~)oc.tivo :tos 1)ostuu irifeiiorcs :L coronel, pare- 
c.+.-iiic justo estabelecer-se j A  uiii estiido preparatorio & 
:~bsoliita igualdade entre as forças de terra e iiiar, estiido 
11reparatoi.10 de lcgisinç#o que periiiitta esperar-se O ino- 
niento eiii que esta camara aprecie o decreto de janeiro de 
1895. 

Parece-rnc Lvni, p:ii.ece-me equitativo, parem-nio prudeiite 
e sonsato ?liminar desàe j á  da riossit legislayslo um priiici- 
pio que 1cvaiit:t contra si a opiriiZo, no momento em que 
a. nossas f i i r~as armadas tão cxtraordiiiaria~ provas de rli- 
lar, de coragem e cle civismo acabam cie dar. 

Por e s t a  fundamentos eii voii maridar para a iiiesa O 

seguinte projecto de lei. 
(Letc.) 
Sr. presidente, eu vou terminar, porque nada mais te- 

nlio a dizer, promettendo :i cam:ira que abusarei iniiito 
poiicas rezes da sua attenyào, e] escuso do o dizer, a irii- 
1111;~ pa1iivr;t será scnipre empregada na defeza de causas 
iiZo partid:lrias, porque n2o mc parece qiie seja este o sen- 
tido ciiie dcvam revestir as disciissões (l'esta cainara! 

N ~ L O  t'í~llo ein rioine de ningiieni, inas u~iica e simples- 
iiientcb ein nome da  minlia pessoa, e jd é bastante, porque 
< L  rcuponsnbilidade pessoal, por mais pequena que seja, 
11csa sempre sobre os meus hombros. 

Prometto d camnra que, quando fallar, prociirarei sem- 
11re fazel-o de forma que, qualquer que seja a minha di- 
1 ergrncia dc opini:io, jB  não direi contra o ministerio, 
inas contra as bases da actual organisação d'esta camara, 
esteja sempre dentro do regimen existerrte, para o bom 
oxerc.icio das minhas fiincções parlaiucntares. 

Unicamente espero, e n'isto nbo vae nialicia, Vue pc'r- 
tcncendo abis ra7.a, Aqiiellcs que descrêem (Ia opinih do 
governo, unicamente esycro qiic seja tratado nas (li<- 
cussões 1)nrliimentares com um bocadinho mais de cariiiho 
do qiie o sr. presidente do conselho teve n'aqiiella resposta 
que dei1 meu illustre collega o sr. José Dias Ferreira, 
porque o discrepur d e  opiniko do governo 6 um grande 
seiriyo que lhe sstamos fazcndo e iim favor d'esta ordem 

t:il, que O governo n3.0 dcvia desprezar, nias sim tratar 
e l)(~iii, os que Ih'o prcstani. 

Explicada a iiiiiihs abstcns&o de voto no projecto e jus- 
tificada, creio eu, com as rasões qiie apresentei a proposta 
qiie ti\(: a honra de mandar para a rnesa, nada rn:iis re- 
nhri ~ I I P  dizer senão pediy dcsciilpa á camara se por t I o  
largo tiiiipo abusei da sua paciencia. 

(S.  LL.' nüo reviu o seu dz'scuvso.) 
Leu-se na mesa a oeguinte: 

I Proposta 

í ' ro~onho qiic, no projecto de lei em discussXo, sr  ( * O I I -  

sigiie unia cleclaração relativa aos artigos 6 . O  e 10.O (11) (1,. 
crcatci (Ie 10 de janeiro de 1895, sobre proinoç0es no r\-, 1. 

cito, ap1)licando aos postos militares inferiores ao de corc~ii~.l 
os meunios limites de idade, estabelecidos nos artig(1.t c-  - 

tados para o posto de coronel. 
Sala das sessões da carnara dos deputados, 31 clr 2 -  

neiro do 181)6.=João Arroyo. 

0 sr. Presidente : - A  proposta fica em disclihdo 
jiintamc~iitc coni a rnatnria. 

O sr. Manuel Fratel: - Agradece as palavras lisori- 
jeiras qiic lhe dirigiu o sr. Arroyo, e lamenta que S. es." 
estej:i i.csolvido a f:illar poiicas vezes, porque a palavra 
do illustre drpiitado, pelos seus brilhantes dotes oratorica, 
era seinpre escutada coui agrado. 

Ao si.. Mel10 e Soiisa responde qiie o facto das classes 
commercial e industrial terem satisfeito os seus compro- 
missofi, pagando os ixnpoatoa, como s, errea disae em iirilq 



sessSo passada, nfo destroe a 1)lira.i~ do relatorio em que 
se diz que ha penuria de ec1ucac;ão civicu. 

Quando os cidadãos procur:iiii eximir-se do serviço de 
jurados, quando procuram evitar que os chamcm para tes- 
temiinhas, q!ando votam para servirem os amigos, e 
quando se dao outros factos que todos conhecem, não se 
pódc dizer que a educaqgo civica exista. 

Quanto ú moratoria, observa que o relntorio não diz 
08 bancos usaram ou deixaram de usar d'ella; o quc diz 
6 que e118 foi o bastante para se estabc1eri.r o panico. 

Referindo-se ainda ao que dissera o Sr. Arroyo, de- 
clar:~ que entra em duvida sobre se S. ex." podia declarar 
que lino vota a favor nem contra o pro,jecto, por estt: re- 
levar o governo da sua rt:sponsabilidade, antcs de se exa- 
minarem as suas medidas. 

Procede a sua duvida da clisposi~fio regimental, pela 
qiial todos os deputados presentes nno podem deixar de 
votar de uma ou de outra forma. 

Em sua opinigo as dictaduras justificam-se pelas cir- 
curnstancias que as determinaram, e não pelos resultados, 
como tem ouvido affirmar. E desde quc este principio fi- 
cou assente, podia o governo seguir o caminho que se- 
guiu. Reconhecida, portanto, a necessidade da dict:idiira, 
p6de-se relevar o governo da sua responsabilidade, ficando 
para depois o exame dos decretos promiilgados. 

Declara que não houve tactica politica em separar a di- 
ctadura do Sr. Dias Ferreira da dictadura do actual go- 
verno. O que houve foi differença de minibterios, e por- 
tanto differença de circumstancias. Conclrie dizendo que 
responde ao Sr. Awoyo simplesmente por considerapgo 
para com a. ex.", pois que as suas observapões só tinham 
cabimento antes de approvacia a proposta que elle, orador, 
apresentou no principio da discuss?io. 

(O discurso será puòlicndo na illtegra c em appendice a 
esta sessão quando S. moa o restituir.) 

0 Sr. Boavida: -Sr. presidente, na conformidade do 
regimento, e para observancia das suas prescriyçues, vou 
ler a minha mor,lo de ordem, que é do teor seguinte: 

«A camara dos deputados, a qiiem compete, como um 
dos ramos do poder legislativo, velar na guarda da consti- 
tuiçlo e na exacta e iigorosa obs~rvancia das leis do reino, 
affirma o seu proposito de cooperar na indispensaval liar- 
monia dos poderes politicos, e de respeitar fio1 e inviola- 
vclmente a religião do estado. 

aConfia que o poder executivo, restabelecendo c conser- 
vando, intemeratos, os fdros parlamentares, as regalias Ic- 
gitimas da liberdade e o imperio da lei, nlo exorbit:irA 
mais da esphera restricta das suas attribiiições, e assegu- 
r a r l  o conveniente predominio das crenças catholicas, pro- 
fessadas, quasi unanimemente, pelo povo portuguaz, e con- 
tinúa na ordem do dia.=O depiitado, Antotzio José Bou- 
cida. D 

Sr. presidente, vou justificar a minha mop80, e dar a 
r a s b  do meu voto, seguindo assim o excmplo dos illus- 
tres oradores, que me antecederam no uso da palavra. 

Eu  devo dizer franca e desassombradarnente a minha 
opinião: em theoria, em principio, em tliese, sou contra 
tod:ts as dictaduras, porque sou contra tudo quanto seja 
arbitrario e possa conduzir á tyrannia e ao despotismo. 
Tem-se pretendido justificar as dictadiiras com os prece- 
dentes. 

Eii entendo, que os precedentes nlo as justificam: um 
abuso não justifica outro abuso. Se os precedentes podes- 
sem ser invocados e servir de argumento, para legitimar 
as dictadiiras, nós poderiainos ir procural-os, muito mais 
longe, á republica romana, que, nas occasiões graves e 
solenines, quando perihrnva a salvap8o publica, quando ha- 
via guerra interna ou estrangeira, creava os seus dictado- 
res, mas por tempo restricto, sujeitando-os ainda assim aos 
tribunaes,. quando delinquiam, como se já houvesse a no- 
çLo antecipada das modernas e precoilisadas theorias de 
responsabilidade ministerial, 



tA DOS SENHORES DEPU'i'ADO8 
Sc a Iiistori:~ nos diz isto, ella tambem nos adverte, cle 

que as dictndiiras foram iiiiia das causas mais podr,ros:i , 
que contribuiraiii para a ruina d a  liberdade, e occasiorin- 
ram o esphacelamento e s derrocada monumental c10 ii:i- 
perio romano. 

Pelos precedentes, pois, entendo que não podemos :ti.- 

~iimentar  a favor das clictaduras. " 
Alguns oradores, que me precederam, ali& niuito dis- 

tinctos, pretenderam tambern jiistifical-as pelos seus resiil- 
tados. 

Nilo concordo tambeni com esta opiniâo, porcliir n.; 
sigo a tlicoria, de que os fins jiistificam os mrioq. 

Os ~riricipios í 1 ~  philosophia moral, que nie enaiii.ii.ai, 
protestam a1)ertaxnente contra esta theoria <liesolveiitt. 
perniciosa. Exemplifiquemos. 

Todos sabem, que :L caridade 6 uma virtude esseiicia 
mente pratica e altruista, uma virtude sublime e di\ iii;i 

Pelos principios incontestaveis da jiirispriidencia C I  i i i i  

nal, todos sabem tambern, que o roubo, a usurpaçao ( i  
qualquer objectõ alheio, embora com o fim de se destiii;~ 
o scu producto ao exercicio da caridade, nem por issc 
deixa de ser uni crime, iim delicto condemnavel, pois qiit 
chega a ser tambem uma offensa grave contra os preceito- 
da lei natiiral e ate da lei de Deus. 

Parece-iiie, portanto, que nós nlo podemos justificar :I+ 

dictaduras pelos seus resiiltaclos, embora beneficos, qiie. 
quando muito, as atteniiam, e attenuam certamente no caso 
presente, que estamos apreciando e disciitindo, em qiie o 
delicto do governo se torna desoulpavel, minorando-se 
assim as responsalilidadcs, eni que incorreu, por haver 
infringido as leis do reino, enl proveito evidente dos in- 
teresses do paiz. 

N'cst:~ parte estimo estar de accordo com o illustre re- 
lator da, cominiss?io, que eloqiientenirnte demonstrou, que 
as dictaduras nÃo sc Icgitiiiiam, nem justificam pelos re- 
sultados, que cl'ellas possain derivar-se. 

Entendo, porbm, qiie, na hypothese presente, attentns 
as circumstnncias especiaes que se deram, e que todo8 
conliecein, attentos os motivos imperiosos, de f o r p  maior, 
que determinaram o governo actual a exercer actos de 
uma larga e proficnrt dictadura, deve ser absolvido pelo 
parlamento das illegalidades, que se vili foryado a coni- 
metter. 

Sendo cste um facto consumado, que estimaria mais 
nLo se !iouvcsse d:tclo, parccc me, que nIo hn outro meio 
legal e pratico de ~.:iii.il-o, senfo relevando o governo da 
responsabilidade, eiii que incorreu, pela pratica cl'essas 
irregularidades e infracyões da lei. 

Entru dois males escolho o menor. 
Considero, por isso, dever absolver o governo das in- 

fracçCes de lei qiie coinmetteu, alem dos motivos, que 
já expuú. porque se torna necessario, senflo indispen- 
savel, restabelecer a normalidade constitucional, porque 
se torna conveniente e ~reciso,  que o systema par1rbmc.n- 
tar, pondo cobro aos proprios dasvarios, c obviando aos 
desmandos dos governos, funccione regularmente, discu- 
tindo sempre com seriedade e cordura, legislando com int 
parcia1id:icle e justica, pprque assim coiiqiiistará prestigio 
e aiictoridade no conceito e na opinião do paiz. (Apoia- 
dos.) 

Voto alem d'isso o bill, porqiic tenho corifiança com- 
pleta e absoluta no governo, em qiicm o paiz evidente- 
nlcinte confia tambem, e de qiiem terli itiuito a esperar 
airida, polas faculdades, qiie tem m:lnifostado, de intelli- 
g-encici, Iioncsticlade, traballio e cnc~rgi;~, que muito O dia- 
tingiiem, e que attenuam as suas faltas e as tornam des- 
cixlpaveis. 

Desde aue elle se a~resenta  a fazer confissão publica 
d'essas faltas, desde que vem pcriitenciar-se, e restitiiir 20 

parlamento as prerogativas, que lhe havia usurpado, este 
n%o p6dc doixar de usar de incliilgencia, relevando as res- 
ponsabilidades do governo, em vista das circumstanciaa 
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nttenuantes do seu procediineiito, que assini se converte 
em culpa venial, que mesmo pelos principios da moral 
ptjde ser absolvida e considcrad:b, talvez, como ((ft~liz 
~lil]'"". 

1q:in todo o caso, nIo desejo, que ao meu voto sc dê a 
sigiiificayilo de connivenei:~, nem qiie este meu acto st>ja 
coii-itlerado como de curriplicidade. Assiin coiuo nLo sou 
suliclario nas responsabilidades, pelos :~ctos exercidos por 
qualquer dictadiirn preterita, assim .talubem n%o quoro, 
q i i v  d : ~  ininli:~ iiidiilgencia actual se tire argumcrito, nem 
~ J I  1 t tleiite, q u u  aiictorise no futuro dietaduras de qual- 
q i i 1 . i .  especio e natureza. Sou systematicaiiiente contra to- 
chs as dictaduras, e por ellas mantenho toda a minha re- 
1111gnancia. 

NHo me referiroi As differentcs dictaduras, que profi- 
cit.ii tcmente têein sido apreciadas por divcrsos oradores ; 
iiia- não posso deixar de referir-me especialmente :i. uma, 
d , ~  que fui testemunha e victima, como deputado da ria- 
@ O .  

.I primeira vce que vim ao parlamento, em 1870, foi 
euta camara dissolvida por uma dictadura militar, de todas 
a iiiais despoticn e feroz. Recordo-me ainda, como se fora 
Iic!je, da profunda impressão de desgosto e das gravos de- 
ccbl,ções, quo experimentei n'esse dia rnemoravel, 19 de 
iu:rio de 1870, que ficou, por muitos titulos, celebre nos 
fii >tos da nousa liistoria politica. 

Na madrugada d'esse dia, da triste recordaçzo, acordei 
, so1)resaltado ao som de salvas repetidas de artilheria, da- 
! da< no castullo de S. Jorge, r que, despertando os echos 

da capital, acordavam tambem os seus pacifico8 habitantes. 
Imaginei, na minha ingenuidade, que se tratava de ce- 

lebrar algum acontecimento de gala e regosijo publico, al- 
giiiii estraordinario jubileu. . . 

1.1 jti agora esta palavra, que era exclusivamente do do- 
miiiio ecclcsiastico, passa tambem a ter foros e consagra- 
ç30, para u.io parlamentar. Imhginei, repito, que se cele- 
br.iva com bolenine jubilou algum acto patriotico e festivo 
pt.!o triumplio da soberania iiacional, das liberdades pu- 
blicbas e correlativas immiiriidades parlamentares, t8o pre- 

- coiiisadns sempre, e agora mesmo, pelo illustre deputado 
o xr. conselheiro Dias Ferraira!. . . 

1 Pura illoslo! . . . Desengano atroz!. . . ' 

l'assando a inquirir dos fjctos extraordinarios, occorri- 
(II,.Y na calada da noite antecedente, soube, com tanta sur- 
preza, quanta indignaçzo, que o paço real tinha sido, n3o 
i~catado, coiiio devia ser, mas atacado ignobilmente, li 
iii?to armada, pela soldadesca infrene e revoltada!. . . 

Soube que, anas horas do silencio, S meia noite)), se- 
gundo a phrase de um nosso insigne escriptor, essa força 
revoltada, sob o commando de uma espada prestigiosa, 
havia coagido o poder rnodcrador, o chefe supremo, invio- 
1nvc.l e sagrado da naçgo, aliás cm tempos normaes, eiii 

tempos de paz e tranquillidadc publica, impondo-lhe a de- 
iiiirsão do ruinisterio, não pelos meios legaes, mas pelo 
argumento irresistivel das bayonetas ! . . . 

i 15ste foi, evidentemente, o primeiro acto de acatamento 
c de respeito pela soberani:t nacional!. . . (Apoiados.) 

O segundo, nHo foi inferior a este. Recordo-me tambem 
ainda, da impressão triste e dolorosa,, que nos causou o fa- 
cto de encontrarmos fechadas hermeticamente as portas do 
parlamento e guardadas com sentinellas it vista, quando 
nó?, os representantes legitimas do p i a ,  nos dirigiamos 
4s côrtes, para ahi descmpenharinos o nos0  mandato, conio 
er:l nosso dever, e usarmos dos direitos que nos tinhaiii 
.;ido conferidos pelos nossos oleitores ! . . . (Apoiados.) 

Era por esta fórma insolita, quo foram ainda acatadas e 
I ,,\peitadas as prerogativas parlamentares, a soberania na- 

, tiia1 e as liberdades publicas, hoje trio energicamente 
.~l~r~~goacias  pelo illiistre deputado que iniciou este debate, 
4 .  ciile é o mesmo possanto e illustre estadista, que n'aquells 
~~l~l~nsiXo logrou sobraçar sirnultaneamentc todas as pasta! 
tLr administra$io publica. (Apoiados,) 

I 

( 
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Nfo protciiclo mcliiidrsr o sr. Dias Ferreira, que estinio 

c.r presente, para lhe assegurar, que tenho por S. ex.& 
toda a consideração e rcspeito, e que ntio desejo mesmo 
her-llie dcsagradavel. X ~ O  posso, porém, deixar de reme- 
iiiorar estes factos, ainda qiic antigos, da nossa historia 
l~ulitica, qiie nos servem do IiçLo e offerecem ensinamonto 
c,loqucntc. 

Concordo, por isso, com o que muito bem disse o sr. 
~wesidente do consellio de ministros a este respeito: qiio, 
l iiibor:~ as palavras do Sr. Dias Ferreira nos encantem e 
~lelicic~in 04 oii~idos, comtudo, nem os seus actos e proccs- 
sos dc atliiiinistraç&o, nem os seus exemplos politicos, con- 
seguem commover-nos, nem edificar-iios, nem convencer- 
rios. (Apoiados.) 

Vou, portanto, synthetisar a minha opiniUo e consilb- 
stanciar as minhas idéas sobre o assuinpto, adoptando e 
reproduzirido o pensamento de urn grande publiciata fran- 
cez, rnr. Emilio de Girardin, que nos diz: de onde pro- 
vbm, quo os astros se movem em plena liberdade no es- 
paço, sem so encontrarem, e sem nunca se chocarem eiitre 
si? Provém de quo cada um d'elles se mantem e se move 
na sua orbita, sem poder d'ella sair. 

Esta ordem astronomica 6 o que constitue o equilibrio 
univers:il. 

E uni equilibrio igual, que dcve manter-se na ordem po- I Iitiiaa. ' .\ nossa carta constitucional estabelece as bases e asse- 
: gii1.a as condipões d'este necessario equilibrio, estatuindo 
a divisxo, iiiclependencia e harmonia dos poderes politicos, 
de qiit. depende a ordem, a liberdade e a segurança d u ~  
direitos dos cidadãos. Convem, pois, que não se perturbo 
esta urdem, este equilibrio. Convem que cada um saiba 
exercer :i sua liberrima acpIo, dentro dos justos limites da 
esplier:~ restricta de suas attribuiqões. (Muitos apoiadh.) 

Justificada esta primeira partc da minha moç80, tenho 
(71. referir-me a outro assumpto, grave e inelindroso, para 
qiie fGra provocado na ultima sessão, sendo este o motivo 
es1)ecial e iinico, quo me determinou a pedir a palavra SII 

1 lurc a ordem, st~ntindo não me ser dado entlo uear d'clla. ' lloje sinto-me bastantc embaraçado e terei de restriiigir 
e eliminar muitas considerações, que tencionava experider, 
visto não estar presente o ar. conselheiro Marianno do 
Carvallio, e niù haver provavelmente quem o substitua na 
generosa defeza dos ausentes, tanto da predilecçiio de 
S. ex." Foi effectiva~ncnte o sr. Marianno de Carvalho 
qucin iriterpelloii todos otl cccle.siaaticos, que têem assento 
n'esta :isscmbl6a, e os cliamou d autoria, por causa de al- 
piinas plirases do relutorio, :~rnhiguas, é certo, e que, por 
isso, dt:in:liidnrn explicnçâo, depois da- interpretação, que 
S. cx." 1 1 1 ~  dera, depois do sentido desfavoravel, em qrie 
act:entuadaiuurite as toiil8ra. 

Na r:ipida leitura d'essc relatorio havia-me passado deu- 
apercebida urna tal significapHo, attribuida a estas phrasee, 
quc n&o me tinham impressionado mal n'esse momento, - 
francaineiite o confesso, - porque nIo lhe ligira o sentido, 
que lhe ligou o Sr. Marianno de Carvalho, que t b  preoc- 
cupado se mustrou com ollas, que lhe produziram escru- 
pulos de consciencia e até insomnias, como S. ex.' nffirmou, 
e todos ncís temos obrigacão de acreditar. 

Mas S. e ~ . ~  nlo deturmiiiou precisamente quaes eram 
essas phrnses; e por isso o sr. relator, que lhe succedeu 
no uso ila palavra, não as explicou, como, estou certo, as 
expiicari:l, e muito saíisfatoriamentc, scgiirido creio. 

14:111 todo o caso, rcfcreiii-se ellas cviclentcmente a uma 
possivel conquista de aq~ i r a~õea  politicas, a iim prograni- 
ma platonico de ideal pliilosophico, a um provavel regimen 
de vida nova, n'um futuro mais ou menos remoto, muito 
eventual, em que, supprimidas siibtilezas metaphysicas e 
realisatl:~. outras problernaticas condiqc"jes, advirl o preco- 
niaado triumpho e predomiiiio da crença positiva. Vejamos, 
porém, textualmenta, os periodos siispeitos e incrirninados 
pela critica meticulosa ; 



142 DTARIO DA CAMARA DOE 
«E essa iiivasão na rsphera do poder legislativo, repe- 

tida amiiidadaiiiente por todos os partidos,. por todos os 
estadistas, por :iquello mesino que a si propno, cin liilgiia- 
gein repassatlu clc candura o arderito aiiior da lil~erdadc, 
ae proclawavi~ iiiil11:ic;ivel iniiriigo das dicí:idur;is s, bcin 
pdde ser que tradiiza os syn~ptornas de iimn cl)ocblia reno- 
vadora na liiatoria politicn dos povos. lhso  11lieiioiiieiio~ 
roiitradictorio e extranlio, signific*ilr:í, porventura, o indi- 
cio prematuro de wii ulterior regiiiic.11, carnctcrisado pela 
buppressLo de subtilezas metaphysiczs c profiiridns modi- 
ficações no parlameiitarisino ; rilgiuieii l)usuivtrl t. prol :tvi~l, 
quando a dictadura, operada a tranufi)i~iii;ic;8o irierit:il iio 
ospirito collectivo, triumphanto a crença ~iositiva, cliiiiina- 
dus os hnbitos de retrocesso e extirictos obscuramentc.. churii  
o ciiiilio de retrogrados, os dcrioiiiiii:idos rcvoliicionarius, 
seja por essencia progressiva, seiii jain:iis ser aii:rrcliicn.» 

Eu creio? pois, que o illustre relator discorria sob o 
ponto de vista politico e philosophico, c I]<%) iio sentido 
religioso. A natureza do assuinpto, o scopo a que iiiirava, 
0 confronto dos periodos antecedentes e conseqiientes, tudo 
rios iiiduz a essa convicc;ão. 

Bastava, por&rn, considerar a qualidade dos oavnlhci- 
ros, quc constituem a commiss20, e que assigriarain o re- 
latorio sem dec.laraçGes, posto rliio este documento sqja da 
responsabilidade do seu auctor, cavalheiros tão distinctos 
pelo seu talento, pelo seu caracter e pelas suas crenças 
religiosas; bastava, repito, essa consideração, para que 
tal convicçiio attingisse o grau da evidencia. 

Eiitre outros, rccoido ine e aponto o illustre depiitado, 
qua j á  foi prrsideiite d'esta cilmara, monsenhor Santos 
Viegas, de cuja orthodoxia e illustração a ningiiem 6 licito 
duvidar. 

O sr. Quirino de Jesus, no proprio appellido tem a jus- 
tifieaçso das suas crenças catholiuas, de que tem dado de- 
nioiistrasão publica, tanto na irnpreusa coiiio aqui no pnr- 
lamento. I 

O sr. Luiz Osorio, meu compatricio e iimigo, que tam- 
bcin faz parte da commisslo do bill, ninguem ignora, que 
á um crente profundo e uni poct:~ distinctis~imo, que tem 
sabido nfirmar as suas convicções religiosas e delicados 
s~ntirrientos nos mais altos e aprimorados conceitos dos 
seus discursos e dou seus escriptos. 

Julgo, por isso, que sbo sinceras as suas crenyas, que, 
de mais a iiiais, têem o condiio de sercin rea1ç:id:is pelas 
lionjosas tradiçiies de sua nobilissima i'amilis. (Apozaclos.) 

E evidente, pois, que estcs cavallic~iros, e todos OS 011- 

tros que subscreverani o rclatorio, niio aiictorisariain coin 
o cieu voto, nem mesmo com o seu nome um docuineiito 
qiie contivesse doutrinas heterodoxas, contra as qiiaes pro- 
testariam, ou fariam convenientes declaraçiies, posto que, 
como ji disse, os relatorios sejam da irninediata respoiisa- 
bilidade dos seus auctores. 

Eu proprio, que iião assignei tal  documento, teria pro- 
testado n'esse caso, ou no caso do ser verdadeira a inter- 
~wetaçiio, que se pretendeu dar aos considerandos, a que 
iiie tenho referidü. 

E u  niio posso, em verdade, convencer-ine do qiie p e e  
soas t2o serias e respeitaveis viessem para aqui precoiiisar 
o positivisino, coniu s j  stcrna religioso, predominante no 
presuiite o11 no futuro, para antepol-o ri benefica e salutar 
doutrina do Evangellio, e nIo posso convencer-ine d'isto, 
porque, lia poucos dias ainda, nós jurámos inariter fiel e 
iiiviolavelmente a reiigiso cathttlica, que 6 a religigo do 
estado. (Apoiados.) 

Eri, por mim, creio que este juramento niio G unia for- 
mula banal, de significaqtlo vii, uma formiila do conveii- 
q&o, sem effeitos praticas, antes creio que elle tradiiz ni- 
tidamente as crenyns vivas de todo o pnia, as crenças do 
parlamento e as crenças do proprio govorno. (Apoiarlosi) 

Aleni d'isso, outras rasõea me levam a crer, que o illus- 
tre e talçntoso relator n l o  tratilvg de assiimptos religiosos, 
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q~io  seriaiu completamente descabidos n'iim do<:un~en- r ' d'esta indole e d'esta ordem. / Todos nOs sabemos, que o illustre relatar, o sr. F r a k  

t tciii rm-clado iim espirito culto, altas faciildades de t. 
lcrito e largas aptidilca de trabalho. 

Posùiiiiido S. ex.' rerdac!eira orientação scieiitifica e ph ' iosi~pliica, oxrsccndo iinparcialiiiente o seu e1er:ido criter 
Iiistorico, iisaiido inesiuo dos iiiodrrnos processos dt. i: i veuiígaqi<o rxperiiiirntal, e empregando os uiethodos e u  

I I ?tos de observação justa e coiibciencioua, certamente nL 
'abrayaria um systeina, coiiio o positivi+nio, que rstri jr, ! gado peloa homens mais notarcis da scieiici:~ e considera2 
niorto, em fite da propria critica scientifica, da criti~ I philosul,llicii c da critica historica. 

J? certo que o positivismo n8o rcsiste ri critica, (>,I: 

fornie protjcientenientc o deinonstrou o grande sabio Iiir  

l'astcltir na academia francoza, condemnando este systthiu 
~ ( J I I I ~  o menos experiiiierital, menos scientifico, yile pGd- 
imaginar-sc. 

J á  que me referi a mr. Pasteur, peço licença para al~rir 
um lmrenthesis, a fim de declarar, qiie ria proximn se& 1 apresentarei uma proposta, como jii ar praticou na oiitn 

i casa do parlamento, para que na acta respectiva sc laiic- 
uni voto de sentimento pela morte i17aquelle eminente b,; I bio, rnr. Pasteur, que tanto 1,onrou i ariencia, (Apoiodu. 

1 que t8o relevantes serviços prestou A Iiuinaiiidade (Apoio- 
dos) e que bem mereceu tanlmbem da religilo (Apoiados. 

Mas, proseguindo na mesiiia ordem de idhas, facil ti dc 
monstrar que mr. Pasteur fGra um benemerito da religi: 
catliolica, pois que no seu discurso de recepção na acadc- 
mia fraiiceza, a qiie j:i fiz referencia, tlescarregoii jiol11. 
fatal sobre o positivismo, e por tal fdrnia piilreii-i111 
syetcnia de Coiiite, qiic o proprio Rcnan se via obi rei 

a renegal-o, dcc1:iraiido em resposta :io novo :icadi i 

uEu n50 SOU Comtistaa. Nem mesmo concedeu o I 2 t  . 
da originalidade ao positivismo, qiic 6 simplesmente 1 ) l i -  

derado o methodo tle observação, mas desvirtuado. ( 1 1  
Descartes havia erigido eni systema, e que, applicad 1 pl 

um espirito robusto e por um philosopho como ellt>, I 
impedíra de permanecer catholico firme e decidido. « I*:st 
methodo, affirma ainda I'asteiir, remonta mesmo a 8 1 < ~ l i i  
medes, e Laplace e 1,avoisier foram seus partidarios. * 

En~qiiarito a Littré, dibcipulo de Cointe e um dos iii ' ii  

notaveis coripheiis do systeiiia positivista, todos conhr13eii 
a transformaçiio, qiie, nos ultiiiios aiinos de sua vida, st 
operlra nas suas crenças e nas siiiis idAiis, em virtud(j 111 
um notavel phenomeno psyc~liologico, pela de 
cepç3o e pelo desmentido, qiie a propria cxpcriencia e 
observação dos factos sc encarreg$ra dc dar b suas theo 
rias. Todos conhecem a brilhante converslo d'essa alma 
purissima para os esplendores da verdade religiosa, que 
iiiduaira este verdadeiro sabio a reniinchiar a todas as idéas, 
a todas as theorias antigas, que chcgaram a causar-lhe re- 
piignancia e até vergonha. 

De Rcnan basta dizer, que, falsificando a bistoria e a hw- 
meneutica, para apear o Reílcmptor do seu divino pede~fal 
de gloria, se vira forçado a confessar a authenticidade de* ; 
evangelhos canonicos, ein que se patenteia a verdade liis- 
torica c se confirma a divindade do christianismo. . . 

Sr. presidente, não pretendo abusar da paciencia da ca- 
inara, Eor isso, abstenho-me de espendcr mais largas con- 
sideraçoes, attinentes a este nssiimpto especial. 

Pretendo s6mente affirnlar aoi minhas crenpas e confir- 
mar a verdade das crenyaa catliolicas, professadas pelo 
povo portuguez, de que todos n6s somos legiti~nos repre- 
sentantes. 

Direi, portanto, em geral e em resumo, que todos 0s 
~ystemas religiosos, torlas as theorias philosophicas, que 
aspiram a substituir o cliristianismo, einborn architectadas 
pelos mais possantes engenhos, têem baqueado, para ngo 
mais se erguerem, emquanto esta divina religigo de Jesus, 
sempre nova e viva ria consciencia liuniana, campeia, so. 



branceira e victoriosa, atravbs dos seculos, derramando a 
fliix em todos os povos do mundo, os seus beneficios, as I 
siins consolações supremas, enxugando todas as lagrimas, ' 
initigando todas as dores, fallando ao espirito e ao coraçgo 
do sabio e do ignorante, do pobre e do rico. E por isso 
qii,' a cruz resiste e triumpha sempre de todos os einba- 
tll\, de todas as vicissitudes, de todos os cataclysinos, qiie 
IlOh escombros de suas derrocadas sepultam as nações, os 
irn~wrios e as sociedades, por mais fortes e seguras, que se 
coii-iderem. 

1.: por isso ainda, que a missão providencial da igreja 
c*atlil~li<.it n8o está concluida, e não o estará, emqiianto siib- 
~ i a t  i i. a socicclade humana, que, para caminhar em siias in- 
c~~~\:iii tes e progressivas evoluç0es, para evitar escolhos o 
;cttiiigir o porto, cSarece incontestavelmente de bussola e de 
p1i irol, carece rla forqa cupiritual e inoralisadora da igreja, 
;L (Iilem se (hcvem as conqiiiutas inc-riientas da civilisaç8o 
i~ioilrriia, sc.giiiido as afirmações de iim escriptor iiisus- 
peito, porqiic era protestante, e que se chama Uuizot. 

N a  sua Historin da civilisação demonstra elle, com jus- 
tly.1 e imparcialidade apreciavel, que 6 Ct Igreja que se 
drvc a civilisação moderna; porque foi ella que salvou o 
iiiiiiido barbaro e pagão e será ella que salvar& a socie- 
(1ii11~ moderna d'esse cancro medonho, que se denomina 
:iii.irchismo e niliilismo. (Ayoiados.) 

( 'reio,, portanto, que 6 da acção civilisadora da Igreja e 
(1,) ~>ontihoado, que clepende n salvaçilo da humanidade e 
:i .~)liiyZo do gravissiino prohlcma social, qiie traz jiista- 
i i i t  iitc preoc8eiip:tdos todos os governos, os estadistas, os 
l~,liiticoe e o u  snbios, que no mundo culto merecem este 
iic~iiie. ('Apoiados.) 

Por tod:iq as rasões expostas, desejo e espero que seja 
iii:intido seriipre iio parlamento portuguez todo o respeito 
t l c  ido As crenças religiosas, que s n a g o  e todos n6s pro- 
feq-lâmos. (.lpoiados.) 

I 1 procecliiiieiito contrario poderia acarretar-nos consc- 
(111 iicSias fiiriestissimas e responsabilidades muito graves. 
(dii:uido, ainda na ultima aess8o d'esta camara, se discii- 
t i ; i i i i  aqui assumptos religiosos, em tom ironico e por uma 
fi ; i  iiia epigraminaticn, que despertava risos na asseinbl8a 
o Iiilaridade nas galerias, a essa mesma hora,-notavel 
c~oiricidenciit ! - um loiico, - sel-o-lia ? ! - proclamava a 
;i11 iiclriia (: siggreclia nas ruas da capital o proprio chefe do 
~ \ L I , I ~ ( J  ! . . . 

SvrA iim louco?!. . . Repito. Talvez! Mas, se o 6 ,  acaii- 
t,~lli~mo-rios, 1)orcliie a iiiulcstia 6 coiitagiosa e tem invadido 
i as iiiíirnus camadas sociacs, de onde se elevarh, como 

I 1% iriiasriias, para as superiores, que, pelo nienos, ter20 dc 
wll'rer lhe os effeitos. . . 

\pnvorani-rios estes effeitos? !. . . Siirpreliendem-nos?!. . . 
S ~ O  ha grande rasão para surprezas, dusde que não cure- 
I I I O -  de reiriovrr efficaziiiente as C8USaS illorbidas, .que fa- 
t.iIiritcntc oh determinam, coni o mesmo rigor logco coiii 
qit' a coiiclusiio deriva das premissas estabelecidas. No 
i i i ,  io social em que vivemori, e cni que predomina a mais 
ii~t-iva anarchia moral e mental, torna-se indispeneavel eni- 
Ili.t.qar todos ou meios cducativos, que dêem aos cerebrou 

1 1  iicinados pela desgraça a exacta rioç?io de seus direitoq 
, ~Ievcres,  os espiritos doentios a alta cuniprehensão dos 
l~~iiicipios eternos de justiça, que sXo condição esseiici;il 
t l  1 liberdade e sustentaculo da auctoridade, aos coraçõtjs 
~~,>rvtbrtic\os ;L verdadeira orientação da crença religioa;~, 
cltic 11:i i.i.\ignafio no infortunio c: esporanças em mais elv- 
I . I < ~ O .  I; lizes destinos. fApoindos.) 

Se,  cni logar de aproveitarnios estes elementos de edu- 
(..i(;&o e regeneração, nos deliciarinos eni iiiotejar da reli- 
giz0 e eni tlesprestigiar os seiis ministros, nAo nos adnii- 
i emos de ciiie a mesina caiis:b, qiie dcteririinou o attentado 
c.oritra I31 Rei, procliiz;i, coiiio j;i tcin procliizido, identicos 
c.jfeitos. . . Sirva de 1ip:io o que aconteceu cri1 30 de iiillio 
110 anno passado, eni qiic, lias ruas principzes da capital 
do reino, qilo se denomina «ficlelissimo~, e que se diz ci- 
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1 vilisado, em plena luz do dia, foram insultadoa e aggredi- 

(10s barbaraiiientc sacerdotes inoffeilsivos e inermes, e at8 
I nlgiinr cidad4os p:tcificos, qiie com elles se pareciam, pra- 

t i c " ~  iiclu .(', coiii frivolos pretextos, actos (te t50 repiipante 
1 szlviigeria, qiio seriairi inc-riveis, por desusados, nos mais 
I inhospitos sertoes da Africa ou da Oceania. Vou compro- I var esta iiiililia asserçno. 
1 N't~sw tempo, acabavam de regressar de Tiinor a Lis- 
I boa, alrliit.brndos pelo trabalho c pelas febres, dois missio- 
iinrio5 beneincritos, um dos quaes presthra ali iselevantes 

I qerviços, diirante ílezenove arinos contiiiuos, e outro doze, 
11:~s mes11ias condiçoes, tendo perdido, anibos, n'este meio 
tt~ii11)0, as pessoas inais píoxinias e queridas de suas fa- 
lliili:~s. N:lo pediram, nrm esperavam recompensas extra- 

, ordinarias, posto qiic iiierecidas. Não contavam, poréiii, 
I ~iiie, cin Iogur da estima c consideraçffo piiblica, a que as- 
1 ~)iravani, por unico ts devido galardão, receberiam insultos 
1 1 '  aintAapq. II IO os obrigaram a ausentar-se d'aqui, n3o com 
iiiedo, qii 11%) se cornpnclece com o animo de quem, por 
Iiiibito e por dever, affronta os niaiorcs perigos e sacrifi- 
I i o h ,  I l l r i \  coni vergonha e tlesgosto de encontrarem na ca- 
1'1t:il c'c~nipi~triotas seus, menos crentes, menos civilisados 

i ( 1 1 1  ~ I I I ~  o' rn1s~ro5 iiidigc.nns das selva, bravias, que sem- 
/ pre Ihes prodigalisarai~i inequivocas provas clc synipathin, 
i I~~(1icn~'~o C affecto! E por isso qiie cstes bons missionn- 
i.ios .ignilic;lr,iin, com o coraçgo a transbordar de gritti- 
(1 i(). alie seiiti:iin viva c inilelerel saudade ~ e i o s  s e d e s  e , L 

1 1  los \tAiis habitantes! Sendo, pois, aqiiell; factos depri- 
iiirntei indicio claro do iiosso descredito e prova manifest:~ 
t l  I nosw decadencia moral, 4 por isso tambem, sr. presi- 
dl nte, qutl cu L% minha moqão de ordeni altamente signi- 
61-o e accentuo a riecessidade de mantermos o indispensn- 
v(sl predoniiiiio das crenças catholicas. (Apoiados.- Vozes : 
liruito bem.) 

l'ara coiiiprovar esta. iicccssidade iinpreterivel, n3o S I ,  

torna mister grandc csforqo de intelligencia: basta coni- 
yiilsar os :Liinfles d : ~  nosvi 1iistori:t patria, em que evideii 
tomente se demonstra, por fcirma incontroversa, que todos 
os arrojos de heroismo, de que dimana a nossa preterita 
grandeza, se develii d acç8o prodigiosa da fé inquebran- 
ttivel de nossos maiores e d benefica influencia da igreja, 
que scinpre secundira, como estA secundando ainda, nob- 
~os,comr~ic~ttimentos gloriosos. (Apoiados.) 

E 1JOr isso, que dos fastos historicos da nossa patria n%o 
11odem separar-se os trnyos lumiiiosos da historia da f6 (1 

( 1 : ~  civilisac;âo catliolica; porqiie ccsh duas paginas do mtAs- 
ino poema, e omittir tima eqiiivnlcri;~ a truncar outra)). 
I )il-o assim, com a sua grntidc nuctoriclade, o Sr. Rebello 
(Ia Silva na siia Historin do I'orttrgal. 

Laiiçando, pois, a trapos rapidos, iim simples relanceni. 
olhos pelos factos mais salientes da nossa Iiistoria, v ( . -  

/ i i i~s, logo no inicio aiispicioso da riossa monarchia e (I:i 
1 IIOSY:L narionalidade, que um punhndo de portuguezcs, qii~j 
j~ i~pur t a  o niesnio que dizer, de hcrocs, avantajando-*c,, 

, 1 ~ 1 1 0  valor e pela coragc.iri, sobre numerosas e agucrrid:tb 
Iiostc~ iriiinigas, consegilira abater a seus pbs a meia l i in 

1 1 t h  Islain, :irvoraiirlo sobre os seris desti.oços o estandarte 
I \ ic-torioso das qiiiii:~s purtugiiezas. (Aj3oiados.) Esses r:i- 

OS lioriiericos H asso i~~I , ros~~> de lieruismo, quo constitut ii i  / 11s fundaiiiriitos da iiossa navionalidade e significam o triuiii- 
C? 

I 11lio siiniiltanc~o d s  religião e da patria, foram impulsio- 
iiadob pcl:~ alavanca d'ensa grande fo rp ,  que se chama f4, 
ciiir', nn p1ir:ise do evangelho, transporta montanhas e opera 
( I <  ~rodigios das mais altas faganhas, doe inais grandiosos 1 ~~~iniiiettiiiientos! (Apoiados.) 

Foram ainda os rasgos I)rodigiosos d'ease heroismo e I ~l'cssa fB, que assignalnram o pcriodo nureo da hiatoria da 
I I O S R : ~  restaiiraq~o nacional, em que o famoso condestavt.1 
hiin'A1vai.c~~ Pereira, o grande crente, o grandc patriota, 

grande lic.roe, antes de eiitrar n'esses combates, des- 
ignaes pela siiperioridaílc niinierica do inimigo, recorria, 

, como o coiiiiiiiiou o ebl~irito invedgador do rir. Oliveira 
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Martins, recorria sempre ao auxilio sobronatiiral, procii- 
rando na oraylo e na fé a fortaleza e a coragem, que não 

a . . . . permittia a forya humana. D 
(Apoiados - Vozes : 3Zuito bem.) 

E ainda a historia dos nossos descobrimentos e empre- 
zas inaritimas, que nos demonstra claramente, que foi tam- 
bem n fi., que rios abriu os caiiiinlios e as portas de iiin 
novo mundo, que rasgou novos e largos horisontes p:ira 
todas as conquistas do progresso, da civilisaçEo e da scit~ii- 
cia, para O alargamento do comiiicrcio, e para todos eshc3s 
coiriinettimentos heroicos e grandiosos, que illustram : I  

nossa historia, e que o valente inareclial de Tiireniic dr - 
nominava c o glorioso :itrevirncnto portugilez a .  (Apoirrdos.) 

Que o infante D. Henriqiie, o glorioso filho do iiiimor- 
tal Mestre de Aviz, tivera por fim principal dos seus eiii- 
prehendimentos e conqiiistas a difisão da luz redeiiiptora 
da fB e da civilisa~ão christã, coinprova-se evidentcmc$iitt, 
pela exposiçiYo, que elle dirigira ao Summo Pontificc R«- 
mano, eni que assevera, que o intuito, a que miravam eseus 
conqiiistas e emprezas maritimas, 1120 consistia s6 na ex- 
parisão 1n:~terial de intcressos econoinicos e politicos, seniio 
no prol~osito essencial de levar aos povos idolatras c sel- 
vagens a 1iiz do evangelho. (Apoiados.) 

Itemcinerando cstes eloquentes factos historicos, t x l i  dc 
sej:iva ver presente o sr. ministro da marinha, para llii~ 
pedir, que nos navios que S. e ~ . ~  houver de mandar, c qiit 
i! necessario mandar, para consolidar os nossos doininio- 
iiltramarinos (Apoiados.) S. ex.= faqa transportar ri'ell~~s 
os mesmos elementos de civilisaplo, a que se referiu o 
nosso insigne classico e abalisado orador padre Antonio 
Vieira, quando fallava dos galeões, que transportavam para 
o ultramar os nossos soldados e os nossos marinheiros: 

«Levavam por lastro os padraes das igrejas e talvcbz a4 

niosiii:Ls igrcjas para 1,i, se fabricarem, levavam nas tian- 
dciras ;is cliagas de Cliristo, nas antenas a cruz, na agii- 
lha a E'&, nas ancoras a Esperança, no leme a Cnritlnde, 
no phnrol a luz do Evangclho, e ein tudo salvayão.~ 

Se cu n%o melindrasse o meu amigo, o Sr. Ferreira dc 
Alnieid:~, (IUH reduziu o quadro dos capell&es da ariliadii, 
quando niinistro da marinha, e por motivos excliisivn- 
mente economicos, segundo creio, pedir-lhe-ía tambeni, que 
empregasse a sua energica inioíativa e larga infliicncin, 
para que n'esses navios, destinados ao servipo d:ts c.010- 
nias, fossem os capellLes da armada restitiiidos aos seus 
logares e reintegrados em seus direitos. (Apoiadob.) 

Eii, Sr. presidente, peço e desejo isto, yiie nlo iiiipurt,~ 
avultada despeza, porque entendo conveniente que oi iion- 
sos soldados e rnarinlieiros, que tão altos prodigios v:l- 
lor e lieroismo acabam de operar, tenham sempre jiiiito (11 
si, nos revezes e nos perigos, quein os fortaleça no kc.rii. 
inento religioso. 

Entoiido conveniente, repito, que os nossos militar(.. . ( 1 1 1 1 '  

despertam justa admiraçto no mundo inteiro, n:io tlciut~iii 
obliterar do cornç3;o o grande principio da fé, qiie pi,odiiz 
essa santa alegria, qiie o Sr. Liiiz Osorio aqui enaltt.c.F~ ;i. 

em phrase sentida, poetica c levantada, quando i l t~ sc i~ -  
veu, como testemiinha ocular, a dcspreoccupa~to c u ( i i-  

thusiasnio com que os nossos expedioionarios, na hor:~ > ( I -  

lcmnu da desppdida, se desprendiam dos brapos cari i i l io~~s 
cla farnilia e deixavam, muitos para nKo voltar iii:iiti, :i 

terra I~colilitn, da sua. patria! (ílpoiados.) 
Coino explicar o estranho phcnon~eno da cxpansão d 'esi :~ 

alogrin intima, d'esse enthusiasmo ardente e coiniiiiii~i(-.i 
tivo, ein momentos que c1everi:im ser de tri-teaa, clc: coii- 
ceii,tr:t$Ao a angustia? ! . . . 

E que todos levavaiii no coraçho, coni c@sa divina vir- 
tiide, qiie dii fortaleza, confiança c abnegaçLo, iiin:i oiitr:i 
coiisoladora virtude, ir1115 e companheira iiiseparavcl. coiiio 
ella essencialmente clirist%, que traduz a sublime aspir:t- 
çgo, que natliral e instirictivamente attrahe u clcva :L alni;~ 
para o bern que aiilirla. 

Levaram com a fé a esneranr*n ria vnl-~-*--- ---- - ' 
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de gloria, ao seio da patria querida, ao conchego d ( ~  I < .  
saudoso, conscios de que mereceriam os applausos e as 1 1 1 1  

theoses (Ia gratidlo nacional, as bençãos e a glorificíis:i 
de siias filinilias e de seus concidadiios. (Apoiados.) 

Os qiic consegiiiram ver realisados este fagueiro so~ili~ 
de espci.ança, de gloria e felicidade ; os que tivera111 a for 
tuli:t dc regressar, incoliimos, depois de haverem arros 
tado tantos perigos com stoica serenidade, depois de tereni 
vencido, impnvidos, tbo numerosos, intrepidos e feroze. 
inimigos, depois de terei11 bupportado com evangelicn re 
signaçgo, alcm das inclemencias deleterias de climas irilios- 
pitos, todo o gencro de privapõcs e sacrificios, todos cL\sek 
lieroicos expedicionarios tiveram uma larga e justa com 
pensaçbo, ao avistarem novamente os formosos horisontes 
da patria. (Apoiados.) 

Todos esses valentes exulhram, mais uma vez, de ale 
gria e ciitliusiasmo, sentindo que esta abençoada terra por 
tiigiicza. qiic parccia desalentada e adormecida, se rom- 
movia profundamente, debaixo de seus phs, como quo des- 
pertada e inipiilsionada por mysteriosa corrente electrica. 
qne se transrnittia, desde os paços reaes até. As mais hu- 
niildes e alpestres cabanas do nossas aldeias. Todos elles 
sentiram referver-lhe nas vcias o sangue, aquecido pela 
febre e retemperado na rudeza dos combates, <lualidO E(*  

\ii.ain ncclamados e abraçados por toda a nação, quando 
sentirarli o palpitar ~gi tado  do coração de todo um povo, 
que na sua nobre e altiva tradição tem por divisa a fé (3 

o heroismo. (Apoiados.) 
Ih.l)~is cle cxtirictou os fremitos commoventes e unisonos 

d'txs+:i. riiidosaa ncclnmações; depois de apagadas as ulti 
iii;is \ 11)i.ac;ões dos hyinnos religiosos e dos canticos pa- 
tiio:icos. ciiio dcepertararn echos de sympathia e corres 
l)oil(lt 1.rin 111 todos os angulos do paiz, podem esses h68 
r111 i., t1;s:ir suas legitimas a~piraçtíes, de acabarem tran 
qiiill,rii:c.ritt na terra liatal os dias que Ihes restarei11 dc 
vida, c:] secrurança do devcr satisfeito, ria conscienci:~ da h benenierencia universalmente reconhecida. (Apoiados.) 

Podcin esses benemeritos realisar ainda essa consola- 
dorn aspiraçfio, essa esperança iiieffavel, de dormireni o 
somiio (*terno no humilde cemiterio da siia aldeia. á som- 
bra bencfic:~ d'essa cruz inagostosa e salutar, diantn da 
qual tantas vezes descobriram a cabeça, inclinaram a fronte 
c curvaram os joellios, para orarcm pelos seus mortos 
clueridos, com os qiiacs irão corifuuclir-se n'um derradeiro 
nl~raço, legando ainda As gera.ções vindouras, com a Iie- 
rança :ibençoada de sua inemoria iminorredoura, a im- 
mrnsa e inestim:mel riqueza de seu cloyiientissiino exem- 
plo ! (Apoiados.) 

Mas usscs heroes, esses benemeritos que lá ficaram, c 
ficaram para sempre, esses que derramaram seu sanguo 
precioso c sacrificaram a vida, para offertal-a á patria, 
como cin Iiolocausto, esses que tão alto levantaram o nome 
~ ~ ~ r t i i g i i t ~ z  e avivaram suas tradicções gloriosas, esses que 
:ib-1-yiii,;irain os direitos da nossa soberania nacional eni 
t8o tlilntados territorios, esses nern ao menos tiveram no 
cciiiiterio de suas aldeias seto palmos de teria para seli 
eterno descanso. nem ao menos tiveram uma se~ultiira 
rasa eiil que a mso piedosa das mCtes, das esposas,ldos ir- 
inos e dos amigos fosse desfolhar algumas flores c~arnpos- 
trch i. ~rvalhal-as com as sentitias lagriinas de infinda sau- 
dutlc. ! (.lpoiados. - Vozes : Muito \)em.) 

1 L t~rcram a coiirolação de v i r  realisada a sua aspi- 
r a ~ : ~ ,  ( !V  regressarem & terra da sua patria, para serem 

i st'piiltal- 43 1 .0  seu modesto cemiterio, d sombra do melan- 
i . o i i < . o  altivo cypreste, que lariça suas raizes seculares 
I I A ~  veiCi- c. nos corayijes dos iiiortos, como para llies aui- 
iii:lr o sangue congelado, iiiistiirando-o com a sua seiva, F; 

o1ev:tl-o, eni liolocausto, n'iiiria prece silenciosa atú ao tlirono 
do Eterno! I Apoiados.) 

Estou certo, que nem uns, nem outros dos nossos expe- I dicionarios aspiravam a jazer no pantheon nacional, e 6 



isto que explica tambem essa despreocciipaçBo, no mo- 
mento da partida, a que se fez rcferencia. 

lias, nem por isso, esses benemeritos, que nos sertões 
afiicaanos fizeram baquear a pr:~tica oiiiinosa da idolatria, 
d:1 tlscrav:itiira e dos sacrificios humanos, nem por isso 
dl~i\:~in de ser dignos de jnzer junto d'esse argonauta, qiic 
nliriii novos caininhos maritimos c miindos novos para as 
c.lliit;iiistas incrucliltas da fé c da civilisnçno. (Apoiados.) 
? \ I  i11 1)or isso deixam de ser dignos de jazer ao lado do 
c.:iiitor immortal das iioss;is vetustas glorias, esses iiovos 
li( roes, que, cmbora não tivessem cscripto estrophes, nem 
l~~winss,  t'scrcversm conitiido, com o sangue de su:~s veias, 
i i ; ~ ,  paginas diaiiiantinas da nossa liistoria colonial, e sel- 
1nr;im com os ultinios e inspirados alentos de sua vida, essa 
iiioilerna epopeia nacional, que nos engrandece tambem A 
t ~ i i . ~ ~  do mundo iiitciro ! (Apoiados.) 

So a gratidão e a arte nacional n8o poderam offertar 
:i( s que lá, niorreram, ((dilatando a fé e o imperio~, nem 
p~iiitheons soberbos, nem inausoleus sumptuosos, consagra- 
tl is B perpetuação de sua memoria posthuma, 15 certo, que 
:i E'rovideiicia e a natureza offertaram,. para glorificaqão 
dus que ficaram sepultados na inimcnsidade dos mares, 
iiiii  l~antheon iuais grandioso, um mausoleii mais bello, em 
ciij.~ lirnpida supclrficie vão reflectir-se essas espleiidorosas 
c iiifinitas constellaç0es que povoam o firrnaniento e illu- 

1 mii?arii o iiniverso ! (Apoiados.) 
E: n'cssa immensa urna de puro crystal, digna de gi- 

gantes e de Iieroea, e que o sol tambem illiimina, espar- 
giiitlo n'clla os iriados reflexos de sua dcsluinbrante luz, 
B 11 rssn urn i transparente e formosa, qiie ncís e as gera- 
~ ' 3 e s d o  P U ~ I  r. porleremos, ao menos pel:~ phantasia, admi 

1 rnr e ver, como ii'uin espelho brilliaritissiuio, o titanico e 
inc, 5.i:i  to e.!;~i.~o dos iiossos sold:tdos, que, apesar de 
iiioi.tos, aind.i hc debnteni, em eterna pclcj:~, contra as on- 
d:rs encal~rll.itl~is, ailitla se agitam, eiii febril conviílsão, 
n'essas r11r:i 11s profuiidas c mysterios:ia, como que para 
110s ;tdv~rt~reiil, ( 1 ~  que, airidi~ depois da inortc, ncís cleve- 
iiii~s, pela nieinoria, sciuprc viva, pelo excbinplo inolvida- 
vcl dos feitos lieroicos legados tí posteridade, pugnar e 
piignar scinpre pela patriu, sem tregutis, nem descanso ! 
(Apoiudos.) 

)s que lá ficaram sepultados n'esses armes adustos da 
Afriva, esses ainda nos estRo advirtindo tambem, pela li- 
g?io e incentivo d'csse oloquentissirno excinplo, de que de- 
veiiios maritcsr sernure a todo o transe. tí custa do nosso 
sarigue, da l~ropria vida, n pureza das crenças re!igiosas 
e s integrit1:lde do solo portuguez! (rlpoiados.) E sobre 
as oss:irlas d'esses nossos irriiãos, iiiartyres do dever, que 
esth hasteado e tremííla, triuinphantc, o estandarte glo- 
rioso das quinas, que 6 simu1t;lncairiente o symbolo ali- 
gusto da religino e da patria! E para que estes dois sen- 
tiiiivntos. consubstanciados n'uin só c iridivisivel affecto. 
se iiiantenhain srmprc vivos e identificados no coração do 
p o v ~  portiigoez, que fomos, ainda liontem, orar no templo 
do 1)rus por :iliiia d'esses nossos snudosos irmãos, aima 
nobilissima e inimortal, como o principio eterno, de que 
diiii:ina, e quc parecia est:ir-nos supplicando em fervor os:^ 
precae : aconservac, conserv:m senipre, como em deposito 
sagrado, riquissima herançn, o prccioso thesouro da fi: 
de i~ossos inniorcs, qiie foi o principio de nossa grandcza 
e;)ic:t no pass:lclo, que 6 a iriola mysteriosa e providencial. 
que impulsion:~ o nosso resurgiiuento actual, e determina 
as iiossas iior:is victorias e gloriosas concjuistas, e que ser:i 
niiitla n gr:~ritle forya, a coudição essencial (Ia nossa rrha- 
bilitaq:io I. fi~licidadc futiira! Civilisac, pois, e conser- 
var sernpi.cb, caoino pciilior sacrosanto das nossas creiiç:ls c 
da nossa iii(lcpcrideilcia, csscs preciosos e abençoados terri- 
torios, rega 10s com o nosso sangue, c em que repousaiii 
us nossos dl-:pojos iiiortacs; e assim dormiremos, tranqiiil 
[OS, O soiniio cturno, seguros de qiic as maos sacrilegns clo 
aelGagem ri20 irfo revolver e profanar s s  nossas cinz:is, c 
ie que OS pesadoe ~ 6 s  do estrangeiro n&o conculcar#n m a ; ~  
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a nossa humilde sepultura ! P (Apoiados - Voza : Muito 
bem.) 

F, por tão imperiosos motivos, ar. presidente, que peço 
pprmissão para transmittir csta mesma supplica ao escla- 
i,ccido critorio e recta conscieiicia do parlamento, como 
Icbgitimo representante dos altos interesses, das vivas cren- 
~;:IS o just:is :~spirapões de toda a naçâo. 

0 xiieu maior e mais vehemente desejo 6 que no san- 
iiiiirio das nossas igrejas não se apague nunca a luz re- 
i , ,  1111)tora da fd:  B que csta flamma sacrosanta nunca se 
t , , t i r i p  no seio das nossas escolas, no lar de nossas fami- 
; , . i s ,  t: onde quer que palpite um coraçfo verdadeiramente 
I f (  ,rtugi~ez. (n'laitos apoiados.) 

l'eqo desculpa de ter abusado da paciencia da camara, 
, L  agritdeqo, milito l)e~ihorado, a attenção e benevolencia, 

1 1.iirn que set dignou cisciit:rr c1st:is desalinhadas expressões, 
desalinliad;is, modestas e humildes, sim, mas sentidas, es- 
1) ~ritaneas c dictadas por um corasão profundamente creri- 
t r ,  seni hypocriuia riem fanatismo, por um coraçto genui- 

I namente e intransigentemente portuguez. (Apoiados.) 
1 Tenlio concliiido. 

Vozes : - hliiito bem, muito bem. 
(Orudor fo i  muito conlprinhentado.) 
Leu-se nu mesa a seguillte: 

- I Proposta 
\ cninara dos deputados, a quem compete, como uiiz 

(111.i ra111os (10 poder legislativo, velar na guarda da consti- 
tiiic;!io ia na exacta e rigorosa observancia das leie do rei- 
iio, affiririir o seu proposito de cooperar na indiepenaavel 
l i  I i.iiioiiia dos poderes politicos, e de respeitar fiel e invio- 
I , I ~  rirriente a rc~ligiâo do estado. 

í 'onfia qiie o poder executivo, restabelecendo e conscr- 
\,irido, intrmrratos, os fdros parlamentares, as regalias 
i ,  gitiiiias cln liberdade e o imperio da lei, não exorbitarA 
r.inis d:i ek1)licra restricta das ~ 1 1 ~ s  attribuiçzes, e asscgu- 
i irá o eoiivciiieiite predominio das crenças catliolicas, pro- 
f; ~sad:ts, quasi unanimemente, pelo povo portuguez, e con- 
t I iiím ria ordeni do (lia. = O  deputado, Antonio José Bou- 
vida. 

1 Documentos enviados para a mesa n'esta sessão 

, I O Sr. Ferreira de Almeida : -Desejava ser rapido 
i i q o  t l :~  p:~lavra, mas timas referencias que lhe têein 

1 1 .O Doa cx.arbiti-adores jiidiciaes das comarcas de Vilia 
do Conde? Moncorvo, JIuiitalegre, Villa Nova de Foscôa, 

I 

I 
, 
I 

1 , ito, ubripin no a ser mais largo na sua exposiçIo. 
I)iz qno na collccy8o de medidas decretadas pelo go- 

I 1 rnu eiii tlictadura, clle figiira com trinta e tres decrc- 
t ~ s ,  sciido vinte e quatro de marinha o nove do ultramar, 
di crctos dos quaes rcsultoii, desde jA, uma economia do 
r)? contos de r&. 

Mais dexesete decretos tinha preparado, e que nEeo che- 
h,lr;im a publicar-se, referindo-se seis í i  marinha, dez ao 
iiltrani:ir e um A acquisiyÃo (10 material naval. 

Indica i i r i i  a um os decretos que promulgou, explicando 
, I ,  causas qiic os originaram e a cconomia que d'elles re- 
-iiltou, ficando ainda com a palavra reservada para a ses- 
S.TO segu i~ i t~ ,  por ter dado a hora. 

(O rliscz~~so serú publicado nu integra e ena appendice a 
rsta sessiLo, quando S. e ~ . ~  rcstitlii~ as notas tnch?/graphicas.) 

O sr. Presidente : -1Ieii a hora. Se v. ex." quizer 
1)óclo ficar cuin a palavra resurvada. 

O Orador : - Siiii, senhor. 
O sr. Presidente : --A ortlem do dia para Amanhã 6 

:L incsma que vinha para hoje c mais a reforma do regi- 
iiiento d : ~  cainara. 

Esta, lt~rantada a sessxo. 
Eram seis iloras da tarde. 
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ORDEM DO DIA 
Continuagão da dis~ussão do projeoto de lei n." 2 

(bíll de indemnidade) 

O sr. Ferreira de Almeida : - Continriando no uso 
da palavra que lhe ficlira roservnda, tliz que, aleili dos 
decretos que liontem indicou, tinha j;i preparados para se- 
reni promulgados os que se referiaiii ;i remodelação dos Fer- 
viços de soccorros a naiifi-agos, á rcorganisa$io dos scrvi- 
ços de pilotngexu nos portos e rios, :i applicnçlo do codigo 
penal militar ao ultramar, ao codigo penal naval, A orga- 
nisaqlo de um novo arsenal e á. reorganisapzo dos quadros 
da armada. 

Exn relaçto ao arsenal sustenta que elle não p6de con- 
tinuar onde esth. 

E m  abono da sua opinigo 12 o relatorio de unia commis- 
sIo technica, que nomeou para csturiar o assumpto. 

N'essc rclatorio diz-se que iim arsenal, pzra satisfazer 
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ao seli fim deve ter uma area de 32 hectares, e o actual, 
mesmo coni os terrenos conquistados ao Tejo pv1:is obras 
do porto de Lisboa, nfo poderd ter mais de 7 liectnres. 

Sendo propodto da vmyrcza Hersent estabelecer graii- 
officinas para construcç5es e reparaçzes navaes, e 

clmdo-se a circumstaneia do unico diqiir do :~rseiial ser 
insuficiente e carecer de obras, í. claro que nquel1;i em- 
Preza & que fará as reparapaes que o tlstado tiver dth iiiau- 
dnr executar. 

Depois de apresentar ainda outras considerações para 
justificar o seu plano, chama a attenyzo do governo para 
tzo importante assumpto. 

Proscgue depois na exposi@u dos decretos que tinha 
planeado e que nRo chegaram a ser piiblicados, exylicaii- 
c l 0 - o ~  e sustentando a, siias vantagens. Refere-se, por 111- 
tilrio, aos decretos que promulgára sobre o ultramar, de- 
riiorando-se espeeiaIiiieiitt. nlaqueIles a que se nttribiiia a 
origein da revolta da Iiidia. 

( O  d h c u ~ s o  ser4 puòlicudo na integra e em appendice, 
yuando S .  e ~ . ~  o m s t i t l t i ~ . )  

O sr. Cabra1 ('Iaru um ~*qrierimento): -Peço a v. e ~ . ~  
cunsiilte :i cainara se approva que :i SCPSYLO seja prorogada 
atO ser votado o parecer do bill .  

Assim se resolvetc. 
O si.. Teixeira de Vasconcellos : -A sess2io vae 

adiantada e n?io serei eu que a proteile com iim disciirso 
iliutil e desvalioso. 

O requerimento para a prorogação da sessLio jh foi apre- 
srntado por um nosso iliiistre collega, e eu sei os dcvc.rcs 
y11e este facto me imp0e. 

Scrci por isso breve e resumido nas coiisiderag8es que 
tenho a fazer, tanto mais que, tendo havido sobre o as- 
suinpto tima discussgo larga o intei.etsaiite, a camara esti  
justamente anciosa por ver liquidada definitivarnentc :L si- 
tuação constitucional do govcriio. 

Sr .  presidente, a camara acaba de ouvir o bello e des- 
envolvido disciirso do nosso collega Ferreira de Alnicida. 
A exposirão das su:ii reformas foi feita com tanta, clareza 
e com uma lealdade e franyiiuza tfio gri~ndes que a cailiara 
pode apreciar a toda a liiz o inerito da sua obra ministe- 
rial e a energia do sei1 caracter de reforinndor. (Apoia- 
dos.) 

Ainda niio ha muito tciiipo que S. c x a  abandonou as ca- 
deiras rninisteriacs, t .  torln a camara sabe a maneira eiier- 
gica c as vistas elevadas com que o illustre rriiiiistro exer- 
ccu o elevado cargo que llie foi confiado. (~ lpo indos . )  Se 
algum sentimento ha no paix e na camara B lia poiic:~ de- 
iiiora que S. e ~ . ~  teve no exercicio da pasta da inariiili:~. 
(Muitos apoiados.) 

As suas muitas aptidões, a sua boa vontadr, boa von- 
tade acompanhada de uma energia sem igual, dava111 a 
todos a garantia de uma obra solida (Apoiados.) e que si- 
gnificaria no seu largo alcance n#o s6 n regeneração do 
nosso dominio colonial como a discil~iiiia e o erigraiideci- 
mento dn nossa armada. 

Foi breve, como disse, a lide ininistcrial do sr. Ferreiia 
do Almeida; mas justo é coiifessar qiic, n'rssc~ pcyiieno 
trecho cie tempo, dei1 prova de lima graride c variada apti- 
d.Zo adniinistrativa e notabilisou-se por uma energia que sd 
pcíde comparar-se á fecundidade da sua iniciativa. 

Cabendo-me a palavra depois do sr. Ferreira de Al- 
mcida, são estas as referencias que a jiistiçn, mais do que 
a amisade, me iiispira e que me é grato proferir a seu res- 
peif o. (Apoiados.) 
E: tardc, O verdade, para fazer larga ilissertayão sobre 

a d,ic+tadura. 
E tarde para me ser perrnittido dar ao ineu discurso 

toda a latitude que comporta o assumpto na indagaçzo das 
c.aiis:ls e na apreciayso dos effeitos qiic n :incvtorisani 
e quc a justitic*ar~i. Os fins justificam os inrios, c8orno os 
ofFeitos justificam as caaiisas. 

No enunciado d'estea dois principios está a defeza do 
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govcrno, caomo no estudo dos sciis decretos d i ~ t a t ~ r i ~ t -  
ebth e expiirgayIo do delicto cunstitiicional do gov~rii ,  
(Apoiados.) 

E uma grande verdade qiie são sempre as circiiiiist;iii- 
cias que provocam as dictaduras. A natiireza dJessas cir- 
ctiinstancias e os intuitos coni que os honiens ris apro\tL. 
tam, 6 que fazem a diçtadiira boa ou mrl, benefica ,,I: 

ftiiiesta, oppressora ou tolerante, f'eciiiicla oii esteril. 
Quando ao governo faltar, no excrricio do podcr, :t 

opcr:~ção o o auxilio que uma camara patriotica Ilies de\ 
prestar para a rcnlisaçâo do ecii proglminma governati\ O .  

qiiando unia inirioria iiiipertinciite aiitlaz impede :L in:I1. 

~elia regular da disc.11--20 e dos traballios parlarrieiitare6, 
governo s6 tcrn iim caarninho a segiiir, eniancipar-se do i i i  

multo, expiilsar 11s drasordeiros e governar por sua t.oiit:i t 

risco. 
Eiii t%o grave c-onjiinctura o governo scgliiil O 1111 i( i I ' 

minho que lhe era imposto pelo dccoro do 1)odtar t h  ~ ) L . I ~  
interesse sacratissinlo da ordem. 

Não podendo realisar o seii prograiiiina de accordo coiii 
a maioria das duas casas do pal.liiriieiitu, porque H (1iscu.- 
s2o sercna ou apaixonada, cordata ou violenta, succedeu ;i 
pateada e os insultos incompativcii, dispcrisou a vooperii- 
ção de tão doiitos parlamentares rcwlisoii u seu prograiri- 
ma s6, irias srni fraqueza e sem injiiatiy:is. (.+lpoiados.) 

'i'udas as tempestades silo legitiiiias, rliiando aiictoiisii- 
das pelas justas reivindicações populares. 

N'estas condipões, triumpha sempre o povo e succiiiii- 
hern 0s governos. 

Rf:is os tiiinultos das sess8es de 1894 fizcbram-se contra 
a corrcritc da opinilo, porque esta não as legitimou neiii 
auctorisoii. filpoiados.) 

Sr. presidente, o estado desvairado da nossa politica dta- 
riva iriiiiicdiataiiiente do estado artificioso com qiita o\ y o -  
liticos hnbilic7osos organisaraiii o nosso mechanismo 1~arl:i- 
inentar e111 1884. 

.4 lterarani a lei eleitoral de 18:)2 e siibstituiram-ii'a pcl 
1c.i dc 1884. 

Aos circulos uiiinoininnes siiccederaiii os circulos 1)liii.i 

nomin:trs com lista incompleta e com o prinripio de :i( 
ciimulações. 

A lucta com os circiilos uiiinominaes era rude e incc i i 

nos resultndos para as opposições, mas que auctoritl:illl 
nLo davt~ ella, em coniptlnsyXo, aos que logravam triiiiii- 
phar das oppress8es (10 governo? ! 

Que enorme gloria tJ qiic iiidisciitivcl prestigio n%o ad( ( 1  i I -  

riu o 11:irtido progrcssistn na lucta de 1879 ? ! 
Era qna ii'cssc tempo os 1):lrtidos viviatn da força 1 1  I 

Ihes clava o paiz u procuravam inspirar-se iios desejos, I 

interesses e nos idrars da naçlio. (Apoiados.) 
L)e~ois, cansados de luctar c esquecidos de qiie si) 

quem Iii(~tn, trntarain de arranjar iiina lei eleitoral pela ( i  
as iiiinorias tivessem representacão no p:irlamento sem 1 
paganclu, scAiii traballio, sem tlifficiildades e sem necc, 
clade de procurar a foi-ça e a aiictoridade da fonte percj 
tle onde diinaiia toda s energia que vitalisa oa pa r t i d~~  
opiniso piiblica, sein rrcorrer á propaganda insist 1 2 1 1  t 
constantu, h propaganda das roiuiiões particiilnrcs oii ' 

reunic'ies public:ts,. da imprensa ou dos pnmpliletos, r1 
rciido viiifiiii, serliiestrar-se ao convivio d'aqiielles qiic 
sam, que s~iiteiii, que f o r m a  e avolrirnam correiitee, qi 
o11 dXo forya aos governos ou os matam, ou dão forra 
iriinorias, ou se afastam d'ellas, deixando-as estrrl)ii\ 
rio seu tresloiicamento, abandonadas do amparo e do ali 
da opiiii8o publica. ' Fizeram in& obra oe reformadores da lei de 1852. 

As niiuorii~s cresceram oin numero, mas baixaraiii 
qualidade. 

Os grandes patriotas $H de siècle enteiiderani quu 
vernar 6 cxl)lorur o po(1t.i. c. iiho realisar ,aa aspiraqSFtv, 
paiz. 

Partidos que. foram iios bons tempos passados, toi.ii;i- 



r:iiii-se sirn1)les clientellus oii :~gcncias dc favores. (Apoia- 
/ /riu.  ) I 

\ Ic4i de 1884 facilitou a ropresent'içEo d:is ininorias 
1 )  t i  I:iirieiit~i~ou, como facilitou :L clei~.Wt) das  maiorias go- 
V C ~ I  iiam(~ntai>~. 

11 politic:~ suffreu, iiinr os l)oliticae)s lucrarrtin. 
1s 1iiirioii:ij cuoiiiesaraiii a quindir os laços perm:~iientt.b 

11iii. dcvein c.sistii. c exi~ti;iiii .iiite.~ eiitru cllnu c 0 3  eleito- 
13 * .  

, \ Y  ii~iiioi.i>i~ ]1i~r1:~1iie1it;~r~~s, qiltL sno a conceiitrnçLio (Li 
iiiiiiciri:i t l t ~  opii:ilio piiblica do paix, dne1:i euta situaçiio dtj 

i ~ ~ ~ / : ~ ~ i i v i i t o  (. d ivor r i~ ,  se111 liiyos que :is prcntl~~ssom ao 
*..i~tinieiito piihlico, c:omugariiiii a iiispirar a sua c:oiiducta. 
( ,  O seu 1>roc:u'lei. parlainriit:ir no egoisrno 1xirtitl;irio e no 
iiitt~ressc~ 1):irticrilar de  c:& iiitlividiialidcide. 

( )rn, SI': pr(~si(leiitc:, clii;iiid~i 11:~s asseriil~lr5;ix politiuas, sth I 
l)otb c111 2icyEo o intc?i.euse de c:ida urn, oii wj:i pnra a sa- 
t .I':i;%u tlcj v;Lidatles ou p r : i  ;i realis;ig%i~ de  interoas~s pes- 
s(l:icts, o clc~siiortt?uiiic.iIto ;ipp:Lreci. iinmediatxrnrntt, como 
r.~iiisoq~ieiic*i:t Iijgica tl'este esi;rdci arioiii;ilo e tlesiiiciralisa- 
1 1 ,  I i.. (Apoi~ldos .  ) 

.\ iiiiiioii;i c l r  1Y!J3, iribl)ii.:itl.z eiii sriitiinciitos tkci ines 
~~i.iiilios, (:oiiiiiletteii erros qiie 1120 do pesar sohi.c o seii 
t i ,  --tino 1)ew niuitissimo tempo, e criaiii :to :iiesiiiu tempo 
;i . ~.:i~is;is ~ 1 1 1 ~  I(.vararn o governo a 1?r(~s~- i~i ( l i r ,  p:wa it 1 ' ~ -  
I .  ,,[;,%I ( 1 : ~  311:t obra gover~i:itiv:i, (1;~ coopt~r;iyLt~) (10s e,le- 
' I :  ,i103 l ) i i r I i L i ~ i ~ ~ l t i ~ ~ t ~ ~ .  

A <liot,adiira da 15'34 c lrj!).7) d ; ~  sii:i t~scliisi~r;i respoii- 
-:iIiiliclnde. 

lJcídc i i i i i i i  niiiiori:r ser  l~~cliiciiii, l)cul(:iii 11s 1):irtidvs tc i  
11111:i rei:i.( - .:it::,;2(o ~lii~iiin:i l i i i  ~;irI:iiii(:iit~, III:IS q n n ~ i d ~ )  

-...,.%o ic:c.(~Le i i i i i  iiirindnto legitinio e directo 
l , ! i c~ : i ,  t!:in i i i i i  :ii,l)ra 11api:I n desempenliar 

, .  c: t ? s ~ , ~  iiiiiioii:i, scjjn rliid fhi. o seu ripmero c 
.. Lii i: i  cios s1>i1s lioiiicnr: 11:~ clc ser reiipcitacia porque di- 

I iii:riia dircc*iaiiil,rit~ tln voiitatlc popii1:~r. (1.1poiudos.) 
( 1s tiiniii!:ii- !.:irl:i!ilent:irn:, siisic:itados eiiiii iiiiia iiiris- 

t'.ii(*i:i 1!(,51i .:II~:I o :L i i i ~ ~ ~ e ~ ~ s i l ~ i l i t l a ~ ~ u  (i(! mtinter 113 cn1n:ir:L 
:I iliscililiii . iri~lispciis:ivel ~ : I I . ; I  :L bo :~  oi.tleiil c regiilal*icltid(> r titl7 t i-,, !~:iIli* 1s. ti.oiiscr;iiri, caoino c~iiscc~iic~ricia neccsunri:i, 

i f ' . ~ t  I I ,  , i i~,vit:~\.i>l, :I ilic,tatlii~~:~. (!lpoiaOos.) 

1 ) ~ I I Y ( ~ I . I * O  TI?,() :I 1111~riit a ~ i i ~ i l i r ,  n1:1s 11%) podia de  rno(1o 
i i ( i i i I i i i i i i  :~iii.toris:!i-, l)or I ~ I I I  :t(.to dc fi':iiluez~ o 1 1 r c c d w i t ~  
t l i .  c ! ~ i r : i i .  , ~t:il)~lrc.c:r coriio indieq3ci c.oiistitiiciona1 pgra 

1 as caria~~.; ~lolitir'ns, n nrriincn, os tiiniiiltos e n pntc~ada. 
a ( l I , r ~ O i ~ f ~ l ~ . ~ .  ) 

1 1:ifelie ~ l : ~ i ; ?  :iclut:llct oiidc ~ i i i i ; ~  tal pratica tivcssc oii i'c- 
I t~ t~ l :~ !w(~  f~ii.o, clc: tlieori;~ cu11stiL~iciorii~1. 
t . \  ( l ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ! r i ~ i  l ~ i ' ( ~ ~ c ?  :~ii i~~~iil i ir i i l  tc111:iu i\s garai~tiiis 

!~lic*r:te~ elo i.c.giiiieii rcpr~eut ; i t ivo .  
1)issc. O .i.. 1)i:is lFcrr(:ii.a iio scii bt.110 (lisciirso que as 

.L. :::.iiil~l~',:i . t)~liiic;i.+ :~(>iii p:iisili.s cní;iiii iin soiiiiiolciicia. ( a  

$ 1  !11Pi 1 111 . 
.Lsiiii i.;; : JIas o qiio i ik~ se yOdc :idiuittir ( 3  o turnulto 

r :L desoi.if : l i  c.oino iiiiiiiifcst:ic;:to regii1;ir c re;;l)eitavel (ias 
iixõcs (1111, sc' desenvolvcin c: manifest;im nas asseiiibl4as 
1itic::is. /.luoint2o.~. 

\ z 

13litrc: :L (le'borclelii e :L ui)m~loleucia. voto ucla iiltiina. . * ! -? l! ; i i  xi 11.5 sko I i :x i t i~~~ :~s  quando cviiil~at,ciii i i i i i  govoriio 
: ~~,iri.r-.:idi~ tltt 1,r i~1,>,  1cgitiiii:is ~iii:i~itli~ tCulii por 

, I V O  i i i i i  itioal iiobio e cicvatlo ; sAti lcgitiiiias qualido 
.i!.;iilas rio iiobrc: clcscljo ( lu  sereili iitc.iu ao p:iiz. 

.- , i i o l ) , ~ s  u 1e;itiiiicis :is ptlixcies cliian(lo trabal1i:iiii 
. ,l:icliiist:t (lc iuiia i~iviiidic.ar:~o ~ o i ~ i a l ,  oii quando s(: 
; iiii1~l:iiitar i i i i i  l~riricipio de justiy:~. S6  eiit?io o fiui 

- .:;$.:i o.. incic~s. 
' s n 1 1  l)i,llt0 llf: ~ i z t ~ ,  o l):il'lillll(~llt~ te111 lios SellS 

3 L SII  ~ I ~ I ~ I ~ ~ I I I I I ; I ~ ~ ~ O  c ;L 11i(~t;~diir:r 110 s e ~ i  objertivo 
.:i ;ibscil \.iq;iu. 

'-- ~lietatliir:~ foi liberal i i o ~  setis prot:rdsv;;, coiiio foi tv- 
p:ii-:i todas as in;tiiift.stayOr~, 



NRo persegiiiu, ri80 opprimiu e inspirou-se s6ment.e no 
~ ~ e i i i  c20iiiiiliim da rinçSo. 

Mantevc s nuctoridade do podcr e dotou o paiz com re- 
foriii:is beiieficas e cle grande alcance para o nosso viver 
I 11 vlitic*~) c b~~oial. 

I*'(,/: LI ILI I I :  e r : ~  iilr~:ii);~x dc fazer coin o parlamento t ~ l  
i ~ i i i o  era c'onstitui(1o pela lei de 1884. 

Se  o sr. iiiiiiistro do reino tivesqe qiierido alterar a cir- 
1 c.iiiiisc~ril~ç20 akuinistratira e cciiiinrcã, c o ~ ~  o parlamento , ,ii,tbrt~), tendo tio atteiitler as ruclaiiiapties de torloe os iii- 
I t ,  i.c2ssCs, S. ex.:' veria o seu tralallio embaraçado por taii- / i -  i,h~taciilos que teria de sueiumbir sob o peso il'ellos. 

I ' 

1 

, 
. 

I', esta foi ~iina das suas iiielhores medidas. 
L4':izc~r dcsapparecer da vida local os organismos pobres 

6 .  11i:iI c-oiif~rriiados, foi I L I ~  bcrieficio censurado apenas 11,~- 
i ,  -. iii(";cl~~iiilio~ intcresoc'h (10 1)niic.o~ e applaudido por to- 
, [  . c~iiii, tini :lito do justiya (. tlc ])sotecyETo. 

( )iq:iriisiiio\ l>:lrasitarios, todos os sacrificios dos contri 
i iitcs er:iiii despendiclos nas dcsliecas de administrayilo, 
>tAi  , i  qi i(. c.11 es  visseiii applicados cin nlellioraiiieiitos lu(-aes 
:i+ cniiti~iI~ii:yc",cs riudlies erani cxigidas. 

I1:st:i ,iiioiiiali:t acabou, e foi 11111 beni de grande alcaiict:. 
,i lei el, itoral 6 tairibem lima das medidas mais vantli- 

josas tlecrc~i,i~la~ por este governo; medida sobretudo van- 
tkgosa 1)eI.t iilílueiicia qiia póde tc,r nos nossos costumas. 
]);ir ao siilfra~gio indepeiidciicia <: illiistraç~o, é assegurar 
iiiiia boa c+collia dos rcpreseilt:liites da nasao. Um p:irl;i- 

1 
1 iibnto beiii c~i)iistituido 6 a melhor garantia contra os abii- 

1 - 3 ilo p d o r  e o inelhor instrumento para realisar o bnii 
, i 1 coiiiiiiniiidaile. (Apoiados.) 
, , I I Z S  o illiistre estadista niio se limitou a restringir n 
I - iffi;igio, I:rnc,.oii tambeiu as bases do seli a1:irgamerito fii- 

t1l1.1)~ ('rc;~ndn de unia sti vez ciiicoenta escolas. 
' I E rssini que se procede sensatamente, logicamcntr, 
. / ti,i;indo, como S. eu.', se tom um espirito superior. (Apoici- 

1 1/0s.) 
- 
1 

3 

, 
1 

s 

I 

A i.i~gciier:~y?to, $te uiu povo del)l,n!le essenciaimeiitr (I:, 
811:~ inztri~i.y%o. E pela scicncia quo se c:imiiiha dc pro- 
,;iy>sso eiii 1)rogrcsso, e n8o por meio de theorias oii fnrniii- 
I;LS 11iais o11 IIICIIOS :~hstractas. (rlj1viud08.) 

I+::, RI'. r ) ik(  iiile~itc, da dictadura cl'este governo direi, 1);ii.n 
r urmili.rr, o st~giiinte : couieçoii por um acto de energiii, eiii 
( , t ~  ~ f l f t i r i i ~ ~ ~ i i  o M P L ~  anior pela ordem e o seu respeito pcIa 
iilc~ridaclt~, tlo qiial hBo de advir consequenrias salutares, 

. ;io:,ndl> os partidos prevenidos de que nenhuma opposiçgo 

i 

b 

L 

1 

,,otl~.r:i sill)ir ao poder pelo caminlio por que tem tentado 
c - ~ ~ : ~ I , ~ l - ~ .  (Apoiaclos.) 

, EJ1(> i o priiiiciro beneficio, o 1)i.imeiro acto louvavel 
1 il'ebtcL ilict:i<liira; c o iiltiiiio é :L :ifíirmação da eriergi:~ 1ii1- 

ciorl:il qiie o goVm'll0 b o l l l ) ~  1llo~tl':il' por lilei0 do lieioi3iuo 
c: ubiiegnyBo dos rio~sos ~olilndos na camp:iiiIia de I , ,~i t -  
i.enc;u &farqii(.s. ( l l p o i a d ~ ~ . )  

IJ1ua &ctadiisa qiie'coiiieçoii por iiin acto de ei1ergi.i 
: ica~l) l l  p ~ i .  uiii acto glorioso teiii, 1180 a6 o meu al)pl;tiisi~, 
como a iniuha Leiiqfio. (Vozes : -- Milito bem.) 

Mando para a iiicsa s iiiinlia inoção de ordem. 
( )  ,r. 3fari:~iiiio de Carvalho inaiidou para a mesa unia 

lnoc;n,) q11e iiio se diffcrenyii milito da minha; e, desciil- 
I'e-iiie F. C'y. L a i i i i ~ i l i : ~  ;ipreciaç?io desfavoravel h sua 1110- 

m,i. telicio e1l:i por fiiii  liinitar o direito cia camara n:t I ~~~;;ar(.n,-i: i  qiia teiiha de (lar a um ou outro dos decretos 
i,)rt.,ollt:i,los pclo governo 6s c.onimissOes especiaes, a ca- 

/ iii:lra 1 1 > ~ ,  pU&, riem drvc :iec3eitnl-a. 
clltciiido que i! cnii1:ii.n drve reservar para si, visto 
w~iliora de clirifiir 09 trabalhos como julgar mais 

convcn i c~ l i t p ,  plenitiidt~ dn siia iniciativa para discutir t.in 
l~ i l l i e i l~o  Iiig:ir ou dec,rctos ( 1 1 1 ~  lhe mereçam maior prefy- 
i.eiici:L c 11;v:i os discutir :i todos, sem exclush de nenhuin, 
~ o l l ~ ~  dc.vc. ser siia intençgo. 

A hont vac adiantada e por isso concluo, ptirn nRo to- 
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lher o direito de fallar aos oradores que estão inscriptos 
dopois de miin. 
Vozes : - &lilito bem. 
(O cvador foi comp~~nze~ztado por nluitos srs. dcpcttadoi.) 
Leu-se ?tu nzesci a seguinte: 

A csiiiara, affirmando o  sei^ intuito de apreciar eiii di- 
ploiiias especiaes as medidas dc carscter lrgislativo decre 
tudas prlo guverno, passa A orduiu clo dia. - Teixeirn de 
l'asco~~cellos. 

Foi udnzittidn, ficando enz discussüu conz o projecto. 
O sr. Amadeu Pinto : - NKu discute a dictadnr:~, nzo 

sci por que a Iiora vae bastante acliíintada, maspor qiie vo- 
zes auctorisadas o fizer:uii jit. Limita-se por isso a manciar 
):trx a mesa duas propostas, que justificnrh eni breves pa- 

Livras. 
Essa justificacão resiiirie-se em q i i i x ,  desde que o govrrno 

quer ser relovado da responsabilidade em que incorreu por 
ter feito clictadiira, deve tanibem reluv:ir o governo presi- 
dido pelo sr. Dias Ferreira por ter igualmente feito dicta- 
dura. 

( O  discurso sercí publicado em uppendice a esta sessüo, 
quando S .  exVa o vestituir.) 

Lerana se na nzesu as seguintes : 

Propostas 

l'roponlio que ao artigo 1." (!o projecto do bill de iii- 

dciiinidarlo, em seguida ds pnlarras «oi.diiiarias e coiistitu- 
cionaes~, e antes das palavras ((prorogado o praso legal)), 
sej;tiri additadae as seguintes: adeci~~tando ate 31 de (10- 
zeiiibro de 1892 iiiedidas que excedesseni as aiictorisaqCes 
da carta de lei de 26 de fevereiro do mesmo anno. = Anza- 
deu Alií/l~.~to Pinto da Silva. 1 

l'roponlio rjuo seja eliminado o 5 unico do artigo 1 . O  do 
projecto do bill  de indemnidade. = rlnzadeu Augusto Pinto 
da Silva. 

Folwna ambas admittidas, ficando eni discussüo com o pro- 
jecto. 

0 ar. AmoyO: ---Peço a palavra para antcs dc se en- 
cerrar a sesslio. 

O sr. Magalhães Lima:-A esta hora, e n'esta al- 
tura do debate, niío devo tomar h caiiiara mais do que uns 
breves minutos. 

Dopois de ter ouvido sobro o projecto ein discussão ora- 
dores t%o brilhantes, corno os que me precederam, o ho- 
mens tLo esclarecidos nas cousas piiblicns do nosso> psiz, 
eu por certo nada poderci dizer L<. camara que a interesse; 
mas os actos que hoje somos chamados a julgar são para 
iniin de 1111ia tal gravidade e iuiportancia, e constitueni uma 
revoliiYiXo politica tzo grande e profunda, como aquellas 
que no nosso paiz se fizeram com as arnias ria mLo, que 
eu entendo dever dizer duas palavras eimplesuicrite em 
jiistific:ic;iro do meu voto. 

A dictadura, que agora discutiinos, foi iima necessidade 
pnlitica para galvar e para manter entro 116s o prcstigio 
clas institiiiç3es psrlainentares. 

EiTo foi para as calcar, como por varia;; vezes tenho ou- ' 
vido, foi para as defender e sustentar. Creio, ~ieni posso 
deixar de crer, depois de o ter ouvido du boca cle pesso:is 
t30 auctorisccdas, que o parlamento procedia pêiiipre corn a 
maior isençgo, seiiipre levado pelos inais iioLrru intuitos, 
nias eiitrc o p i z  O O parlaniento, tal qual eslnva ci6nsti- 
tuirlo, havia iini verdndeiro divorcio, P q i ~ ~ i i i  conçiiltar, 
1~0rventt"ra, OS aunaes da nossa iniprens:~, rei.;. que mais 
de uma vez os actos que o parlamento praticou fornrii con- 
d~iiiriadus na impreiisa. 

NEo teiilio tempo, nem agora é occasiiio (lu enumerar 
esses actos; mas a verdade 6 qiie ao mesmo teiiipo, todos 
os dias, n6s viamos condeninados os tiimultoa do parla- 
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I n~ento, como um perigo para essa instituiçlto. Esses mea- 
mos tumultos levaram o governo a fechal-o. 

Pergunto: n'estas condigões o que tinha a fazer iim go- 
verno que desejasse conservar no nosso paiz, como era 
jiisto, as institiiiqões parlamentares? Moldal-as em condi- 
ç5es de poderem ser devidamente apreciadas pelo paix, e 
salval-as da dissoluçiio :L que as conduzia a anarclii.i em 
que já  estavam. Para isso era necessario dar íi cairiara 
uma nova constituisão, era necessario que essa suspeita, 
que no publico existia sobre as instituiqões par1amerit:rreq. 
se clesfizesse. Pouco importa quc o espirito publico ii't~sse 
ponto estivesse em grande erro; n lo  serei eu que o cbon- 
teste. IJ certo qiie ás instituiç0es do paiz iilo convirilia. que 
siiuillinntc cst:iclo se prolongasse. Por isso o govclriio fez 
IIIU;L r~~volt!qlo ; e cliamo-lhe revoli~qiío porque cleii erii re- 
sult:ido uma constitiiiçbo do parlamento eni que d'clle er;iiii 
excliiidas classes e individuos que at6 ent2lo tinliaiii totia 
a liberdade de ahi entrarem. 

Applaudo a dictadura e louvo o governo qela maneira 
conio a fez. Louvo o gaveriio pela firineza que soube nios- 

I trar executando a dictadura. 
I Todos 116s nos lembrâinos do que foram para o governo 
I os primeiros dias depois de encerrado o parlamento, todos , nús vimos coiiio a cliemncia liberdade armou os seus cata- 
phractarios para o coinbnte. Não tinliamos que admirar-1108, 
se é certo que o parlanlento prccisttva de ser remodelado, 
se 6 certo que as instituições parlaiilchiitares precisavam de 
uma profundissima reforina, e se csba reforma não se tinha 
feito atb então, era porquo havia obstaculos graves que se 
op~xinlium a que clla se fizesse. O governo não se pren- 
deu com elles. N'csse ponto inostroii grande firineza, qiie 
o paiz, quando forem mais conhecidos os fecundos resul- 
tsdos da dictadura, saberh agradecer. 

NBo quero insistir na campanha que se fez contra o go- 
verno. Todos nUs, no vernios a opposiçHo que n'aquclle 
tempo se levantou, podiarilos julgar que estavanios na ves- 
pera do restabelecimento de um verdadeiro ccsarisrno. O 
que 6 verdade, porém, 6 que não houve Cesares assassi- 
nados, nem Brutos, nem Catões com as entranhas rasga- 
das. Pela vida dos Cesares e pelas proprias entranhas, os 
cavallciros da liberdade tiveram o mais escrupiiloso rcs- 
peito. 

Applaiido o governo pela firineza com que execiitou a 
dictadiira e pela tolerancia qiie revclou. 

Perinitta-me v. cx.', sr. presidente, que eu ainda insista 
n'estci ponto : quem sabe se agora, conio em Roma, no teml)o 
em que mais se falloii da libcrda(le, fui o teiiipo eiii qiie 
menos a houve ? 

No t e m ~ o  eni auc iii;iis se f;illa~ a aiii 1il)erdade. er;i 
Roma governada por iiin yatriciado; no tenipo ein que si! 

, fa1l:~va ~i despotisiilo) C ~ : L  (i~aiido tinha nisis lilertl;idc! 
E qucin sabe sr: eiu l'ortiignl, no tempo em que ni:iis 

fallou ern liberdade, foi gorer11:ido por uma oligarclii;~ ; 
no tempo em que se fall:~ em despotismo, é quando tei 
mais liberdade ! (dpoiudos.) 

IIas, proseguindo, applaudo o governo pela toleraiici . 
que revelou; e dizendo, applaudo o gc,vei.no, n30 sri SI 

digo lxin o que sinto; eu1 verdade, ri'esse ~ioiito, ;I tulc 
ranri:i (10 {Toverno, foi qiiasi que até íi f i 'a( j~ic ,~;~!  ICii, q 1 1 1  

fiii ttstcriiiinha dos al~usos quc se commettci.aiii 110s i i ) : ) )  

cios, onda na prescnfn cla auctorit1:itle sc dissera111 coiiria- 
que na verdade n3o er:iiil muito para tolerar-se, posso bt~iii 
fallnr assiiii. O governo, c:oiiitutlo, c com justificada rasLo. 
entende11 dcvcr dar ao pniz a 1~i'o\~:~ completa de que a l i -  

berdade rontiiiiiuvs a ser p;cr:~ nGs unia realidade. X%o 
qiiiz obstar a esses clesmandos, e por esse lado o applaudo ; 
mas n'outras quaesqiier circumstancias, qiie ni20 fossem tis 
exccpcionaes em qiie o paix sc encontrava, ru, caem toda 
a certeza, condemnaria similliante tolerancia. 

Bem sei o que (1isscr;iin os jornaes, Acerca da reforina 
da policia; fizerani c0111 isso um grande escareeu. Ahi 6 



o governo mostrava como faltava ao respeito da li- 
!atle individual ! 
'e $te ponto devo dizer que acceitei e applaiido essa 
i.ni.l por completo. (Apoiados.) 
i tcied:tcles modernas, orgaiiisadas segundo os prin- 

i u cliamados liberaes, viveram, at6 hoje, na poeira do 
:J i cgimen, na obedieiicia completa ás ordens e aos 

L I  , ila ;ructoridade que esse regiiilen creou; mas Iioje, 
( 1 1  ;12 plebes desvairadas pela iniserin, pergunto que ou 
L 11i:ineii-a terii a auctoridade de se defender, que 1130 

i cozlcçZo, que n30 seja uma fiscalisaqb rigorosa? 
' 7~ governo liberal, qiie reconheça, coiiio dcve reco- 

a . qiie a ordeiii B a base essencial da liberdade, por- 
i t i  sc3in ella o direito de cada uiri iião se póde eserc .r 
i.u, I primeira cousa de quu tem de preocciipar-se, i i  

inis iii:idiavel que tem a tratar, C fazer iiianter e g;imn- 
.ir a ortlenl ; c n%o conhec;~ senão duas maneiras de n. ga- - 
-aiitir manter; ou a persiias50, para os cspiritos supc- 
-iores, para as almas superiorineiite ill~iminadas; oii H 

t)acc;ão. para aquellcs, em qiioin a iniscria atropliiou o 
.e~itirnciito inoral ou que rcsvalai.ain na preversi30 moral. 
-~Il)oiu~~o,s.,) 

Xão  li:^, iiZo póde haver, senão um cl'estes dois syste- 
.ias. Dc outra fbrma chegavamos á anarchia e depois d : ~  
.iiarchi:i, ao despotismo e entIo se saberia o que eram :i> 

erdadciras liberdades ! (Apoiaclos.) 
O governo salvou-as, nlo as calcou. (Apoiados.) 
NKo quero tomar mais tempo d camarrt. Applaiido o go- 

-eriio pcl:~ prudeiicia com quc eaorceii a dictadiira; ap- 
Ilaiiclo o governo por se ter mantido dentro dob liiiiites 
1uc aw~ecessidades dc momonto cxigiani, e inuito reutri- 
!tameiitcb, no que 3s liberdades exigiam. (A2~oiudos.) 

Hoje 6 inuito facil aos governos cxcederein as attribui- 
:ões niie rasoavelmentc llics são conlizidas. 
' As ;loiitrinas do socialismo do cstado penetraram por 

e a1 ftlr~ria no espirito de todos, que deram cin resultado 
,quillo a qiie os publicistas já chamam o estnliismo, a in- 
-ervcnção abiisiva e intempestiva, dos governos em todos 
s plic~iioiiienos e em todos os movimentos das sociedades. 
O govc.rno, circumscrcrendo a sua acçiio 4s reformas 

loliticas, H fugindo quanto possivel de entrar nas refoimas 
-conomicas, Itaroce-me que procedeu com o maior tino 
olitico que d'elle se podia exigir? porque B preciso que o 
aiz aprenda a governar-se por si, que tome a respons:t- 
ilidade doa seus actos c deixe de esperar do governo o 
Zo nosso dc cada dia. O governo, circiimscrevendo a siia 
cçho As reformas politicas, foi a caiisa cla situaçgo rc1:iti- 
amcnte prospera em que o paiz se encontra. l'rocederido 
oin econoinia, evitando riovos emprestitnos e abstendo-ic 
e entrar lias questks ecoiioiriicas deixou que o pz~iz 
prendesse a contar com a siis propri:~ força. 

Por estes motivos voto o prt).jecto em dirscus~80 e applaiido 
governo. Se o despotisino 6 administrar com parcimoiiia 

s dinheiros tlo estado; se o despotismo 6 proceder ii:i 

.dininistrnçii, pb l icn  corn liberdade e tolerancia e pribii- 
ar leis que garantam um born funccionamento do regi 
ien parlameritar, eu felicito o meu paiz por ter caido 
'este regimen obsoleto e sinto muito que ha mais tempo 

1130 tivvsse chegado. 
Vozes : - 1Iiiito bem. 
( O  orador j'oi comprinle,~tudo.) 
O sr. Presidente : -- A inscripçilo está esgotada. Vae 
~oceder-se S votação, começando-se pelas propostas que  
i.miiiairi pelas palavras ((passa A ordem do diau. H:i 
i i s  propost ;~~ n'estas co~idiyões, S ~ O  as dos 81-8. Teiseir:~ 
V;iscoiicellus a Iloavida. 

O si.. Boavida : - Reqiielro a v. e ~ . ~  que consulte n 
m a r &  sobre se perniitte que eu retire a minha moc;Zo. 
A cnnicira crnnuizi. 
O sr. Presidente : - Vae ler-se para se votar a pro- 

lsta do sr. Teixcirs dc Vasconcellos. 
Leu se a seguinte: I 
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.I camara, affirmando o seu intuito de apreciar em di- 
[doirias especiaes as medidas de caracter legislativo decre- 
t;itIas l~elo governo, passa á ordem do dia. = Teixeira de 
l írsconcellos. 

I'ootu ti votaçüo foi upprouadu. 

O sr. Pres----- J : - Com a votaçfio d'elite artigo con- 
~itlero prqjudicadas as propòstas mandadas para a mesa 
11~10s srs. Dias Ferreira, Marianno de Carvalho, Jogo Ar- 
royo c a primeira do sr. Amadeu Pinto. 

Leii-se o s e p i n t e  : 
9 uiiico. CoritinuarBo ein vigor, at8 nova resoluçtlo das 

c,.iinaras, ns providencias de caracter legielativo promulgrt- 
t l ~ s  pelo governo, de 25 de agosto de 1893 a 30 de de- 
sc~mbro de 18% incliisivaniente. 

Poato - (i i:otuçÜo, foi ayp~ol:ado. 

O ar. João Arroyo : -Pedi a palavra para antes de 
b e  encerrar a sessko, porque desejo fazer uma pergunta, 
nao ao governo, rnns a :~lguin dos iiieiilbros da comrnissão 
d t ~  guerra ~ i i o  ponentnra esteja presente. Se estivesse 
prcsentc o sr. general Campos, presidente da commiss&o, 
;i. esse principalmente ~crguntar-lhe-ía o seguinte : 

Ha jk nlgiins dias, tive occasillo de apqsentar n'esta 
('.(\:L iirn projecto de lei promovendo ao posto de general 
tlc: brig;id:~ o coronel Galhardo. Por essa occasião pedi a 
urgencia do niesmo projecto, iirgencia que foi reconhecida 
lwla carnara. Sõio decorridos oito dias o at6 agora nEo te- 
rilio noticin alguma de que a commiss&o da digna prcsi- 
dt.ncia (10 sr. general Campos tonha apresentado o respe- 
ctivo parecer. 

1i:tiida t:~iribem a verdade quc sc diga que, de ha dois 
(11:~s psrn c4, niio tive mais o prazer de pbr os olhos ria ti- 
giira syrnpathica do sr. iiiiriistro da guerra. 

Volto-ine, por isso, para a comtnissXo de guerra, repre- 
.cbntacla pelo seu presidente, e pergunto a S. e ~ . ~  se por- 
relitiira iric: púde dar alguma noticia d'esse projecto, que 
~,:wecc (1~:-:ipparccido, chegando eu a ter receio de que 
c Ile 1iaiit'r:i~asse no caminho. 

(S.  e ~ . ~  1720 9.eciu.) 
O sr. Antonio Campos : - Direi o pouco qiie sci n 

ti11 respeito. 
0 sr. Arroyo aprcscntoo efl't)ctivainente o projecto de 

Ici a que se referiu, e esse projecto foi enviado il comuiis- 
..".o de guerra pira ser junto ti propo~ta do governo. Ten- 
do-se, ~)orQiii, lcvantado diividas, resolveram os srs. rniriis- 
tros da guerra c da mnrinlin, de commiim accordo, que se 
;ii,risse III~:L discuss30 ria generalidade, sobre a mesma 
proposta e projecto, eiu que fossem ouvidos os membros 
({:L coinmissão de marinha e da commiss80 de guerra. Os 
-1.5. iniiiistros ficarairi de prevenir ou mandar prevenir do 
(\ia e hora em que nos haviamos de reunir. Ainda n%o foi 
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recebida essa prerençto c por isso estnmos aguardando, 
para se tratar do assumpto, que as commissões possam re- 
unir-se. 

SHo estas as explica~ircs que posso dar ao illiistre clc- 
putado. 

O Sr. Presidente : - A commiss2o de rcdacçto nLo 
fez eiiieiida alguma no, projecto de lei n." 4. 

O sr. Arroyo : -E sti para agradecer a amabilidade 
cie S .  e significar-llie o desejo de qiie o ljnrrçer seja 
apresentado, pelo nienos nritrs de ser votado o bill lia oii- 
tra casa do parlamento. 

O sr. Presidente:-A ordoin do dia para scgunda 
feira & a disciissfro da reforma do regimento. 

Está encerrada a sessão. 
Eram seis ho~sns e meia da tcll.de. 
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Discurso do sr. deputado Amadeu Pinto que devlri. ler-se a pai 

O sr. Amadeu Pinto : -Sr. presidente, esta discussão I 
tem sido larga, o assumpto est i  esgotado, e eu diria que 
a paciencia da camara o estava tambem, se ainda agora , 
nHo tivesse acabado de fallar o Sr. Teixeira de Vascon- 
c.ellos com o brilhantisrno, o calor e a eloquencia que a 
S. ex." nunca faltam sempre que usa da palavra, c qiic a 
totlos encantam. 

Eii não venho discutir a dictadura sob o ponto de vista 
~)ropri;uilcnte politico. Essa apreciação jiL foi feita pelo si.. 
üias E'crreira, e eu não tenho a auctoildade do illustrtr 
t,stadista, para a fazer, nem venlio apresentar-me aqui a 
repetir o qne S. ex."isse. I 

Tambcin não a discutirei sob O ponto de vista scienti- 
fico, philosophico e historico, como o distincto parlamentar 
e meu amigo o ar. Fratel com muita proficiencia a discii- 
tiu; nem eu tenho a competencin necessaria para poder 
acompanhar S. e ~ . ~  n'aquclles Seu8 arrojados vo6s de agili:& 
:itrav&s do Portugal conteinporaneo. 

O que eu tenho a dizer 6 muito mais comesinho, muito 
iiiais modesto. Eu  esperava at6 que as idbas que voii v s -  
1 lar tivessem sido apresentadas antes de mim por algiim I 
~,iitro; e, tendo fallado o nosso lente de vespwa, mal ])a- 1 
rece que seja um cnlo i~o ,  para usar da mesma linguagc.iii i 
;~caderriica de que S. ex.' se serviu, quem venha aprest.11- / 
t ,il-a. 

(Riso .) 
Vou 11i:indar para a mesa duas propostas, uma de adcli- 

4mento tio artigo 1 . O  do projecto do bil2, outra de eliilii- 
nnçao do unico. Depois tratarei de justifical-as. 

Diz a primeira propusta: 

i 
nProponho que ao artigo 1 . O  do projecto do bill de in- i 

demnitl:~tlt~, cm seguida ás palavras uordinarias e consti- j 
tlici, bri ic2s o ,  c antes das palavras uprorogado o praso , 
gall), bwjaiii additadas as seguintes: adecretando at& 31 de 
clezemlro de 1892, medidas que excedessem as auctorisa- 
yGes da carta de lei de 26 de fevereiro do mesmo anno.- I 
,Inlrcdeii rlugusto Pinto da Lcilva. D 

Vir&, portanto, a ficai- reduzido o artigo 1 . O ,  se porvcii- 
tura for approyada esta emenda, pela seguinte fbrma: 

Artigo 1 . O  E relevado o governo da responsabilidade 
ein que incorreu : assumindo o exercicio de fiincções lr- 
gialativas c orrlinarias e constitucionaes; decretando ati: 
: \I  de dezc&ro de 1895 medidas aue excedessem as aii- 
c,torisaçõeh d:i carta de lei de 26 d t  fevereiro do mesirio 
:iiino; pror»g:~ndo o praso leg:~l (Ia reuni80 das côrtes gtr- 
i x s  da naçbo para o di:l I dc oiitribro de 1894, pelos de- 
cretos de 31 de janeiro e 4 de maio do mesmo anno; en- 
cerrando a sessão das camnras, etc., etc. 

C) resto precisamente como esti  no artigo. 
CJiiaiitll ;i eliminação que proponho 6 muito simples : 
Prol)otilio que seja eliminado o 5 iinico do artigo 1."0 

projecto clo bill dc indemnidadc. 
Para jiistificnr estas propostas preciso fazer algumas 

considerayões, ainda que em muito poucas palavras. 
Já hontein o sr. consellieiro Arroyo, iim dos parlamen- 

tares do aatigo regthen, estranhou a nova pratica aconse- 
lhada pela illustre commiss#o, e já  votada por nbs, dc se 
relevar o governo da responsabilidade que assumiu, pro- 
mulgando disposições de caracter legislativo, antes Cessas 
rnedidas terem sido examinadas pela camara e por ella 
;i pprovadas, modificadas ou rejeitadas. 

O meu amigo o sr. Fratel, ja consagrado parlamentar, 
defeiideii n resoluç80 da cominissIo com tres argumentos. 
I.: trago isto incidentemente, sem qiicrer abusar da pa- 
viencia da camara, nem desacatar a sua resolução, pela 
qual admittiii á discussão e approvoii mais tnrde essa pro- 
posta. Se o faço, 6 porque essas rasiies me serveni para 
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k1a ler-se a pag. i56 (ia sessáo de  i de fevereiro 

fuiidainentar a proposta, qiie fiz, de additamerito ao artigo 
I.", a fim de qiic :I absolviçEo do bi22 abranja tamberri o 
sr. Dias Frrreira. 

O sr. I'ri~tel, raomo eii ía dizendo, siistentou que a 110- 
meaç8o da curcmissiio c ~ ~ l ~ e c i d  para dar parecer sobre os 
dcbcretos dictatoriaes (10 gabinete do sr. Dias Ferreira, jus 
tiiicAra a niisencia dc qiirlesrjuer palavras no artigo 1 . O  do 
1 , t j ~ c t ~ )  (10 6ill que podcssem relevar o governo da epo- 
(.Ii;i ciii que aquelle illiistre estadista estava nas cadeiras 
l i 1 1  potler, da responsrtbilitlade que tivesse assumido, ex- 
c.~deiido a :tiictorisa~&o concedida pela carta de lei de 26 
eI t+  fe\ ereiro. 

NZo iei o que tenha urna cousa com outra. 
Pelo inesnio motivci pclr que o sr. Dias Ferrcirs não de- 

veria ,c2s i~t~lcvrido iln responsabilidade em que incorreu, 
1,010 1:1e~tcl tle 60  maildrirom para uina commiss2io especial 
OH dec.rc.to- 1)or elle I)roinulgados, tambem o actual govcr- 
t i o  nho dt \-taria ser relevado da identica responsabilidade 
(111e a w m i u ,  desde que se mandaram 1150 a uma, mas a 
iiiiiita5 cornmi~s5es, os decretos que elle promiilgou. O ar- 
~iirneii to (. contraproduconte. 

Disse trimbcm o illustrc relator, qiir outro motivo era o 
i 1  r sido a dictadura do sr. Dias Ferreira auctorisada nrc4- 

I 

\ inmente por uma carta de lei. 
Salvo o dcvido rtlspeito, a asserção do illustre relator é 

incnos exacta, porqiie eu não creio que haja dictadiiras 
. i  ic.torisadns por nenhuma carta de lei. O parlamento po- 
11t.i.á absolvel-as, mas não creio que haja parlamento al- 
giiiri que as auctoriso previamente com o seli voto. 

Ntro ~ o d i a  mesmo a ctiiiiara de 1892, ainda que qiiizes- 
stA, auctorix:tr uma dictaclura, porque essa cainara n#o ti- 
~ i h a  ~0derc.s constituintes. 

L 

Como 6 sabido, ha na nossa carta constitucional aquella 
clistincçIo entre disposiçtes constitticionacs e disposiç0rs 
clue o nLo são. 

As dispu3içCes coristituoionaes s6 podem ser alteradas 
]x>lo parlamento, com poderes constituintes; e sLo dispo- 
siqões constitucionaes as que se referem aos limites e at- 
tvibuiyões dos poderes do estado. 

Ora, í: 11iua attribuiçao do parlamento fazer as leis, mas 
1 i i%o 6 das suas attribuiçiies encarregar ningiiem de as fa- 

itar. 
A lei de 26 de fevereiro B constitucionalmente illegal, 

/ I,~mque o parlamento recebe mandato do povo para legis- 
1 1:w; mas esse mandato ii#o tem faculdades de substabele- 
I cimento. 

Em todo o caso, por aquella lei, a camara de 1892 n:lo 
% :iiictorisou, nem podia ter auctorisado a dietadiira d'aqilelle 
:iiino. 

O terceiro motivo apresentado para justificar a nova 
' l~raxe, e esse no meu entender realmente justificado, B 
liiie urna cousa 6 absolver os ininistros dos peccados da 
tlictadiira, e outra cousa 6 achar bom, para se mantcr, / tudo quanto e11es tenham feito. 

Esta 6 qiic é a unica rasão acceitavel, mas tão acceita- 
\-e1 qurindo se trate das dictaduras d'este gabimte, como 
quando sc trate dri do seu antecessor. 

Em Italia, onde vigora o systema monarchico constitii- 
cional, tem-se tambem estado ii'uriia sitiiaçIo um pouco 
parecida coni a nossa, e ali os escriptores de direito publi- 
rol a proposito das ordinanze d'tirgenze que 14 correepon- 
dem, pouco mais ou menos, aos nossos decretori com forya 
de lei, distinguem da mesina fdrma, como o fez a illristre 
commiss&o entre a apreciação subjectiva das dictaduras e 
a sua apreciaçgo objectiva. 

Parece-me, segundo vejo, que este projecto do hill dc~vc 
1 ser í.xcliisivariiente clestinaclo d npreciaçAo si11,jectivn da 
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dictadura; e que a apreciação objectiva do merecimento 
real das iiiedidas dictatoriaes e das modificações qiie se.j:i 1 
porvciitura necessario fazer-lhes, deve ficar para ni:112 
tarde. 

Seria esta a inte $20 d ; ~  commissão? 
Seria, irias no projccto csth outra cousa, como logo \ t L -  

remos ; e o que &:i, principalmente, e por agora inipoit:~ 
attender, 6 um;L flagrante desigualdade entre as norrri:is 
de proceder para coiii este gabinete e o transacto. 

Este projecto devia ser declarado sobre as tres propoz- 
tas, 1-A, 1-B, 1-C, que o actual governo apresentou As 
cortes. 

Essas propostas de lei eram redigidas como têeni sido 
todas at6 aqui em occasi5es analogas, e da mesma f(íriiia, 
porque se suppunha que sc seguiria ainda a antiga pr:txca. 
l\iodificatla que fosse a praxe seguida até hoje pelas c0111 
inissiieh do bill, modificada devia ser a redacção das p r ~  
postar. Kiio o foi. 

Mau, adoptada mesmo a modificação na pratica até :~qor,i 
seguida, isso em nada obsta a que o Sr. Dias Feric~ira, 
que aliiís nZo me deu procuraç80 para o defender que 
tambem nIo precisava de tão fraco defensor, em 11:idri. 
obsta, digo, a que S. ex." seja relevado igualmente da res- 
ponsabilidade em que incorreu por tor promulgado dispo 
siç0es dictatoriacs, e isso desde já  e independentenit.ntr 
do exame dos decretos, desde o momento em que ;~ssiiii 
se procede para com o sr. Rintze. 

Creio, repito, que o principal argumento do illiistre re- 
lator da coinniissão do hill, baseado na distincçlo entre a 
apreciac;ão subjectiva da dictadura e a aprcciaçlo objecti- 
va, e ainda a circumst.ancia de já se ter deliberado no- 
mear-se uma commiss&o especial para examinar as iiiedi- 
das de caractar legislativo promulgadas pelo governo do 
sr. Dias Ferrcira. em nada contrariam ou ~reiudicam o 

L " 
additainento proposto; porque a apreciação dos rnotivc~s 
que levaram o governo d'aquelle estadista a assumir a di- 
ctadura, pítde fazer-se, pylo menos tLo bem, como se faz 
a das rasões que deterxinaram o actual governo a seguir 
o mesriio caminho, e porque a resolução tomada ])ela ca- 
niibra envolve apenas o deferimento a uma commisrKo es- 
pecial do encargo de apreciar objectivamente aquolla di- 
ctadur:~, e tl'alii não vejo que não possa relavar-se tlesde 
jii o gabinete do sr. Dias Fer~ei ra ,  como o do sr. Hintze, 
da responsa1)iliclade em que incorreu, independentemente 
da approvaçilo, modificação ou rejeição, mesmo completa, 
se quizerem, dos decretos por s. e ~ . ~  promulgados. 

Parece-me, alem d'isso, uma grande injustiça obrigar 
talvez o illustre estadista a que, com a coherencia que todos 
nbs lhe rcconhecemos entre os seus actos e as suas opi- 
niões, quando tiver de ser votado o projecto do bill que 1 
naturalmente ha de ser apresentado para o relevar da,siia 
responsabilidade, S. ex." vote contra como faz agora. I3 de ' 
rec.eiar isao. 

Eu  sou o primeiro a reconhecer o seu incontestavel e 
incontustado merecimento politico, mas a par d'elle uma 
tal harmonia entre os seus actos qiiando sentado nas ca- 
dciras (10 poder c as suas palavras quando toma assento 
nas da opposiçbo, que creio bem qus S. C X . ~  não poderá 
deixar de reeditar o sei1 brilhante discurso de ha dias so- 
bre as tyrannias e despotismos das dictaduras, quando tra- 
tarmos de approvar ou rejeitar o bill relativo aos despo- 
tisriios e tyrannias da dictadura de S. e ~ . ~  em 1892. 

Julgo aasim ter justificado o additamento que tive a 
honra de propor. 

Dito isto, passo a justificar a eliminação, que proponho, 
do 5 unico. 

Este paragrapho estava muitissimo bem nas propostas, 
irias está muitissimo mal no projecto. Estava bem nas pro- 
postas, porque 6 de presumir que ellas fossem redigidas 
ainda na persiins%o de que se seguiria a antiga praxe; 
está muito mal no projecto, porque a commissão entendeu 
segiiir praxe differente. 
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Este 5 unico que ficou aqui é um resto de copia, é 111 

1 -;crescencia, é uma inutilidade, B uma redundancia, e 1 

(,lina de tiido isto uma incoherencia para a camara, se 
, I  1 )provar. 

Pois nds resolvemos, por proposta da commissão, 11 

s.iber agora se os decretos do governo foram bons ou maii 
iiias sim apreciar apenas se elle procedeu bem ou mal, 
que faz um pouro de differença, e vamos desde já appr 
var incondicionalmente todos os actos governativos, mesul 
stSiii os coriliecer ? 

Supponho que todos estamos proinptos a reconhecer qii 
o governo procedeu bem, com excepção do Sr. Dias Fci 
reira, que foi o unico que declarou que votaria contra; d 
si.. Mnrianrio dc Carvalho, que declarou que votaria a f. 
vor se estivesse de boru liiimor, e contra se estivesse ( 

ninu hiiiiior, - perigo que não é muito grande para o gl 
\tArno, porque 5. e ~ . ~  costuma estar sempre bem humor., 
(10; - e aiiicla do Sr. Arroyo, que declarou que nIo votar 
;L favor nciii contra, -de onde concluo que os abstcncit 
iiibtas iiZo est8o tâo divorciados d'esta camara que n%o tc 
liliam aqui uni illustre representante, que s6 por si v a l ~  
t,ilito ou iiinis do que todos elles. 

JIas por sor esse o proposito que mais ou menos se co 
iiliocc j B  :i esta camara, nein por isso, como eu ia dizendo, 
t i t o  8 iinic.o deixa de estar aqui completamente desloca- 
tlv, porqu,, desde que, por proposta da commiseão, a ca- 
iiiara resolveu apreciar mais tarde os decretos dictatoriaca, 
112) dcverernos declarar desde já que os approv&mos, pro- 
c*etliiiic~iito cm que haverá tanta mais incoherencia para a 
c-aiiiarn, qiianto é certo que da parte de todos os oradores 
que têwi fallado, a não ser os srs. Teixeira de Vascon- 
celll). c Teixvira de Soiisa, não houve um 86 que não tenh:~ 
declartido qiie nIto conc ortlava ou com a pena de morto 
rios criint > politicos, oii com o limite de idade para ofli- 
I iam do exercito, ou com a sruitificaçiSo do dia de S. José, 
O I L I  coiii a altersçllo no regimen da emphyteuse, ou coiii 1 1  

tlecreto tla contribuiçfeo industrial, ou com o regulam1 i i t l  I 

tlas cxsciiç5es fiscaes e administrativas, etc. 
EII por minha parte nâo concordo ainda com outras coir 

sas da di(.tadura d'este governo; mas são, em geral, p( - 
quenas coiisas de somenos importancia, com excepçLo rltt 
uma que te111 muita, mas de que ainda ninguem se lembro11 
n'esta caiiiara e que preciso ser eu, que sou dos mais i t io  

dernoe e provavelmente o mais novo dos deputados, queiii 
venha I txiiibral-a. 

Refiro-iiie :L() otlioso restabelecirnento da prisão por cus 
tas, que ao Sr. iiiinistro da j u s t i p  que mais especi,~l 
inente se deve, pela revogação do 5 iinico do decreto (11. 
15 de setembro de 1892, - uma gloria da dictadura 1 1 0  
>r. Di:~s Ferreira. 

Por aaiielle decreto de 15 de setembro tinha-se aca1):i 
(10 com o vellio preconceito, que havia ainda em iilgiiii- 
(10s nossos tribunaes, de que o réu desprovido de rrieioh 
cle fortuna, alem dc expiar as ciilpas do seu crime, de\ I I 

t:imbem expiar as ciilpas. . . da sua pobreza. 
A antigir disposig;io da Novissima Reforma Judiciari 

c40rn effeito, no entènder de muitos, ainda n3o estava al~cl 
lida; ti é iiin grande titulo de gloria para S. ex." o te1 
I ovogado tle vez. 

E j H  que o illustre estadista vae n'este momento a s:t 
tla sala, e11 folgo de ter occasi50, antes que elle se i 
tire, de lhe tributar o preito de minha h~menagem p' 
:iciuella medida tão humanitaria, e de reconhecer q 
S. ex." - pelo menos unia vez - poz em pratica no g 
Yerno os seus principias liberaes da opposição. 

NRo posso dizer a mesma cousa do sr. ministro da jii 
tic;a, mas presto tambem a minha Iiomenagem ás suas i 
tonções, que eram melhores do que saiu o decreto. Qiic 
Icr o relatorio com que S. ex.' antecede o decreto de . 
de maio de 1893, vê que este não condiz inteirameli 
com as suas intenções. 

Talvez o mal venha de quem tem executado o decrct 
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mas ainda então a responsabilidade 6 s6 de quem, sem a 
collaboraçIo do parlamento, que bem ou mal representa o 
paiz, redigiu aquelle diploma legislativo, sem o cuidado 
bastante para que o texto correspondessc exactamente au 
fim que se tinlia em vista. 

Segundo o artigo 8 . O  d'aqiielle decreto de 22 de maio, 
serLo isentos do pagamento das custas e sellos dos pro- 
cossos crimes os r6us que provarem a sua indigencia. 

Mas não imagina a maior parte da camara como isto 
tem sido interpretado lia maioria das comarcas! Os ieen- 
tos de custas são só os mendigos, e mais ninguem. 

Nlo 6 este' o pensamento, indiibitavelmente, que se re- 
vela bem claro no relatorio, onde se falla em isentar do 
pagamento das custas os indigentes, conforme a pratica 
~zdoptada nos tribunaes, que era a de isentar d'aquelle pa- 
4amento os rkus notoriamente pobres; onde se diz que 
isenta dc custas a insolvencia justificada pela pohrezu; 
onde se declara, emfim, que quem fica isento Q o rQu des- 
provido de rnc.ios, ciija existencia est4 oypressa pela po- 
breza e em lucta constante contra as necessidades e pri- 
vapões, e n8o unica e simplesmente o rku que for men- 
(ligo. Mas em summa a culpa é 96 de quem redigiu o 
(lecreto, e tiido isto consequoncia da novissima fórma de 
fazer leis, ouvindo os que reccbem e n2o os que pagam. 

Seja, 11ur&n, qual for a resoliição que a camara veiilia 
:L tomar mais tarde sobre esta medida dictatorial e sobre 
todas as outras, o que me n2o parece bem Q que se appro- 
vem desde jk sem discussão, e por consequencia que fi- 
que no bill a disposição do paragraplio. 

Como a sessão jii está prorogada, vou concluir, Sr. pre- 
qidrnte. 

O estar aqui este paragrapho n%o se póde explicar se- 
iilo por lapso de redacqão. E a melhor maneira de expli- 
car a sua conservaç30 no projecto. 

D,: outra fdrma não se poderia admittir tal doutrina, 
porque ;r  coiiiinissão sabe muito bem o que fez; foi ella 
mesma a primeira a propor que se alterasse a praxc de 
s r  discutircni ~rimeiro as medidas dictatoriaes e relevar- 
se o governo da responsabilidade de as ter promu1g:ido. I 

Pelo facto de se dizer que continuam em vigor, at6 nova 
resoliip30 das camaras, as providencias de caracter legis- 
lntivo proiiiiilgadas pelo governo, de 28 de agosto de 1893 
a 30 dc dozcinbro de 1895, inclusivamente, deverá enten- 
dcr-se cjtie ficam desde já approvadas todas aqiiellas inc- 
didas? Al~l ia r ia  a commissão que todas as medidas mcre- 
caiam a npprovagão da camara ? 

Niio posso crer qiie a commissão entendesse que todos 
oa decretos mereciam ser approvados pela camara, e por 
oiitro lado estivesse a dizer que não apreciava as medidas 
(10 governo, como o diz no seu relatorio. 

Depois, pela boca do auctorisado parlamentar, o illus- 
tre rolator e meu amigo o sr. Fratel, ouvi dizer llie at4 
que 1150 concordava com todas ellas. 

CJ,uerrrii isto significar então uma prova de confianqa no 
govcrnu :' Maior prova nLo p6de dar-lhe a camara, e não 
podia propor-lhe a commisslo do que releval-o incondicio- 
nalmente da responsabilidade em que incorreu, sem ainda 
sequer se ter examinado uma iinica das medidas dictato- 
riaes. 

Haveria uma outra conveniencia qualquer na conserva- 
ç b  do paragrapho? Pdde ser; mas n h  a vejo, nem para 
o paiz, nem para o governo, nem para a camara. 

Não a vejo para o paiz, porque os decretos dictatoriaes, 
antes de serem sanccionados por nós todos, se o forem, j! 
o estão pela opinião publica. Quer a camara faça incluir 
todos os decretos do bill na approvay&o do 8 unico, quer 
nKo, os dccretos dictatoiiaes continuam a ser leis do paiz, 
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I como at6 agora e precisamente com a mesma força, que 
1 tíem tido,- a das revolupões consummadas e victoriosas. 

Para o governo tambem não vejo vantagem nenhuma. 
São vejo que d'isto resulte para elle uma maior prova de 
wnfiança ; cssa prova est& dada desde que o relevarem da 
responsabilidade - incondicionalmente. 

Para a camara tamberii n lo  vejo grande vantagem. Sem 
iriterição de censura para ninguem, devo dizer que esta 
ca:Linara, como qualquer particular, qualquer corporaçLo, 

1 ou mesmo qualquer poder do estado, precisa firmar soli- 
damente o seu prestigio, a sua auctoridade e a sua força 
moral; ora, conhecidas como são as opiniões individuaes 
de muitos membros da camara, que têein dito que nem 
tudo qut. faz parte da bagagem dictatorial merecerá lima 
npprovaqao iricondicional,. parece-me que será uma inco- 
Iierencia approvar desde já, a olhos fechados, aqui110 que / (I'aqui a alguns dias poclorá reprovar. Parece-me, pqis? que 

I n%o será esta a melhor maneira de firmar o prestigio da 
I camara. 

I 
E terminarei, dizendo que, longe de mim a id8a de coin 

isto fazer qualquer opposipão ao governo, opposiçElo que 
ali& lhe seria perfeitamente indifferente, estou d'isso con- 

I vencido. 
O meii fim foi apenas expor sinceramente, sem atavios ' rlietoricos, estas considerações que se me offereceraiii para 

fundaiiièritar as minhas propostas, que a camara em sua 
d t a  sabedoria approvarti ou rejeitará. 

E at6 creio ter coin esta proposta dado uma graiidr 
prov;~ (1~' confiança no governo, pelo seguinte. 

A i .si,. governo chamam uns reaccionario, outros oppor- 
tiinista, outros patriotico; eu sO lhe chamarei coherrntr, 
lioii<~sto c. energico. (Apoiados.) 

I E isto da minha parte 6 insuspeito, porque sou um dos 
' poucos que, ainda que mal, teiiho feito opposiçilo ao pro- ' iecto. 
l d  O governo tem coiiio principal qualidade a coherenviil. 
I '  E colierente com os seus principios, e, sejam elles qiiac3s 
/ forem, sempre os seus actos são conformes com aquclles 
que tem manifestado. (Apoiados.) 

I O governo ainda outro dia, pela boca do sr. presidente I do consell~o, e hoje pela do ar. ministro (10 reino, disse d 1 oamara que estimaria milito que ella examinasse, appro- 
vasse ou modificasse ou atb rejeitasse as suas medidas di- 1 ctatoriaes, sem qualquer preoecupapl que não fosse a de 

1 cbriipregar todos os esforços de bem servir o paiz. 
' Ora, eu creio que 116s não poderemos dar melhor prova 
' da nossa confiança no governo e maior testemunho do 
iiosso apreço por elle, do que seguindo-lhe o conselho -e 

, iião lhe approvando agora os actos dictatoriaes. 
Elle 6 coherente, sejamos nGs tambem coherentes. Não 

lia em toda a camara um unico deputado que não esteja 
ilonvencido de que um ou outro dos decretos preciw de 
ser revisto e analysado. Ntis concordAmos, no seu conjun- 
( t o ,  com o pensamento inicial da dictailura; mas julgo qiie 
1120 lia um s6 deputado que ngo tenha iim deareto qual- 
( l i i u r  em que n2o deseja ver modificqões. 

Sul'ponho que potlcrei interpretar os sentimentos de 
toda :L camara, dizendo isto. 

I 
B'cstcs tennos, pedia a cohercncia que se eliminasse o 

liaragraplio, c assiin dariamos lima superior prova de con- 
bi(1erapRo pelo governo ; pois que, tomando elle o seu pa- 
1,el tanto a surio, nús não fariarnos mais do que seguir O 

,cii conselho e imitar o seu exemplo, mostrando-lhe que 
toin2rnos o nosso tambem a serio. 

A camara, porhm, resolverá como entender. 
1 VOZBS : - Muito beni. 
I O orador foi coniprimentudo por muitos srs. deputados. 
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Disoueeão do projeoto d.e !ei n.O 4 

Leu-se. & o seguinte : 

PiIOJECTO DE LEI R'.' 4 

Senhores. -Em cumprimento da tarefa que nos impu- 
zemos e que mereceu a vossa approvq80, vimos apreson- 
tar o parecer Acerca do decreto de 25 de setembro do 
anil0 transacto, no qual se acham corisignadas varias alte- 
raçzes As leis coiistitucionses e outros diplomas legisla- 
tivos. 
JL extetisamente ponderámos as rnsões quo ocr:lsioiin- 

ram as ultimas dictaduras; agora cumpre-nos avaliar do 
merito da sua obra: tal o exame a que hojc damos co- 
mego. E, se o mencionado deoreto, consoante se lê no ro- 



Intorio que o precede, representa o complemento da re- 
f't1i.1~1;~ eleitoral, mais logico seria, acaso, principiar l~elu 
niialysn d'cssa rnforma ; entretanto, a indole peculiar d'elle 
r a iiossa arrcigada convicçlo de que ambas as camaras 
rec1;~iii:tvam providencias tendentes a depural-as dos vicios 
qiie ;LB desvirtuavam, indiizirnin-nos a encetar por aqui as 
iiivcstigaçõcs, syntheticanieiitt~, porque, de certo, nos de- 
bates o assiiiiipto terá larga explanação. 

Eão ílissiiiiularcinos a prufuiitlidade das alteraçaes exa- 
radas ii'aqiiellc documento; mas egualmente havcmos de 
confessar que qnasi todos visaram a restabelecer a respei- 
tabilidade do regimen parlanientar, e que algumas antes 
offenderani a estructura litteral dos artigos revogados do 
que as praticas ein uso; ora nós reputamos preferivel 
desfazer illus0es, principalmente se n'isso encontrâmos o 
germen de crenças salutares. 

S5o factos exuberantemente verificados que qualqiier 
idha, qualquer instituiçlo, para se realisar em toda a sua 
plenitude, soffre varias transformações, atravessa differeri- 
trs phase~,  e quc uma lei, referente a aggregados tLo coiii- 
plexos, como a sociedade, raramente produz os resultados 
(lirectos euperados, e gera, por via de regra, effeitos indi- 
rectos iiriprevistos, muito diversos e importantes. A pri- 
~iieira obsc~rvnção explica as alternativas de luz e de sombra 
parci:~! na trajectoria da civilisaçlo; a segiinda esclarece- 
nos a rcs1)eito do acêrvo de medidas legislativas, regu- 
lando por tão variados modos as relações sociaes. E as- 
iim ha de succeder, emquanto nas questões de politica e 
aduiinistrayilo hoixver de reinar o empirismo, emquanto o 
legislador e o estadista forem obrigados a proceder por 
tentativas. 

A algiiem se afigurarit injustificavelmente retrograda a 
doutrina decretada pelo governo; n3o faltará at8 quem 
ii'ella eiixergue o crepusculo das garantias individiiaes e 
iim inovirnento regressivo ao passado. Sc. porQm, nLo bas- 
tassem a tranqiiillisar-nos o espirito as verdades bem de- 
inoristradns de que os aconteciinentos historicos se ligo 
repetem, dc que o casactcr fiiiidarueiital das sobiedades, 
iio seti coiijuncto, b o estado evolutivo, e de que seria 
hoje totalinerite iiiipossivel voltar ao absoliitismo, nno ob- 
t:~nte ruoinentaneos ecalipses de uma ou outra prematura 
conquista do progresso, ainda n'aqiielle ponto os rectaios 
rarsceriaiii de fuiidanieiito, porque a3 providencias for:rm 
inanifest:iiricnte inspiradas rio iiobrc* intcnto de obviar a 
inconvenieiites assAs rcconheciclos e 1:istimados. 

Por isso, a vossa coinmissão nenhuma duvida poria oi: 
ndmittir o decreto qual se acha concebido; e, se alguriias 
 riu ri untes introduziu, de liarinonia coni o governo, foi por 
caortn oi.dl.in de considerac;Ces, que iremos desenrolando. 

i\c.c.c~it:iirios R orgzznisnção dada á camara dos pares. As 
i i i o d  i rira<; Ges que se notain no projecto, que siibmcttenios 
;i0 ~ - o c b o  ~.\clarecido juizo, inclinam-se apenas a tornar mais 
s xplicito P eficaz o pensamento governamental. 

Relativn~ncnte d carnara alta, pbde dizer-se que quasi 
eqotámos as comlr>inaqões irnaginaveis, sem jamais harcr- 
iuou obtido o esito desejado. Pela constituição de 1862 foi 
t.lla rcaprlllidri,; n Carta forinoii-a de membros vitalicios o lie- 
i.editarios noirieados pelu rei sem nuiuero fixo; :r coiistituiy%o 
cle 1838 (leu-lhe o caracter de elcctiva e teinporaria, e com 
150 pouca c@nfianç,z que n'um artigo transitorio escrcveii 
logo : «As ccirtes ordiiiarias qiie primeiro se reunirem, depois 
tlc dissolv!~lo o actii:ll congresso coiistitiiinte, potlerão decidir 
c n can1:ii.a dos seriadores lia dc coiitinui~r a ser de sii~i- 
ples eleiyi"l popular, ou se de f:ituro os senadores h80 de 
icr escolhidos pelo rei sobre lista triplice proposta pelos 
coirciilos eleitoraesu ; o acto :iddicional de 1883 organisou-a 
com cleinentos vitalicios e elementos elzctivos. Por ultinio, 
o decreto de Só de setembro de 1895 ensaia outra expe- 
riencia. 

Não nos embalbmos ein rloces eiigarios, porque bem ea- 
beinos que os 1nechani~nil:s politicos não possuem valor e 
efficacia proprios, iudepondcntemente das forpas moraes e 
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sor,ines qiie os sustentam e impiilsionam; mas tambem e!, 
tamos certos de que a excellenci:~ dos rricchanismos ini- 
prime A acyão d'essas foryas maior intensidade, dural;%o c 
regularidade; e, sob este aspecto, cremos que do novo eii- 
saio advirão apreciaveis resultados. Convimos com o emi- 
nente publicista Stiiart Mil1 em que, se chegassemos a uma 
justa concliisão sobre todas as oiitras quest0es censtitiicio- 
naes, seria pouco importante, comparativamente fallando, 
que o parlamento se compozesse de duas camaras ou dt. 
uma s6; como tal não auccede, 6 indispensavel traballiai 
por introduzir quaesquer aperfeipoamentus. 

Para não nos alongarmos demasiado, passaremos eiii si 
lencio as multiplas e complicadas questzes que surgcbiii n 
proposito da segunda camara. No relatorio do governo cn- 

< o  no contrareis os argumentos justificativos da remodelaçt 
pariato bem como da faculdade, concedida aos ministros, de 
utilisarem a com~etencia ~rofissional de fiinccionarios SII- 

periores do estado para tornarem parte perante as caiii:iras 
legislativas na cliscussilo de determinados projectos tlr Ici. 

No capitulo sobre a proposiçIo, discusslo, sancçLo (. 

promulgapBo das leis, a carta constitucional, por meio dob 
artigos 51.' a 54.O, desembaraça casos que podem occorrer 
entre as duas casas do parlamento. 

Da sua leitura conclue se aue. auando uma das camaras 
L I I  

reenviar B outra com emendas, alteragões ou addipõc.~ o 
projecto que por esta lhe fora remettido, declarando, rios 
termos do artigo 5 1 . O ,  que com ellas tem logar pedir-se a 
sancplo real, póde a camara, em que o projecto tove ori- 
gem, ou adoptar as alterações e solicitar, portanto, a sanc 
$30 regia, ou rejeitar o projecto e com elle as alteraçzes, 
ficando absolutamente prejudicado, ou nHo acceitar as emen- 
das ou addiç5c.s e: todavia, j-ulgar que o projecto é vaiita- 

- U'c -ta lypothese funcciona a commissgo mixta, a que 
: íu1.c. o artigo 54.O, regulamentado pela lei do 27 de 

iiilho de 1849. 
Este artigo despertava naturalmente os reparos da cri- 

tica pelo incoherencia que encerra, visto que, segiirido al- 
Irgam abalisados escriptores, por iim lado reconhece a ne- 
cessidade da deliberagão em coinmum das duas camaras, 
vt.rsando a divergenoia sobre emendas ou addições, e por 
outro lado reputa-a iniitil, sendo a discrepancia concer- 
iiente h totalidade da lei; quer dizer, precisamente nas con- 
dições em que mais importaria que a dissidencia desappa- 
reccssc, pois que a rejeiqão da lei 8 de maior alcance que 
;I de alguns artigoe. 

O governo, portanto, com rasgo se occupou em corrigir 
esta incongriiencia, estatuindo que todas as vezes que suyja 
desharmonia entre as camaras legislativas na approvaçio 
de qualquer projecto, no todo ou em parte, se recorre ri:^ 
A cornmiss20 mixta, servindo o que ella resolver, por ])lu- 
rtrlidade de votos, ou para ser immediatamente reduzitlo :L 

decreto das cortes geraes, ou para ser rejeitado o projecto, 
e que, havendo empate na votaçâo oii ngo chegando a coin- 
riiissão a accordo, ao poder moderador, ouvido o coiiselho 
d'estadn, compete a decisão, a qual 56 poder8 ser confor- 
iiio com :i deliberapão de unia das camaras. 

I),. inodo algum nos repugna esta attribuipão do pocicr 
:iioderador. Historicamente, a realeza, fortalecida coiii (I 

itpoio dos jurisconsultos que firmaram os direitos indivi- 
tliiaes pela restaurapBo do direito romano, foi, primeiro, o 
principal auxiliar do povo na liicta contra as prcpotencias 
tlo feudaliuino ; e depois que, pela larga expansão das idkas 
tlemocraticas e pela divisho dos poderes, estLo aeseiites em 
bases solidas as garantias dos cidadilos contra o arbitrio 
110s despotas, j A  agora de existencia meramente phantas- 
tica, nenhiim perigo verdadeiro vemos em conceder ao rei 
faculdades qiir n'outro tcinpo trariam consequencias desas- 
trosas. No prcsentu, p.10 contrario, a elle, n s  qualidade de 
oliefe d't.stado, snpr?rior ás paix0es partidarias, livre de 
yressõcs politicas, col1oc:ido no inais alto grau hierarcliico 
pelo simples facto do nascimento, como representante da 
iiaç#o 0 som interesses incompativeis com os d'esta, coq- 



virL em dctcrminadas circiimstancias deferir-lhe o encargo 
dc decidir certas questões do gonero d'aqiiella de que 
trata o $ unico do artigo 5.' 

Comtudo, a vossa comiriisdo, taiiibein de acco~do com o 
governo, qiie nlo nutre prctenpões auctoritarias, cujo pro- 
posito nas reformas elaboradas consisti11 em avigorar o 
prestigio do parlamento, destruindo ao mesmo tempo os 
obices qiio cllt, pretenda levantar B regularidade dos ne- 
gocio~ piiblicos, e cujo empenho 6 utilisar a cooperayao 
dos corpos legislativos ci respeitar, quanto possivel, a lei 
fundainent:il do reino, prop0e outro alvitre, nppellando 
para uin congresso das diias oamaras, quando a eoiiiiiiis- 
siio nTio obtenha o seu designio. 

Esciis2nios cle estribar este gs tema no exemplo de ou- 
tros paizcs, l~orqiie essa especie de argumentos considera- 
riiol-:r ile iiiiniiiia iinportancia, desde que as circiimstancias 
nEo seja111 identicas. Longe de n6s a vclleidade de conju- ' rar toclas as diffici,ldades, porqiie alem de ser isso coiisa 
intriiisecaiiiento inexeqiiivel cm qiialqiier lei, nenhuma 
consogiic o seri intcnto, se falta a boa vontade dos que a 
ligo de execiitar. 

Infelizmente, 1150 attingiinos :linda esse estado em que 
a natureza humana estcja, pela disciplina social, de tal ma- 
uuira afft~ita A vida civil, ciJic torne inutil qualquer repres- 
szo externa e de~iiecessario calcular os embaraços que a 
iiitelligeiicsia o a ncyiio de cada uin desconhece e ponha 
em pratirlt. 

Dada *,ata modificaçho, fica, conueguiiiteniente, prejudi- 
,-aclo o 9 1 ." do artigo 6.', que, por isso, eliininâmos, c30n- 
serv:~rido a doiitriiin tios oiitros por nos parecererti a t t~~i i -  
diveis os motivos expostos rio relatorio ministerial. 

Resta-nos cmittir o nosso juizo á c c r ~ a  dn iriiiovay?io 
c.omprehendic1,z nu sr8igo 7 .O 

A medida que os povoi íuin conquistando a liberdade, 
:i votaçgo aririiial dos irnpl~stos era expressainentc gravada 
lias constitiiiqões. Atrrives mesmo de tod:is as vicissitudes, 
pugnaram elles sempre com inquebrant;~vol energia pelo 
seu direito de ingerericia no lançamento dos tributos. E 
porque os sacriticioe liaviani sido excessivaiuentr pchiio- 
YOS e porque a meiiioria (10s vexames e dcpredayões es- 
t.iva boiii viva, n'estn ni:it.ri:~ empregoii-h- o innxiino ~L.10 
em prevenir riscos futuros. 

No artigo 137.' da Cait :~ diz-se que todas as contribui- 
ções dir&ctas, á excepção d':iquellas que estiverem appli- 
cridas aos juros e aiiiortisação da divida publica, serro 
uniiiialnientc estabelecidas pelas cortes grraos; luas conti- 
iiiiar,9o, at6 que se piiblique :L sua cleroga~50, ou sejam 
r,ubstituidas por outras. Nfio offerccia ;L disposipko suffi- 
cierite seguranpa, pelo qiio no acto addicionnl cle liiF12, 
artigo 1 'L.', so preceituo9 que os impostos (r 1120 + t i  as 
c.ontribriiyocs directas) fossein votados annudi:it~ii'tL c ciiie 
as leis, que os estabelecem, obrigam sO por uin nriiio. Veiu 
o clcc.i.~to dc setembro c altera o principio ali consignado 
e o, $ 1 ().O do artigo 15.' da carta constitiicional. 

E obvio que hoje não procedem as mesmas rasõcs que 
em tainpos passados se adduziam para pruvcr em ~cluylo 
A votayio aiinual dos impostos ; têcm, ccuntiido, pleno ca- 
bimento outras que aconselham o exame do orqainento e 
fixay;~o tlas forças da terra e mar pelas ci,rte: , , sciido 
ao lilesrlio tempo util que niiiica sirva essa prerogativ.~ de 
obstaculo ao exercicio da administray&o piiblirtl, :L com- 
missão, por taes motivos e para atalhar iiitcrpretaq0es 
erroneas (10 pensamento (10 governo, decidiu dar no ar- 
tigo 7.'  unia fórrna que, sein mesmo se desviar do c ~ p i -  
rito da clisposiç2io dccretada, satisfa~a áqiiclles doi!; iins. 

Tcmou, porhiito, a Iionra de siibrrietter d vossa :~ppro- 
vayiio o seguinte projecto dc lei: 

Artigo 1 . O  A camara dos pares 15 ~c~iiiposta de iiiri~ibros 
vitalicios, em numero não excedente a. rioventa, noinendos 
l)elo Rei, :llcin dos pares por direito proprio mrncin~iados 
no artigo 40.O da carta coristitucional e no S 2." do  ;arti- 
go 6 . O  da lei da 24 de julho de 1885. 



DIARIO DA CAMARil 1 )OS SEN 
$ 1 ." (luiitiniiaiii f:~zcndo parte da camara dos 1):~i.e~ os 

nctti:tes pares do reino por direito hereditario e pelo ilics- 
mo titido tcriio ingresso n'esta camara os que se acli:trt.in 
comprcliciididos na disposição do 5 7 . O  cio artigo 6." tla 
referida lci. 

2.' Ho iiuriiero do iiovcnta pares do rcino fixado p(.lo 
lxesoiitcs artigo fica111 incluidos os actiiaes pares de nome:t- 
(;$o regií~? iiias iGo se com~~i~elici~dcm os pares por direito 
l~ere(li~;~rio. 

Ii7i(-a por este iiiodo a1tor:ido o artigo 6.O da l e ~  dc 24 
tle jiiliio de  18%. 

Art. 2." NZo podem ser norneados pares do reino os ci- 
tlatlãos qiic tiverem incnos de quarenta annos de idadt~, 
oii os que forein abso1ut:iirieritu inelegiveis para depiit;~- 
(10% 

8 1 ." Nao s;io coiiiprchendidos na iiltima parte tl'vstc, 
ikrtigo : 

1 ." Os (.lieft.s rle inissOes diplomnticas ; 
2 . O  Os c~iilmissa~ios regios nas provincias ultrani:ii.in,is 

e os governadores das rnesnxis proviiici;is; 
3." Os empregados superiores d:i casa real. 
tj 2 . O  A nomeaqilio dc par do reino srr4 officialitieiiic. 

communicada ii camara dos parrs, e por proposta tlc al- 
guin dos seus niembros poderd ser iiiipugnada, no praso 
tLe cinco dias desde a coinmiinica$o, coin exclusivo filii- 
~1:iiiieiito na infracg30 d'este artigo, sendo a iinpiigii:~~kt 
i~solvid:t 1)ela caniara no praso de dez dias desde a a1)i.r- 
E, litit(;Zo da proposta. 

3." Na falta de inipugnaçzo oii ~csoluqão, nos teriiit>s 
4. ],rasos declarados no paragraplio antec~ecleiite, o prcsi- 
( I H I I ~ C  tla c;lrn:ira dos pares aclniittirh o noiiic:ado a l ~ r ~ ~ i t , ~ ~ .  
iiiriiilieiitu 1. a toiii:~r ~issi~illo na enninra. 

(1, ~ , , I I (  i clvLreiLio CIILC forein concessionarios, arrcmat:iiiti . 
t (11 i iiil~i.t.itcirus de obras i)u'uliuas, ficam inhibidos do utlr-  
c.icio <:o I,ariato, i:Ão l)odciido scbr :idmittiilos a tomar i  ti^ 

ii:is clisciissiies rieiii u. lot:~r, cliiiqv.anto nno provarei11 I ~ I I  

CHRBOIi  o niotivo de qli:ilqiler d'estas iricompatibilida~L -. 
9 uiii~-o. 11 iiiii.a~'i;Ao d'estc artigo sorA punida c,  , 

pt-na. de siispensso cios direitos politicos at8 tres :ti11 i -  , 
tornarit i~iillos de direito totlou os actos em que iiidivi,lu:i 
oii coll(~ctivaiiieiite tome p:irte o par infractor no ~i ' l ' r j ; '  

das nic'smas sociedades, emprezas, concessões, arreiliaia- 
$Cios o11 einpreitadas. 

Art. 4.O Os ministros 11oclem nomear, de entre os fiinc- 
cionarios superiores da a(1ininistraçb do estado, (1eleg:~dos 

Art. 3." 0 s  parca do reiiiu que acttililincntc oii t l ( 2  fii 
turo sorvirem logareu nos corisellios :iduiinistrativos, gts 
rc.ntes oo fiscaes de crnprez:ls ou sociedade$, constitriid:is 
por co~itrato ou coiicess~o especiiil do estado, ou que d'cstc 
Ii;;ja111 privilegio, ii%o conferido por lci geral, subsidio oii 
g:trnntia de reiidiiiieiito, salvo oa que por dclogay%o do 
~ I ) \ I ~ I . I I O  r c :~res rn ta~e i i~  nlell:is os interesscs do estatlo. (l 

I 
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espccaia<:s pãra tomarem partc perante as camaras Icisln- 
tivas na discusslo de deteriniiiaclos projectc~s de Iv i .  

g ixnico. A nomeaqão sei4 coinmunicada ao presideiitu 
da respectiva caiiirtra, na qual O delcgadu ter& assento du 
rante a discussto c10 prqjecto para que for designado. 

F~C~;L i)or este niodo aclditaclo o artigo 47." da carta coii- 
stitiic.ioiini. 

AI+. 5.0 Quando alguiii:~ das csiiiaras legislativ:~.: niio 
q)lji.ovar iio todo oii eiii p:~rte qiialqiier projecto (li. 1t.i 

eiu:~nri(l~ da oiitrn cain:!ra ori nâo approvar as oitictiidas 
O U  acldiqii~~ feitas pe!a outra camara sobre qualqiier pro- 
jecto de lei, serh nomeada uina coininisslo de i@i;ll nu- 
1Iiei.o ii tr  pares e depiitados, logo qiic assiin o resolv:~ :i[- 
gulll;~ d'c1llan, t7 o rliie n coiniilissEo dacidir por pliiralidnc!r 

~ O ~ O S ,  se~vi rá  OU para ser iintnediatamente reduzido :i 
decreto d;is cortes geraee, ou para ser rejeitado o pro- 

, 

I 

jecto. 
$ 1,"Iavi~iitl~~ einljatt! na votnslo do prc!jecto o11 cle al- 

g111i1 dos SBIIS artigos, 011 na de qualqner das emenrlas ou 
addiçceu, ori qiiitiido a coinuiiss?ro nBo chegue a resultado 

I 

t 



UOS SRNI-TORES DEPUTADOS 

Senhor. -Feita a reforma da lei eleitoral, o remodelada 
a constituigâo da caniara dos senhores deputados da na- 
qal) portiigiiczn, o governo de Vossa Magestade, compeiie- 
tr:~do do indcclinavel dever de se manter na  fiel execução 
de iiin prograirima, que llie foi imposto mais pelas cir- 
ciii:içt:iiiciarr e pcc.iiliarcs condições da iiação, do que siig- 
Lei itlo i,(jr tlieorias abstractas ou uor iim critcrio mera- 

I 

O L 

inc~ite crspec~iil:itivo, e inspiranclo-se no pntriotico intuito cle 
rol)iistecer as instituiçoes parlamentares, considera necessa- 
rio ~:oiiil~lctar as proviclericias de ordem politira com o pro- 
jei+to ùc clecrrto destinado principalmente a modificar a 
cori~titiiiqZo tla camara dos dignos pares do reino, em har- 
i~ioiiin com o pensamento superior que ás mesmas provi- 
dcri,lias tem presidido. 

l't,r mais de uma vez, em documcritos publicas, ampla- 
iiic , ,  tc vi~lgarisados e disciitidos, o governo tem afirmado 
o eiiipenlio e proposito tlc attender necessidade urgente 
e iiieliictavel de se assegiirar por modo oflicaz e duradouro 

1 .iIgiiii~ sobre o assiimpto que lhe foi commettido, podeiii 
c l~dquer  das camaras pedir a reuni50 das côrtes geraes, 
representando n'csse sentido ao poder moderador. 

5 2." As côrtes geraes serão convocadas e reiinir-se-hào 
dcntro de trinta dias, na  camara dos deputados, sob a (li- 
rccgão do presidente da camara dos pares, servindo de sa- 
iic,tarios o primeiro d~ cada uma das camaras. 

(3 3." Se no dia para que forem convocadas as cortce 
gcraes nno se reunir a maioria dos membros de cada urna 
das camnras, ser& a sessão adiada para o primeiro dia iitil, 
em que se de1iber:~rii seja qual for o numero de pares e 
deputados que coinpareçam. O objecto da (1ivergenci:t srrtí 
votado scm <liscussBo. 

Art. 6.O O Rei exerce o poder moderador com n req- 
poiis:il~ilidatle dos seu8 miiiistros : 

9 1 . O  Noiliosndo pares at8 ao numero de rioveiita, seiri 
outra reutricção que nno seja a do artigo 2 . O  do preserite 
decreto. 

3 2 . O  Prorogando ou adiando as cortes geraes e, nos 
termos do $ 4 . O  do artigo 74.' da carta constitiicional, 
t1i.isolvenclo :L camara cios deputados e convocando outra 
qiie :I si~bstitiia. 

5 3.' Perdoantlo e moderando as penas impostas aos 
réus cori~lcinnados por sentenya, i excepyiio dos ministros 
d'estado, por crimes commettidos no exercicio das suas 
funcqCes, a respeito dos qunes s6 poderh ser exercida a 
prerogativa regia, tendo precedido petiyâo tle qiialqiic~r 
das c:rmaras legislntivas. 

Fica por este modo substituido o artigo 'i." da lei de 
24 de jiillio de 1855. 

Art. 7 . O  Nos prirnriros quinze dias, depois de consti- 
tiiida a cainara dos drpiitados, o governo lhe apresentnril 
o orq,iinc~uto dn receita e dcspeza do aiino seguinte c as 
~~ro~)os tac  f ix~ndo as furyas de iiiar e terra e os contingeii- 
* )  - dc rec.rut;iinento da forya piiblica; quando até ao fiin 

: l i l i : ~  ecoiioinico as cortes nno hajam votado as resl,rs- 
. i -  Icia, co~itinuarão em execiição no anno immediato 

n ultimas disposipões legaes solrc estes assumptos ntO 
nora resoliiq6o do poder legislativo. Se, porkm, as c6itt.x 
estiverem reiinidns, nlo poderão sor encerradas sem qiiu 
11::jnni votado nqiiellas leis, e, n8o o estando, serão coii- 
vtica(1ns para se ~eunirem dentro do praso de tres mezes, 
e\oliisivainente com aqiielle fiiii. 

Fica por (sstc modo alterado o artigo 12.' e ainplindo o 
; i 1  ~igo 13.O do ado  addicional de 5 de ,julho de 1852. 

Art. 8 . O  Fica revogada a legislaqlo ein contrario. 
Sala das sessões rla comriiiisslo, ein 5 de fevereiro de 

1 = ~ l ~ z i o n i o  .i?ibeii.o tlos Santos T iegus= Teixeirn de 
Sotcciu= YLirc.t>i~a cle fisconcsllos== Quiriuo Avelino de Je- 
alrs = Cabra2 Moncnda== Ltiiz Osorio (com declara<;8es)=; 
L'rrnardino Ca~~ualito Cincinato da Coeta=Adolpho Pi- 
nat?zte2= Ltcciano Monteiro=Visco~lde do Banho- Manzcel 
II~ .n te l ,  relator. 
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o regimen normal do estado, como 6 indispensavel para o 
desc~ivolviineiito e prosperidad(~ do paiz e para a conser 
v;ição das suas tradições e prcutigio historico. Desiieccs 
sario sr: iios afigura a reprotluc<;iio do qiie já foi, a csic 
respeitc~, largamente expendido. 

O projecto q110 t a n i o ~  a lionra de submetter á coiibidc- 
i.itç&o dc Vossa Magestade, 8, pois, uma coiiseqiicncia 
tlos motivos que deteminaralu o governo, no ardiio dcs 
empenho da sua missão, a u%o se restringir 4 excliisira 
adopção de providencias administrativas e financeiras, por- 
fundamente convencido de qiic estas scriam estereis ou 
pouco proficuas, se o regi~nen politico da naçno continuasse 
:L estar suajeito a conflictos c 11c.rtiirbaçGes u inqiiinado de 
vicios, que t8o prejudicincs tCem sido p:ira o funccioriir- 
rnento normal das institiiiçõcs. 

Prctcrrid~~ndo prevenir a tempo mais funestas conseqiicn- 
cias, o gi~rerrio não procede sob o influxa) que &t~ctiiii ciii 
iiinitos cq1,iritos impacientes e nvidos de reformas c inno 
v:tyI:~.-, I iiicnos ainda sob a influencia de propositos nie- 
I t i r i o  i t c  partidarios ; mas tcndo scímente em vista os 
lleriores interesses do paiz, r obedecendo & exc1usiv:i ns- 
piraqgo de cumprir honrada o dcdicadamente os soleiniic~ 
compromissos contrahidos para com Vossa Magestade c 
para com o paiz, delibcrou elaborar o projecto de decrcto, 
ciijos fundamentos c contextura Vossa Magestade se di- 
gnar& apreciar com o seu elevado e esclarecido criterio. 

Nn cor?stituiw, que propomos, da camara dos dignospa. 
1.1'8 620 iiíloptadas tres modificações fundamentaes, ajustadas 
.i iritlole d'esta camara e á funcpiio politica que tem dt 
exercer: a suppresslio da parte electiva, a reducygio dc 
numero de seus membros e a livre nomeação de pares sem 
n limitapão de categorias, mas sujeita a restrirç8es e a 
incompatibilidades, que deverão concorrer para o presti- 
gio e auctoridade das deliberapces da mesma camara. 

Na reforma constitucional de 1885, qixe visára princi- 
palmente á cxtincyiio da hereditariedade e A fixafio do 
numero de pares, acabando com a nomeação illimitada, per- 
mittida pelo artigo 39.O da carta constitiicional, introduziu se 
a parte clrvtiva do pariato como um elemento destinado 
a moderar pela sua renovação, conjuncta oii separada cla 
eleição da camara dos senhores deputados, os iiiconvenicn- 
tes porventura resultantes de uma assemblba legislativa, 
ciija maioria inamovivel podesse levantar embarapoe graves 
ao proficuo trabalho das cortes ; e para que a diversa ori- 
gem do elemento temporario c da partc vitalicia nHo moti- 
vasse antagonismos perturbadores, pareceu remedio efficaz 
igualar o pariato electivo ao de nomeação regia, escolhen- 
do-o nas mesmas categorias legnes, e considerou-se o pro- 
cesso indirecto da eleição uma acertada garantia do 1~~11- 
dente c esclarecida selccp#o dos eleitos. 

N.So correspondcraiii os resultados ao cngcnho dlf?btils 
1 s~iiil)inaçíJes. Os defeitos c vicios do systema eleitoral :if- 
fc.c.taram tambem a eleiqão do pariato, aggravando-se att5 
pela indifforença lamentavcl com que geralmente o corpo 
eleitoral acceitou o processo iiidirecato da elcipso. O pe- 
riodo de seis annos, assignado á diiraç#o d'esta funcqão 
 lectiva, nunca chegou a completar-se, acompanhando 
sempre a dissolupão da camara dos senhores deputados a 
dissolução da parte electiva da camara dos dignos parc,s. 
N'estns circiimstancias o pariato electivo, não recebendo do 
~ u h q i o  :i aiictoridade necessaria para supprir a inferiori- 
dade nwiicrica em que se encontrava em frente do pariato 
vitalicio, tem sido apenas como que um elemento adven- 
ticio da caniara alta, com cuja indole nno logrou ainda 
consubstanciar-se, não tendo podido acrescentar o presti- 
gio d'estc corpo legislativo nem robiistocer a acyão qiie 
iiormalmente lhe compete na vida das institiii~ões repre- 
bentativas. 



1 DE FEVEREIRO DE 1896 
I Rcconstitiiir, pois, a camar:i dos dignos pares, cxc.liis;v:t- 
inentc, coiri rueinbros vitaliciox tlt> rioinca(;ko i.egi:i, p;ll+*c'" 
12, 01~1j~)~'tlil10, como s:ilutar, t:iiilo para a sii;~ c0iivt.iiit 
Iioinogeiicbitlade, como para g:Lr;iiitir com a iriarncivil~ili(l.!({~' 
do cargo o inteiro desi~ssonilro c indcpcndvrici:i rio lar- 
caicio da fiiiicçâo, de iiiodo que possa caoopcrar corti :L i ' c b -  

111ar:~ dos ~ (~nhore s  d~'l)iitados ao abrigo do ~iodrroso irifi"') 
(Ir: 11aisõc . ou prcc.oiiccitos: a qiic euta 6 iiatiirain~i~ntc 111.lld 

itrcit;~ 1:' ni;i organis:iy%o e origciii, c para exercer lia 

~iiigiistti i~!is&o 1egislativ:i a infliicncia l)~~iitlrradora e 1)  

oritcrio 13lcv;~do adaiiiridos ris diiituriia exi~erien~ia (10;; 
I 

iicgocio, l~oliticos c adiiiinistrativos. 
Fixa ( s ~ ~ i  noventa o numero dos parca vitalicios (iu 

iioineac,:o regia, ficando assim a camara constitiiida <.oi~l 

Iiiiitiero inferior ao :~ctllal, que excedo a cento sessent:i c' 

dois, I ) I > ~ I I I I C ,  alem (10s pares da faniilia real c do$ prc,l;i 
tios i1:ts doic~ ilioceses do continente do reino, 6 compc~.~t;l 
(lc ccrii iiieinLros de noriieaçiio regia e de rincoenta c a l e  
cativos. 

JJaventlo-se reduzido a cento c vinte o niimero de de- 
putados, pclo decreto de 25 de mnrqo ultimo, riXo poderia 
subsistir a. caniarn dos diciios pares com o c.levad() 1111- 

mero de membros que lioye a constitiliani s t . 1~  infsin~ii.  
11s norni:is dc direito pilblico que cni todos os yaizes 1)i.e- 
sidein & org:lnisac;%o das duas cariiaras, e s~giiiido as qiiaes 
a camara alta, qu:ilquer que seuia a siis denoiiiiiiaçI~ espe- 
cial, é s e m ~ r c  inferior em numero á camara dos cleputailoe. 

I ~ublicistas~euiinentes preconisain a vantagcin de que ;iq 

assciiibléas dcliberativas nfio seiam muito numerosa*. t. 
ii'este se~lticlo se tCc111 orientadoas reformas operadas (,m 
di~lersos clslaclos. Nas grandes assembléas as yaixzes poli- 
ticas acct jiidcrii-se e cieflagram com mais facilidade e violen- 

1 cia. A screria e reflectida resolupâo dos negocios está mais 
sujeita á contingente pertiirbaç#o, resultante das luctas 
desordeiiadas dos partidos, e nem sempre a voa da rasão e 
da prudencia pddc ser rscut;lda, nem exercer o seu iinpc.i.io 
em deliberações toniatlas precipitadamente sob n inflneiici:~ 
de impressões comruunicativas, subitaneas e irresisti\ eis. 

A iioiiieação dc pares do reino fôra limitada a detclririi- 
nadas cantegorias de cidadãos pela lei de 3 de maio dc 
1878 e Bs mesmas categorias ficou adstricta a elei<;Lo 
pares l~ela  lei de 24 de julho de 1885. Esta limita~&o, 
plausivel sob a vigencia do artigo 39.O e do 8 1.' c10 ar- 
tigo 7.1.' da carta constitiicional para corrigir alguns iii- 
coiivctiientes da faciildade de nomeação de pares sem nii- 
mero fixo; pla~sivel ainda sob a vigencia da lei de 1855 
pzra igualar nos titulos de capacidade os pares electivoe 
aos vitalicios e obviar 21 alguns inconvenientes de uma ca- 
rnara iiiixta coniposta de Gembros electivos e de membros 
de noiiieação regia, não teni a ineslna justificagbo sob O regi- 
men qiic propomos, no qual, sendo limitada 4s vagas qiie 
furt~iri oc.correrido a faculdade de iioiiicay50 do pares 110 

rr.iiio, 11ar;i o sei1 prcencliimento ficarlo ciri immediatri c1.i 

dencia os hoiiieiis riiitis distinctos pelos serviqos ou talcii- 
tos c entre elles se fará natiirtilmerite a escolha dou ftitiiro;i 
pares. As cotegori;ls legaes, n#o constituindo sO por si :L 

iridicay.',~ do incrito rcal, siXo inefficazes para assegiir~rrcul 
urna b o ~  ~scolh:~,  r 1)odiam ser até invocadas para jiistifi- 
car uina ~~oineaq?to iGc.rios bciii cabida. 

Acrescc ;linda que c:~tc,gi~rias fixadas por c a r t , ~  de 
lei de 3 de maio de 1878 liao siio actualmente as mesinas, 
porqiie soffr~ram importantes d t c~aç5es  as que se reft: 
rem ao rendimonto da propriedade, do capital e, da ind~is- 
tria, e 4 diiiturnidade das fiiiicç8es legislativas. E evidente, 
pois, que as categorias perderam grande parte do seu valor 
e signific:l$io primitivos, e por isso proferimos o priiici- 
pio da livre nomeaçzo estabelecido pela carta, contra o 
qual não proocde o exemplo de paizes que o n%o ac1opt:l- 
ram, porqiie 6 diversa n'elles a organisaç~o constitilcional 
da caniara alta, A que siilrsiste aliás n'outros paizes, cu- 
jas instituigkes parlamentares podem ser tlin hom exemplo 
e modelo. 



D W O  DA CAMARA DOS SENH4 
Uma restricçLo comtriílo se iii!p8e natiiralmente A livro fa 

ciildade de nomeac;%o de p:trcs : C: a inelegibilidade absoliita 
para o cargo de dtputado,, quando riZo provenha de incom- 
patibilidades pcciiiiarcs a iiatrircza electiva d'este cargo 
a /i iiidolr da r~sl)cctiva cain:tra, pois que seria contradi- 
btorio acceitar como liabcis para tomar assento na caiiim-r 
alta OS qiie por sul)eriores conveniencins publicas são ah 
solutamerite excliiidos da dos deputados. 

Na reforma ,:leitora1 (1ecret;ld:i. em 28 de niarço iiltiiiio 
ficarain consign:tdos diversos motivos, que, a titiilo de iiit.lt.- 

f ibi1id:lde ou de iilcoriigatibilidade, excluem da cainartt dos 
eputntlos, oii d o  siiiiiiltaneo exercicio do mandato ltgih- 

lativo e dr funcçGes publicas, os cidadbs que se cncoii- 
trem em determinadas situaçzrs, acatando-se por esta fdrni:~ 
as sensatas cxigeiicias da opinii2o geral, que, desde miiito, 
se havia pronunciado pela nevessidade de corrigir a im- 
previdcnci:~ dg lei, com restricções qiie assegurassem o 
yrestigio dos alto$ cargos politicos e a mais conveniente 
representaçlo parlamentar dos interesses collectivos da 
nação. 

N'um decreto organico da camara dos pares indispcns:~v( I 
se torna considerar iguaes reclamapges sobre incomp:itihi- 
lidades do pariato; porém seria indesculpavel erro tr:tbla- 
dar para uma lei sobre o pariato vitalicio as mesmas iiicoin- 
~>atibilidades, ou transitorias interdicções, prescriptas para 
cargo5 clcctivos e amoviveis, sem attentar nacr differc.iipau 
fundanit~ntaes que existem entre a origem, duragão c na- 
iiurex:~ tle uns o outros cargos. 

lJoiidcrando com justo criterio essas differenças, parcce- 
raiii-nos descabidas para a camara dos dignos pares as iii- 
coinp:~tihilidades, ali& inteiramente justificadas para :i <.;i- 

m:ira do. scnhorcs deputados, provenientes do exerc.i(.ii~ 
tlc certos cargos ou funcçõcs publicas. Estas incompati- 
biliciatles, estabelecidas tanto no interesse da geniiiriidndi. 
(10 hiifl'ragio, como em proveito do servi90 do estado, (1110 

tSc~iivc~m ;illicar do influxo dc interesses partidarios, seriiiiii 
1.1 ~iiti.:idic*torias com a constituiyão de um corpo legislati\ 1 I ,  

111:(lc iinporta congregar as aptidões melhor coinprova,Li.i 
1 1 1 ,  tiroviiiio dos cargos publicas, e serinrii inteiramente dl .- 
~lecessarias para o recto exercicio de uma f~incçHo politi- 
c :~ ,  qiie na iriamovibilidade tcm a mais efficaz garantia cla 
iiidependencia com qiie deve ser desempenhada, e que esta 
niclhor protegida coiitra n vchemencia das paixões pela 
gradual c lenta noineayEo dos membros da respectiva as- 
seuiblba c pela idade exigida para o seu exercicio. 

As mesmas rasões n8o procedem com respeito ao ser- 
v i ( ; ~  de omprezas ou sociedades que do estado slo depeii- 
dcntes por interesses pondorosos, e por isso reputâmos 
do indec1in:ivel ronvciiiencia decretar para o exercicio do 
pariato a incompatibilidade proveniente de concessões, 
ai remntações ou empreitadas de obras publicas, ou emer- 
gtbnte de logares nos coiiselhos administrativos, gerentes 
o11 fibcaos de emprezas oii sociedades industriaes ou mer- 
oaiitis, constituidas por contrato ou concesslio especial do 
estado, ou que d'este hajam privilegio, subsidio ou garan- 
tia de rendimento, abrangendo na incompatibilidade os 
pares do reino que actualmonte se encontrem n'esta situa- 
çk),  c OS que ii'ella vrnham de futuro a encontrar-se, 
porque seria mal cabid:~ qiialquer contemporisação com 
interesses iil crcados. 

Para quC csta iiicoiiipatibilitlade seja inilludivcl e seve- 
ramente observada, alein d : ~  pena de siispensão dos di- 
reitos politicos até tres annos, consigna-se a sancção civel, 
declarando nullos +so facto todon os actos praticados pelo 
infractor, quer individual quer collectivamente. 

11 reforma que propomos demanda providencias com- 
p1mc~ntai.e~ que previnam a funcç5o normal do parla- 
mento, cliiando entre as duas camaras surjam conflictos 
,&, annnn+rnrln, .3^1:L ----- F- - 1  
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DOS SENHORES DEPUTADOS 
.t~jcitns 4 sua resoluçIo, e diversamente apreciadas 
.Ilas quanto a? seu valor intrinsaco, ou quanto á siia 
~~ortunidade. E necessaria para a elaboraç2io das lei 
t.aoperaq%o dc ainbas as camaras, igualmente soberan:~ 
(ll~tndas dr iguaes faculdades, salvas as excepções relati 
,i iniciativa dc proposiç80 ou discussão de determina 
i-,silniptos, (Ia privativa competencia da camara dos seir 
ios dcpiitados, e salvas as attribuições de suprema j~ 
(satura, dn exclusiva competencia da camara dos dig 
pares. D'esta igualdade resulta que a rejeigo de um 1 
i..c-to de lei por parte de uma das camaras ou a manifc 
irostiliclnde de qualquer d'ellas a um plano ou pensa r1  r 

~ovci.riativo, se em alguns casos pdde representar uma i 

clicayâo constitucional attendivel, .pdde tambem signitic* t i  

ii'oiitros casos um perigoso divorcio com legitimas aspii-:i 
yões do pais ou com imperiosas exigencias da adminis- 
tração do estado. 

Para romediar taes inconvenientes ha n'algumas conati- 
tuiyijes politicas a faculdade da dissolup80 para as amem- 
bl6as e11,ctivas e a de nomeação de novos membros para 
as assoii~l~lU~is vitalicias de numero illimitado. 

Nc~uliiiiii d'estes expedientes B praticavel n'uma camara 
de membros vitalicios cm numero fixo; mas na previdente 
sabedoria da carta constitucional encontra-se uma indicaygo 
que, adoptada com algumas modificayões, resolvera, conve- 
nientementc a difficuldade. 

Determina a carta que uma commissLo constituida com 
igual numero de pares e deputados conheça da divergeii- 
cia cntrc as duas camaras sobre emendas ou addipões ro- 
lativas a detcrrninado projecto de lei, e procure uma solu- 
$50 coiieiliadora. Ampliar a competencia d'essa commisslo 
:\o caso (le rejeiçbo de qualquer projecto de lei, no todo 
ou ein yi~rte, parece ao governo dc Vossa IvIagestade o 
iiiais iduiieo :ilvitre para preparar um resultado satisfecto- 
rio. E conferir h commissão amplos pocleres para rcxsol- 
vvr ciefiiiitivxmente o litigio, como uma de1eg;içfo das ca- 
iiiaras, sem que estas hajam de discutir e votar de novo o 
, 1 1 1 ~  jh fira debatido, 6 sem duvida o meio mais adequado 
l):wit, I I ' P S ~ ~  caso, desprender de morosos tramites e de inu- 
t ( h 1 : .  t~)riii;tlidacIes o exercicio da funcplEo legislativa. 

Occorrendo iguaes conflictos em determinadas e restri- 
ctas materias, espccialmente em assumptos tributarios ou 
orçnmentaes, têem algumas constitiiipões attribuido a pre- 
eiiiinenvia it deliberaçzo repetida da camara dos deputa- 
dos, outras tcem reconhecido como reso1uc;Lo do parlamento 
o parccclr que em ambas as amaras ,  funccionando separa- 
damente, reunir maior somma de votos, ou que, em re- 
união dos dois corpos legislativos, constituidos em asscm- 
b16n ixnica, for adoptado por maioria relativa; por6m qual- 
quer d'extes alvitres parece ao governo menos acceitavel, 
oix por collocar em situapão de inferioridade uma das ca- 
maras, ou porque, reduzindo-se a uma mera questão de 
numero as votapões parlamentares, Ltl expediente se n%o 
compadece com o caracter organico de cada um dos cor- 
pos lcgislativos. 

880 estes os principios consignados no artigo 5 . O  do pr8- 
sente projecto de decreto, .que modifica a disposição do 
artigo 54.O da carta constitucional e revoga nas suas dia- 
posiçõcq sil1)stanciaes a Ici de 27 de julho de 1849, rela- 
tiva ;i, rommissZo mixta de pares e deputados. 

No 9 iinico do mesmo artigo e no 9 1 . O  do artigo G.%c 
attribue ao poder inodera(1or n faculdade de decidir a di- 
vergeiici:t entre as duas cnmaras, exclusivamente quando 
a commisu2io em que hajam delegado os seus poderes não 
chegue a resultado algum sobre o objecto que lhe foi 
commettido, ou qiiando haja empate ; por6m deve aquella 
deeis80 ser necessariamente conforme ao que fora delibe- 
radp por iiina das cainnras. 

E o poder moderador, segundo a lei fundamental do es- 
tado, a chave de toda a organisagão politica, incumbindo- 
lhe velar pelo equilibrio e harmania a&oe pcdcic. , 

. 7  - 1 .  - .  . .  . - -  - 



cretos das cortes com direito absoluto de veto; 6, por 
tanto, raciorial que lhe assista a faculdade de prover ac 
bem geral da na920 nos casos excepcionaes e moinento- 
sos em que sobre assumptos graves da competencia do po- 
der legislativo, as cortes não possam harmonisar-se Acerca 
tle alguma resolução urgentc. Esta competencia nem 6 es- 
tranha á indole do poder moderador, pois que tem este a 
suprema faculdade de dar ou denegar sancçno aos decrc- 
tos das curtc~,  nem 6 offensiva tla autonomia e dignidade 
rio parlamento, porque s6 póde ser exercidn em hariiio- 
iiia com a deliberação de tima das camaras e depois de 
iiia1lograd:is as tentativas conciliatorias. 

A exemplo do que preceitua a constituição politica de 
:ilguns paizes, ao governo afigura-se vantajoso que os iiii- 
iiistros possam aproveitar a competencia profissional de 
tiinccionarios superiores do estado para esclareccrein as 
clisciissões parlamentares de projectos de lei, tanto da iiii- 
iaintiva do poder executivo, como da iniciativa dos digiius 
1);Lres oii dos senhores deputados, contribuindo não só para 
:I elucidaq8o dos debates, cumo para que a discusslo, 
iulstricta L espccialidncle da mataria, não se desmande cni 
clivagações estereis. A responsabilidade dos ministros pelas 
siias propostas e pelos actos de administraçLo cabe-lhcs 
precipna c nlio Q declinada em delegados da sua escolh:b, 
pois que estes sIo inciimbidos ilponas de acompanhar e 
tomar parte em certas discussões parlamentares, mas seiii 
voto. 

A ultima reforma constitucional limitou a faculdade de 
diasolus2to da camara dos senhores deputados, prescre- 
vendo quc, depois de uma dissoliipiio, não podesse decre- 
tar-se outra, sem haver passado uma sessão de tres me- 
zes, a esta restricçzo, aliás incongruente com a facul- 
d a d ~  que sc manteve da dissoliiy5io de uma camara aca- 
bada de clcger depois da iiltima sessão da legislatura, 
pretendendo protcger a estabilidade d'aquella assembl8a 
contra o possivel arbitrio de nova consulta dos collegios 
eleitoraes, tollicu o meio constitucional de substituir, antes 
dc findo aqiielle praso, uma camara que, por quaesqiier 
circumstanrias, se tornassc incapaz de trabalho util e be 
convcrtcssc at6 n'um elemento de perturbayllo politica. A 
melhor garantia contra arbitrarias dissoluções consiste 
principalmente na auctoridade de que a camara se reves- 
t t .  quando genuinamente constituida em harmonia coin es 
fi,i.ças vivas do paiz, e para que :L SU:L constituipão não 
fosxc viciosa na origcin forain adoptadas j L  na ultima re- 
fi~ima eleitoral as providencias convenientes. 

Concordante com este mesmo pensamento Q,, pois, o res- 
tal~elecimexito quc propomos do 5 4 . O  do artigo 74.O d:i, 
c.irta constitucional. 

A disposipão do artigo 7.' do projecto, relativa á. vi- 
gc~iicia das leis orçamentaes c As do fisaçflo dos contin- 
gc5ntes do recrutamento e das forças de  niar e terra, tcru 
1 1 ~ 1  fim obviar, a exemplo do que está decretado n'outros 
p\Izes, aos inconvenientcs resultantes de impeditivas o 
l ~ o i  ventura propositadns discussões do parlamento sobre 
aqii~rnptos por siia natureza absolutamente essenciaes h 
vit-la normal do estado. 

Senhor, na precedente exposiçsio ficam indicados os fun- 
dninentos e disposiçoes principaes do projeoto. 

( ) pensamento predominante 6 conseguir a composi~i[o 
( 1 1 .  lima camara alta que, accommodando-se mais A sua ori- 
gí2ni  e primitiva feiç80 constitucioiial, e sem abdicar da 
111 upria iniciativa e do direito de interferir activamente nos 
:i( tos e resoluções parlamentares, se distinga todavia pelo 
ccl'irito tradicional e conservador, pelo sereno e lucido 
nu:tirie dos assumptos, e pcla especial aptidão adquirida no 
trato diuturno dos negocios publicos. 
N'uma epocha em que a s  sociedades são agitadas pela 



.- 
' .iiicit~dnds febril de reformas qiie affectem o organismo I pulitico a ecanomico das napões, c em que as leis de evu- 

liiçiio liistorica actuani na physiologia das sociedades mais 
eiiergicaiiiente, B de indiscutivel convenicucia que, rio jogo 
das instituições reprcsentntives, a par d : ~  camxra elcctiva, 
mais propria para reflectir os aspectos iiiiidaveis d i ~  opi- 
nião publica, funccione outra camam mcnos imprassiona- 
vel e por isso menos atreita a obtemperar nas siias delibe- 
raçoes ao iiifluxo irresistivel das paix0es partidarias, c: 
a condescender coiii as volubilidades da opinião. 

Estarrios persuadidos de que a noineasão vitalicia de 
pares eiii numero fixo, B proporção das vagas occorrentes, 
B o processo mais adequado de constituir uma cain:ir:i do- 
tada dos requisitos indiepensaveis para urna accrtada e en- 
clarecida revisão das propostas legislativar e para a cri- 
tica desapaixonada e serena dos actos do governo. 

Nem pelo processo de noniea~2io illimitada, nem pela 
introtlixcqão do elemento electivo, poderia a camara doe 
dignos pares do reino adquirir jamais o caracter eepecial, 
que esperânios lhe dará do futuro a discreta escolha dos 
seus membros entre os cidadãos notaveis pelo seu compro- 
vado merito pessoal, pela superior illustraqâo, reconhecida 
auctoridade moral, servipos abalisados, ou por outras qua- 
lidades que os tornem distinctos e dignos da consideraç80 
e respeito dos seus concidadXos. 

Coiivic*tos, pois, da opporti~nidade, iirgencia e vanta- 
gens das disposições d'este projecto, confiadamente o sub- 
mettemos A approvaçtlo de Vossa Magestade. 

Paço, em 25 de setembro de 1895. - Erncsto Rodolpho 
Hintze Ribeiro = Joüo F e ~ r e i r a  Franco Pinto Castello 
Branco =Antonio d'dzeuedo Castello Branco = Lu& Au- 
gusto Pimentel Pinto= José Bento If7errezi.a de Almeida = 
1.ui.z Mavia Pinto do Sooeral=A~thur Alberto de Can?pos 
Helzriqrces. 

Attendendo ao que me representaram os ministros e 
secaretarios d'estado de todas as repartiçoes : hei por bew 
decretar o seguinte : 

Artigo 1 ." A camara dos pares B composta de membros 
vitalicios, ern numero de noventa, nomeados pelo Rei, alem 
dos pares 110' direito roprio mencionados no artigo 40.O 
da carta conutituciona e no § 2.O do artigo 6.O da lei de 
24 de julho de 1885. 

I' 
1." Continuam fazendo parte da carnara dos pares os 

act~iaos pares do reino por direito hercditario c pelo mee- 
mo titulo terIo ingresso n'esta camara os que se acharem 
compreliendidos na disposiçIo do 5 7." do artigo 6." da 
rcferid:~ lei. 

2." No numero de noventa pares do reino fixado pelo 
presente artigo ficam incluidos os actiiaes pares de nomen- 
çzo regia, inas não se cornpreliende~n os pares por direito 
hereditario. 

Fica por este niodo alterado o artigo 6 . O  da Ici de 24 
de jiillio de 1885. 

Art. 2.' NNlo podem ser nomeados pares do reino os 
cidadãos que tiverem menos dc quarenta annos dti icl;idc, 
ou os qiie forem absolutamente inelcgiveis para deputados. 

5 1." N&o sLo cornprehendidos na ultiiria parte d'este 
artigo : 

1." Os chefes de missões diplomnticas; 
2." Os commissarios regios nas provincias ultramnriiias 

e os governadores das mesmas provincias; 
3." Os empregados superiores da casa real. 
§ 2." nomeaçZo de par do rciiio serA oficinlincnte 

cominunicada A camara dos pares, e por propost:~ cle nl- 
gum dos seus membros poderti ser impugnada, no prnso 
de cinco dias desde a communicaprto, com exclusivo fun- 
damento na infracqão d'este artigo, sendo a impugnas80 
resolvida pela carnara no praso de dez dias desde a aprc- 
sentaqIo da proposta. 

9 3." Na falta de impugnayão ou resoluç80 nos termos 
o prasos declarados no paragrapho íintoccdcnto o presi - 





o orçaincnto da receita c despeza do anno seguinte e o; 
propostas fixando as forças do mar e terra c os contiri- 
gentes de recrutamento da força publica; quando attj :i11 

fim do anno economico as côrtcs não hajam votado as re5- 
pectivas leis, continuarão em execuçlo no anno iiiiuic.- 
diato as ultimas disposições legaes sobre estes assuniptos 
at6 nova resoluçiio do poder legislativo. 

Fica por este modo alterado o artigo 12.' e ampli $1111 
artigo 13.' do acto addicional de 5 de julho de 1852 

Art. 8 . O  Fica revogada a 1egisl:iyIo em contrario. 
O presidente do conselho dc ministros, o os ministros i. L 

cretarios d'estado de todas as repartições, assim o tciih:ll 
entendido e façam executar. Paço, em 23 de setembiso (1,. 
1895. = REI. 3 Brnesto Rodolpho Hintze Ribeiro = Julio 
Ferreira Franco Pinto Castello Branco =Antonio d ' d z e  
vedo Castello Branco = Luiz Augusto Pimentel Pinto == 

, José Bento Ferreira de Almeida = Luis Maria Piqito do ' Soveral = Arthur Alberto de Campos Hen&qrtes. 

O Sr. Presidente : -EstO em disciissllo na gent4ra 
dade. 

O ar. AiBroyo : -Sr. presidente, eu não tenciona\ 
iniciar a cliscussiio d'cstc importante projecto de lei; como, 
porém, não vejo presente o cavalheiro qiie constara ini- 
ciaria o debate, pedi a palavra para apresentar algiim:irc 
considornções e justificar o meu voto. 

Posso dizer que ha doze ttnno:3 para cA me pert 
privilegio do tratar n'esta casa os assiimptos de I 

publico constitucional. JA por occasião da reforma d : ~  .. 
constitucional de 1885, em que se discuti11 o seguntl 
addicional 4 nossa carta constitiicional, eu tive occ i. 

de fazer largas consideraqões sobre os printxipaes :I - 1 0  

ptos dc direito publico portuguez. 
Desde entao, como qiic contralii o habito clo não tloix 

de acompanliar as disciissões qiie têein tido logarna varria 
ra e ee teem publicado na imprensa sobre este momciitoeo 
assumi~to. Tenho discutido e acomnanhado não s6 a -  mlt- 
dificaçkes que nos paizes estrangeiros se foram msciiifi.\- 
tando Acerca do assumpto, mas tambem a corrente til 0 1 1 ,  

ni8o publica portugueza e o estudo dos pul1icist;i- 11 1. i  

partes fundamentaes da orgnnisapão do poder legisl i t  i \  1 

Desculpe-me v. ex." quc eu comece por lamentar I I 

dcm que R commissão ou o governo entendeu dai 4 - 
prqjectos de ordem constitucional. Eii entendo, ar. . 1.1 
dente, que commettemos um erro de doutrina, de m( I l i ~ l l  

e at8 iim erro politico, em discutir primeiramente 1 1  1 

ploma que fie refere om quasi todos os seus artigo6 .i 
mara dos dignos pares, em vez de termos conieçado, o n  
aliás deviamos faaer, pela discussBo do diploma reli! 1 1  

camara dos senhores deputados. 
P6de parecer isto lima questto secundaria, de pur 

tematisaçIo, mas quem conhece e quem ostiida os a 
ptos relativos á organisação das diias casas do parlai, 
nKo pdde deixar do.acceitar como verdade inilludivel, 1 

o ponto de vista fundamental rt accoitar na resoluc$io ( i ' t  7 ,  

problema 6 o da reorganisacão da camara dos senliore 
de~utados. 
3 por aqui que se tem de lançar as bases fundnmeiit:teh 

da prganisaq80 d'esse poder constitiicional. 
E na orgaiiisaçilo da camara dos senhores depiit:i(l, 1 -  

que se devem tratar os conflictos possiveis entro as ,111:i. 

casas do parlamento, e Q ainda sob o poqto de vista ti111 
damental do poder legislativo, que n6s devemos abordar 
com coragem, abordar abertamente u ngo parcialmente, o 
problema da representação das diversas classes nacioiiaes, 
no seio do parlamento. 

Eu  vi, com milito agrado e com milito applaiiso, todo o 
ministerio, e muito especialmente o Sr. ministro do reino, 

i a çuja intelligencia brilhante nto passou desapercebida ;i 

, importancia d'esse nosso ponto de vista na organisaçZo do 
poder legislativo, eu vi, repito, com muito applailsc), at 
tentar n'esse problema. Mas o que é preciso é atacal-o dc 
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face, vendo-o em toda a sua amplitude, de modo que a 
3ol~içHo que do nosso estudo resulte n&o seja urna soluçãc 
,~:~rcial, c.oxitradictoria, mesquinha, que não represente uma 
irganisagilo dofinitiva d'esta parte do nosso poder publicc 

c-onstitucional, nem sequer seja a satisfaçlto das necessida- 
~ l o s  mais urgentes de momento. Lamento, portanto, a or- 
fl+lm dada a esta discussão. 

V. ex.", Sr. presidente, tem visto e continuarti a vei 
qiie 611 liei de trazer para estes debates parlamentare~ 
iiiua al~soiuta falta de ponto de vista partidario. Em con- 
\ tarsa que lia mais de um ou dois annos eu tive com al. 
giins dos membros do gabinete, -e um d'elles ha de recor 
&r-se do que vou dizer, se porventura quizer invocar a 
memoria d'esses instantes que juntos passAmos,- eu tive 
o(*casião de dizer que era a n6s, aos que, por circumstan. 
CIRS fortuitas, nos achámos embrenhados nas mais arden. 
t,  .J luctas de que resa a historia do nosso parlamentarismc 
111)s iiltimos trinta annos, que pertenoia interpretar a ma. 
~ic i ra  de ser das discussões parlamentares. 

É absolutamente conveniente que as discussões nato to- 
iiiem uma feição esteril de partidarismo,-e Q preciso pGi 
:I palavra ao serviço de uma convicçlio intima, nor- 
tt3ando a consciencia pelo espirito das coiisas e dos factos, 
disse eu, por essa occasido, ao nlesmo ministro. E ainda 
acrescentei que contava com o concurso de todos os ho- 
mem que tem uma palavra brilhante & sua disposiçEo. 
com0 era a do S. ex:, assim como com a sua boa von- 
tnde, para que se chegasse, nas discussões parlamentares, 
:i por absolutamente de parte todos os preconceitos de fei- 
qKo partidaria, e para que as opposi@ea n'estes debates 
fizc3sst.m s6 ouvir as corrente8 da opinfjEo, fallando sd 
(luando soubessem que atr;ls da palavra dos oradores es- 
1.iva o paiz, estavam as forças nacionaes. 

N'esta occasião tive ensejo de chamar a attençXo de 
cx." para o gravissimo problema da organisaç80 do par- 

' imcnto, sob o aspecto da entrada das classes nas cnma- 
i 18, o que Q um importante problema dc direito publico, 
I *  fiz votos para que essa organisação não representasse 
~~iiicaniente um es irito mesquinho de proselytismo, reali- 
wido-se um empre I endimento era grande, -porque S. cx.= 
i,nha meios e faculdades para tuclo assim effectuar. 

Infelizmente S. ox.. deixou-sé deter, a meio caminho, 
por peias, obstaculos e preconceitos. 

Quem, por assim dizer, entoa o p ~ n i t e t  do seu passado 
11 prima, sr. presidente, por entrar serena e tranquilia- 
inente na discussto, nXo tem o mais pequeno intuito de 
por nas suas palavras qualquer cousa que signifique cen- 
sura aspera, ou a mais leve insiniiaç80. 

O que tenho em vista B accentuar o direito, que a to- 
dos n6s pertence, de procurar, senXo convencer a camnra, 
ao menos justificar o voto e a maneira como encarâmos o 
projecto qiie se discute. 

E, dito isto, Sr. presidente, vou, a largos traços, dizer 
algumas cousas, que ella certamente pensa, mas que eu 
preciso repetir, para justificar a minha intençtio, nobre o 
estado por que passa o parlamentarismo actualmente, sob 
o ponto de vista experimental, hoje assente em qiiasi to- 
dae as organisações do poder legislativo e at6 nos paizes 
qiie se querem afastar das tradições classicas, em grande 
parte improductivas, em grande parte senis, das velhas 
organisações parlamentares da Europa continental. 

Todos os pnblicistas que hoje dedicani o seu estudo e 
attençXo a problemas d'esta natureza, arredam do seu 
ponto de vista fundamental a concepç8o do suffra,' v10 como 
nogHo de um direito, e estribam os seus programmas e 
projectos na concepção do suffragio como funcçso civica, 
como correspondendo a um dever que o cidadão tem de 
oxercer em condições de illnstraç30 e moralidade. Quando 
essas coiidiç0es de illustra<;ão e moralidade nIEo se mani- 
festarem no individuo, nDo existe n'elle o direito dg.cgg- 
prir aquillo sue não estd hahilitildn 0 f n n a *  -s- 
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existe aqiiillo que aiitigainente se considerava como um 
(lireito, e qiie hoje B considerado iiiiicn c simplesmente 
como exercicio obrigntorio c civico de um orgLo que reuna 
as condiçzes ipdispensaveis para operar e proceder a bem 
(10 seu paiz. E por isso que perdeu de moda o antigo pro- 
lllcma de syffragio universal, a conquista das garantias 
~lopulares. A falsidade da coiicep~lo da noçLo do suffra- 
gio universal corresponde a falta de realidade nos proces- 
sos eleitoraes, como á, reivindicaçlo ao transe do jacobi- 
~iismo corresponde o dcsenvolviincnto de maus costumes 
de eleições, o estaheleciiiic~ito de principios e a marcha 
de habitos, que ncis todos os que temos trabalhado n'essa 
desgraçada machina eleitoral, conhecemos admiravel- 
mente-e que por isso esciiso do repetir. 

Quanto 4 organisaç80 da camara, foi, 6 e wntinúa a ser 
um problema interessantissimo - e tão interessante que 
nRo tenho duvida ein consideral-o como talvez aquelle que 
mais particularmente captiva o meu ospirito. A organisa- 
$&o de uma camara dc classe, onde todos os elementos vi- 
vos, onde todas as classes do paiz tenham representac;ão; 
onde appareqam os intcresses renes e verdadeiros da vi- 
da de um povo, aqiielles que muitos espiritos liberalões 
tentam e tentaram afastar do convivi0 parlamentar, mas 
cuia acclio so exerce atravhs de tudo. O estimulo da acti- 
viiade individual, a suminula da vida de cada um, o fun- 
damento da vitalidade individual e collectiva de um povo, 
tudo deve ser attendido de maneira que nas suas diver- 
sas especialidades nilo seja eaquecido, antes seja lembrado 
pelo legislador que aqui venha trazer a sua voz sincera e 
a euo cooperação leal. 

A organisação de uma camara 6 um problema tHo diffi- 
cil, tzo complicado -n'este momento, n'este periodo rcla- 
tivamente embryonario em que as differentes classes aindt~ 
não conseguiram obter entro si uma estructura logica e de- 
finida- um parlamento de classes B t&o difficil, pela diffi- 
culdadc de obter uiiia representação proporcional, cqui- 
poiideraiite de todos esses interesses, que at6 hoje as 
teiitativss feitas n'esse sentido em todos os PIL.~ZRB europeus, 
quando porventura os governos ou os parlamentos se lern- 
bram de modificar o codigo fundaiiiental d'esses mesmos 
paizes, revestem uni caracter empprico e embryonario. 
Dizer a v. ex.' e A cnmara, nagão por nação, ovo por 
povo, qual 6 - .  o estado e n organisaçào dos paramentos f 
europeus, 6 absolutamente desnecessario. 

Explicar como estão organisadas nos paizes europeus as 
CanlaraR dos pares, ou a c-ainara dos l o ~ d s ;  como a maior 
parte d'essas naç5es caminham no fientido da mator inter- 
venpão do principio eleitoral nos seus respectivos senados, 
havendo na propria Inglaterra pares de eleiçeto escolhidos 
especialmente para a Escocia ou para a Irlanda; como 
apenas tres, quatro ou cinco nações registam absoluta- 
mente a entrada do elemento electivo nos seus senados,- 
parece-me, como jlt disse, absolutamente deenecessario e 
improficuo, porque confio demasiadamente na illustraçlto 
dos meus collegas para que considero necessario estar a 
lembrar-lhes este b a ba da organisaçlo constitucional. 

O que nLo me parece, port5m: desnecessario,-sobretudo 
A camara, que conhece bem as minhas naturaes disposiçijes 
e a attracç2lo do meu espirito c 1130 julga por certo isto um 
diletantismo de aniadur, mas simplesmente o desejo de es- 
tabelecer um ponto de vista, puro e verdadeiramente scicn- 
tifico;-o que não me parece desnecessario, digo, 6 expli- 
car como a organisasão de um parlamento de classes? pensa- 
mento que o goycrrio quiz abordar, foi em seus principios 
c pelo scu inicio, profundamente desvirtuado. Partindo 
mesmo da base de que o governo não podia fazer mais do 
que começar a executar esse pensamento (perdoem-me oe 
membros do governo a phrase em que não vae envolvida ne- 
rihuma censura), direi que esse mesmo pensamento foi atrai- 
c,oado na execução. O governo niio se limitoii a fazer pou- 
co, estabelece11 bases que impedem absolutamente qiie 
n'este sentido se faça alguma cousa para o futuro, sem ser 



n(.cessario rasgar este diploma, 4 elaboração do qual, con- 
fcsxo, presidiu a mais accentuada boa vontade de acertar. 

l'restando homenagem aos intuitos que O governo me 
1);ii.cceu ter,- porque se fossem qiiaesquer oiitros, seriam 
eiit:io de lima iinportancia de tal forma secundaria que não 
r:iloria a pena discutir ;-prestando homenagem, digo, aos 
iiituitos e A eomprehensão que o governo pareceu ter d'a- 
quillo que 6 lioje a corrente actual, verdadeiramente scien- 
tific :r na vida poiitica europêa, o sei1 ponto de vista de 
c)rg:~nisação do poder legislativo -vejamos o que é a nossa 
Iiistiiria eleitoral, o que se tinha feito at6 agora, o que fez 
o fioverno, e eni que estado nos ficâmos com a organisa- 
~ 2 i t  (Iada 4 camara dos pares pelo acto do governo. 

0 que fica sendo a camara dos dignos pares? Uma ca- 
l i i n i  .i que represente o rnovimcnto de evolupão retrograda, 
a ~~~ifititriição da restauração franceza de 1814, uma ca- 
mrri.,~ actualmente conservadora, de nomeaç2lo regia exclii- 
sivn~riente? 

Sno! Não fica sendo isso ; e nXo fica sendo isso, porqiie, 
vci.rl;lde, verdade, se o governo qucria m a r ~ h a r  directa- 
meiita para o ancien régiqne, falhou. 

I...tabeleceii a camara de nomeac;Eo regia, mas cedeu 
n':rcliiillo que era o antigo e tradicional apanagio d'essa or- 
ganieaçzo legislativa, qual era o privilegio da hereditarie- 
dade. 

Il: note v. e ~ . ~  que ao invocar o principio da heredita- 
ritbdado, não fallo na constitiiição de 1814, relativamente B 
organisação d'esse principio; fullo, pelo contrario, no prin- 
c,ipio de hereditariedade tal qual 6 defendido por muita 
gciite boa (Apoindor), conio 13 preconisado por um escri- 
ptor moderno; que talvez n'uma applicação antecipada, 
W I J ~  basc, um poiicochinho exagerada de leis de biologia 
c do sociologia, procura voltar a fallar na applicaçiio d'esse 
principio, n8o por rriotivo da tradicçiio. 

O quo representa, sr. preqidente, a organisação actual 
rr lativaniente As conquistas que at6 agora tinhamos tido 
clrn materia eleitoral? 

Esciiso iie contar Lt camara o que foi a reforma de 1885 
i.t*lativamente á organisaçao da camara dos pares e a mo- 
ilificação iritroduzida na cainara dos pares que fez ao Fon- 
tes soffrer ariiargiiras o ouvir as ultimas cousas, quo se 
podem dizer dentro de unia assembl4a. Elle, que foi o 
primeiro estadista portugiiez do seu tempo, aquelle que 
emquanto vivo, reuniu excliisiva~iiente a auctoridade para 
lovar a cabo a reforiiia constitiicional, soffreu todos esses 
tormentos e desgostos, e teve de sujeitar-se a tudo quanto 
adversarios e at8 partidarios lhe qiiizeram lançar sobre 
so hombros ! 

Então, em 1883, apregoaram-se as vantagens cla refor- 
nia, sem que houvesse duas opinizes a esse respeito rio 
partido regenerador. 

EntLo a regeneraçaio entendeu preciso, -sem combater 
todas as difficuldades que provinham das antigas foriiiu- 
las, tendo a camara alta ciricoenta pares de caracter electi- 
vo,-então aregeneração entendeupreciso que a auctorida(1e 
real nunca ficasse a descoberto, nato só constitucionalrncnte 
mas nioralmente, mobilisando o caracter politico da maio- 
ria da camara dos pares de fórma que, na organisay80 
cl'essa cnrnara e com os successivos gabinetes que occu- 
passem o poder, essa niobilisação se ílesse fúra da acsilo 
real. 

Por maiores que sejam os sophismas, por maior que 
3ejjn o talento ilo sr. ministro do reino,-e quando nit. re- 
firo a S. AX.= faço-o muito bem, porque da mesma niarieira 
que Ilie teiii pertencido a tarefa clc dirigir a politica in- 
terna do paiz, assini tainbem lhe pertt~nce evidenterriente 
a responsabilidade d'essas medidas,-a verdade E que des- 
prezou o ensinainento de tão auctorisado mestre. E logo 
provarui á camara qual foi a desgraçada maneira, a pura 
illiisão de espirito, pela qual o governo se viu obrigado a 
proceder, para resolver a possibilidade e a facilidade de 
crise que se póde dar de natureza parlamentar ent,rs uma 
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e outra casa do parlamonto. Aquelles que representando 
hoje as tradiyões historiczis e honrou:ts do partido rege- 
nerador resolveram deinolir a obra de Fontes, necessita- 
vam de substituir essa obras, realisada. cm 1885, por 
algiiuia caciiisa que represe~itassu uni prograrnrna de reor- 
ganisaçllo da minara dos pares e um í1esalip:treciinento dc 
dificiilda(1es constitucionaes. Representa a medida pro- 
posta uxn progresso na organisação da camara dos pares? 

Digo clarissimamente que não. Representa, Sr. presi- 
dente, a facilidade de resolver a criso eritru as duas casas 
do parlamento? De forma alguma. Logo discutireclou o 
artigo d'este projecto, especialmente desenvolvida e clesem- 
brulhada a questzo qiie pretende illusoriarnente rusulver 
as difficuldades. Refiro-me ao artigo 5 . O  Eepresenta ao 
menos a realisação inicial do parlamento de clasees? TBo 
pouco. Nlo representa, porque o ponto de vista do gover- 
no, relativamente ti camara dos pares, foi manter ali, conio 
j i  existia nos termos do nosso diploma constitucional a 
representação do elemento religioso, do elemento real, 
dentro da organisaçZo parlamentar; tirou-lhe para fora a 
a representapfio especial dos estabelecimentos scientificos, 
emquanto a represontaçlo das forças do paiz, aqui110 que 
se chaiiioii depois, em linguagem jornalistica, as forças 
vivas dos interesses das diversas classes. Pelo que res- 
peita il irielegibilidade absoluta para os cargos legislativos, 
o governo apertou o principio que domina na camara po- 
pular. Aquelle mesmo que defendeu, e defende extrema- 
mente, a existencia de classes representadas dentro do 
parlamento destina-a e dedica-a a uma das casas d'esse 
parlamento, a uma das assemblbas legislativas. Ora B da pri- 
meira intuiçzo, e do intuipfio evidente, que oa interesse8 
das differentes clnssos que devem estar representadas dcn- 
tro das casas do parlamento devem sempre obedecer a iirri 

ponto de vista unitario, deve cada um dos seus membros 
ser a representaçxo da naçzo inteira, de fórma que as mo- 
didas que shiam com um caracter especialissimo da outra 
camara, ahi sejam revistas n refundidas sob um ponto dr  
vista geral. 

Por consequencia, s applicação do principio da incoiii- 
patibilidade 5 camara dos pares, desenvolvido na reforma 
eleitoral da camara dos deputados, nzo representa a exe- 
cuçEio d'este principio; representa uma causa,-que eu 1a- 
mento de dizer ao sr. ministro do reino, e lamento, porque 
at8 esse momento era S. ex." o homem publico portuguez 
que, para resistir a estes defeitos, me merecia a mais 
completa confian~a, - representa a cedencia ao ponto dc 
vista jacobino. Mais nada ! 

A introducção do principio das incompatibilidades e da 
inellegibilidacle, repito, representa unicamente a cedencia 
ao ponto de vista methaphisico.jacobino, atraz do qual 
~quclles que professam o verdadeiro credo conservador 
nlo devem marchar sob pena de d'aqui a pouco nHo haver 
ri'este paiz nem garantia individual, nem possibilidade do 
trabalho, senão debaixo de uma atmosphera de calumnia, 
de sarcasmo e de ultrajes. 

Sr. presidente, os partidos politicos portugiiezes teem 
cada um d'elles ligada a sua historia, o seu nome e a sua 
responsabilidade a diplomas legislativos de alto valor ; mas, 
se ha algum que seja o apanagio do partido regenerador, 
onde eu militei bastante annos, 6 o que respeita a organi- 
saçLo eleitoral e o que respeita ao desenvolvimento da evo- 
luçto social. 

Os diplomas de 1552, a lei de 1859, a lei de 1878, a 
organisaç30 de 1884 e a reforma de 1886, afio todas da 
reeponsubilidatie do partido regmerador. 

O decreto de 1852 fel-o a regenera980 no periodo do 
seu começo. 

O decreto de 1859 fel-o a regeneração quando se agglo- 
meraram n'um gabinete, que ficou famoso, os nomes de 
Fontes, Mártens, Serpa e Casal Ribeiro. 

A lei de 1878 tom a referendal-a um doe mais brilhan- 
tes espiritos d'este paiz, Barjona de Freitas, e teve a de- 
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fendel-a na camara um dos mais illustres caudilhos do par 
tido regenerador, cuja rnorte ainda ha poiico foi lamentad: 
e chorada por todos os membros d'esta partido. Refiro-mt 
a Pinbeiro Chagas. 

A reforma de 1884 representa unia acpWo de um feitic 
especial na vida do parlamento portuguez : foi o momeiitc 
em que sob a presidencia de Fontes elle entendeu coorde 
iiar os elementos politicos ptrrriiguozes e entendeu precisc 
para a vida de um governo, não s6 uma boa organisaplo dc 

goveruamental, mas uma boa organisap2io do par 
tido da opposiç30,-e iiBo diividou n'um accordo, cujas con 
~equeneins não discuto,-conceder a representa980 das nii 
r~orias, 0s voto da accuiniilapão, etc. 

A reforrnn de 1885 foi aincla unia cousa curiosa ; fo 
iima refbrma feita h custa de um s6 homem! Tudo fugir 
tia cainara ! Fugia o apartido regeiieracior atG u parte mait 
tledicada tl'esse partido. A imprensa progressista comba 
tia-o, troqava-o, rediciilarisava-o ; todavia Fontes fez a re. 
forma! Lembro-me d'elle n'essa occasião no seio das corii- 
iiiiesões e na camara. O sr. ministro do reino tambem se 
lia de lembrar, e ha de invocar muitas vezes na sua me 
maria as especiaes qiialidacles de tonacidadede forçu c 
de coragcin que era precisa a um hoiiiern publico ter e cni 
determinado momento, sem ser necessario recorrer á forsa 
diotatorial, quc o governo actual entendeu dever assumir. 
quando nada indicava a urgencia, nem absoluta, nem re- 
lativa, de bolir n'esse iiionnmento levantado por Fontes; 
sem qiie ningueiii, absolutamente ningiiem, considerasse 
riem iiiiitil, nem inefficaz, :~quella reforma. O governo vae- 
se á obra liistorica do 1)articlo regenerador, toma-a em 
siias maos de icoiioclasta o atira tiido a terra ! Fel-o relati- 
vamente ili camara (10s depiitados, fel-o relativatnentu 6 
c a i a r a  do8 pares ! Pobre tradiçso historica! Essa nem 
conseguira ser ~espeitada pelos homens de elei~go, como 
o ar. ministro do reino ! 

E u  desojava antes ter visto a actividade, a individiisli- 
dade do sr. ministro do reino voltada uara outros assuui- 
ptes. Eu preferia qiic S. C X . ~  tivesse deixado a parte con- 
stitucional da sua obra de dictadura para iima camara a 
q u ~  tivesscl detlicado exclusivainente essa actividade, e en- 
tendesse dvver simplesincnte abordar as questões de ad- 
riiinistrapEo pura e de factos de ordem econornica e finan- 
ceira.-Qiianilo eu me refiro a estes factos, aos factos (lt. 
ordein ecoiiomica e financeira, é rlaro que nlo quero di- 
zer que o sr. ministro do reino deixasse a sua pasta pura 
nssnmir a (1% ft~zenda. 

A este respeito hei de refixrir-iiie ao Sr. Hintze Ilibeiro. 
Ando :i espera do o ver 11'0stí~ iiLm:Lra, prazer que ha muito 
não me é dado sen%« cinco minutos antes das seis Iio- 
rns. Sei perfeitamente quaiidt) S. e ~ . ~  vem a esta caiiiara, 
A quando não tem necessidade de assistir aos trabalhos da 
oiitra casa do parlamento. JIas eii nno queria na auseiicia 
rlc. a. ex.' c-ontar iiina peqiitna historia á camara, que re- 
stArvo para quanclo o sr. Hiritze Ribeiro me cler o prazer do 
o ver sentado :i esquerda do sr. Jogo Franco. Quando digo 
ii esquerda, retiro me á ordem das cadeirae. (li&to.) 

N'euta obra destruidora, n'csta realisapLo da neo-regerie- 
i.,ic;Ho, 6 assini qiio lhe quero chamar,- nAo quero con- 
biclerar rionliiim dos ministros que est4 no poder, conio íi- 
Itiu ingrato e mau, que nÃo comprehende os serviços pres- 
tados pelos seus paes, pelos seus antcpnssados politicos; 
siipponhu t5o s6niente empenhado no estabeleciinento de 
ii~lvas base3 para o seu partido, querendo fiiiali~iente, n%o 
i.. iiegar do seu pas~ado, mas transformar nu bases em qiio 
t .\e partido tanto tempo desenvolveu a sua actividade po- 
I tira. 

Acho que n?io posso ser niellior do que estou sendo; 
~~t ' lo  menos, puxo quanto posso pela minha bondac1e.V. ex." 
coinprehende que se eu quizessc trittar csta assumpto 
sob um aspecto severo, - ou qii:indo j5 nlo diga severo, 
ikiistero, -bastava tomar d'esta «bra inteira da reorga- 
niaaçiio da cauiara dos deputacln~, baseada n'uma orga- i 



districtos e approximal-a da des- 
m r e s  no seu elemento electivo, que 
era taiiibem feito por districtos, e perguntar onde 6 que 
estava a convicçZo dos actuaes governantes? E ra  qiiaiido 
applicavam ti eleição da camara dos pares o systema do 
escriitinio, subordinando-o A entidade districtal, ou se quando, 

'ao eutinguil-o 11% camara dos pares, o estabeleciam para a 
caiuara dos deI)utados, inquinando essa eleipgo de todos os 
vicios e inconvenientes. 

Eii, eiii materia eleitoral, lia iim poiito em que me pa- 
reço inuito com o sr. ministro do reirio; não gosto nem 
dos sutfrsgios universaes, nem gosto tambem da fórma dae 
clail8es directas. Mas uma cousa era n6s discutirmos den- 
tro d'esta casa, ou discutir o gabinete no seu seio, a me- 
lhor f6rina a (lar he operações eleitoraes, outra cousa era 
acabar com o elemento electivo por entender que a fdrina 
da organisaqgo eleitoral não tinha sido boa, nem util, c 
quando entrava na organisaçEio da camara dos deputa- 
dos, applicai. o systema de escrutinio de lista pelos dis- 
trirtos ! 

,\Ias vejo que as minhas consideraç8es eetffo um pouco 
~I;I..L do seu l o p r ,  porque me tenho referido A camara dos 
d, pi~tados. 1I:is a culpa nZio 8 minha, Q de S. ex:, 6 da 
ctr,iiimiss&o e do governo, que submetteram ti consideraçâo 
11;i camara, primeiro este projecto do que o da reforma 
c.ltaitoral! 

Mas, Sr. presidente, b claro que o cspirito do sr. Hintze 
liibeiro e tio ar. João Franco (agora, coineço a referir-me 
primeiro ao sr. Hintze Ribeiro, para não o descontentar; 
agora, durante dez minutos, fallarei em primeiro logar, do 
S r .  Hintze Ribeiro), mas, dizia eu, 6 claro que os srs. Hin- 
tze Itihtbiro e João Franco viram perfeitamente o in pacn 
um que se iiiottiam, limitando o numero dos pares de no- 
rneaçlo, em regra, a OU, e acabando com o elemento ele- 
ctivo. 

Eii perguntarei, se S. e ~ . ~ ' ,  na sua clara intelligencia, 
jB muitas vezes reffectirain como Q que mobiliaariain a 
'maioria politica da cainara dos pares - de forma que vindo 
rim governo novo, se nAo crie uma situaçIo psrlainentar 
insoluvel, de onde 1180 sepossa saír nem mesmo com o 
aX cdiente da dissoliiçio da camara dos dcputados ! 

e u  nPo me refiro, sr. presidente. 6 primeira maneira 
como a duvida foi resolvida pelo governo, visto que estou, 
nao discutindo a propo~ta de lei, mas o parecer da com- 
missão. Apparece ent5o o artigo 5.' a resolver a difficiil- 
dade da seguinte f6rma: liavendo incompatibilidade de 
opinião entre uma cainara e a outra, reune-se uma com- 
missbo pura resolver esun iiicoinpatibilidade, e ou se chega 
:i um nccordo ou não se chega; se se chega a accorclo, 
resolve-se o que a coniriiiss80 resolver, se n#o se chega a 
nccordo, ser& convocado um congresso, que resolver& ao- 
bernii:iiii~ntu sobre s questÃo em si. 

Ora, isto, sr. presidente, 6 que é puramente uma illusão 
13 n?lo o iligo como artificio de rhetorica, nito o digo corno 
representando utn intuito de fazer opposição ; digo-o por- 
que representa a minha convicpiio intima. Com esta ca- 
mara de noventa pares fixos qko se póde viver em Portu- 
gal - e o futuro o mostrar$. E um raciocinio tão simplen, 
iim symbolismo tLo facil, que a concliisiio she perfeitamente 
tlas bases qiie ;L VOU estabelecer. 

J? preciso nHo confundir a vida parlamentar de um go- 
verno, com um facto historico occasionado por uma crise. 

I? claro, sr. presidente, que ii'uma determinada occasi80, 
liavendo iiina incompati1)ilidnde frisante entre a camara 
,(os pares c a carnara. dos deputados, ella se p6de resolver 
por meio cln nomeaçgo de uma commiss8o; rião o posso 
iiegar. Mas urna de duas: OU sc estabelece incompatibili- 
dade entre as duas carnaras OU não se estabelece; se d o  
se estal~elece, vive-se com qualquer regimen. Mas n6s fa- 
zemos as leis para provar as clifficiildadee. Ora, se se 0%- 

tabelece a incoinpatibilidade, ministerio nenhum a g u m h  
iim rogimen perrnanonte de opposição na comtira alta. Uwa 
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cousa Q resolver uma incompatibilidade de momento, 011- 

tra cousa 6 essa existencia que eu voii traçar em breves 
palavras : 

Vão os projectos d'esta camara para a camara dos pa- 
res, ahi s2o rejeitados totalmente ou parcialmente; o go- 
verno nomeia a commissão para resolver, mas depois, mas 
constantemente durante oito dias, durante um niez, o re- 
gimcn parlamentar continúa nas mesmas circumstancias ; 
v. exSa imagina qiie o governo resiste? 

V. e ~ . ~  imagina que ha governo que resista, que 6 pos- 
rivel estar a crear commissões mixtas a todos os instan- 
tes? Julga que 6 concebivel estar a marcar congressos com 
antecipaç2lo de tres mezes para se resolverem dissidencias 
cliarias e constantes das duas casas ds parlamento? 

É; absolutamente impossivel! E mais: não ha nenhum go- 
verno que siipporte esta situaqão oito dias. Eu  conheço o 
er. João Franco admiravelmente, ninguem o conhece rne- 
lhor do que eii, e posso assegurar que elle era o proprio 
que não aguentava esta situaçgo, n8o direi oito dias, mau 
oito horaa. 

A primeira ia com a commissão, á segunda marchava 
1)iira O congresso, ma8 á terceira marchava para tudo que 
fòsse resolvar a questzo definitivamente,-porque nem elle 
rieni ninguem que tenha vontade firme, pensamento claro, 
acceitaria uma vida politica e parlamentar insustentavel, 
torturada com dificuldades, a situaçAo ridicula em qiic 
csse ezbincte ee encontraria perante o paiz. 

TJma cousa 6 o facto esporadico de uma dissidencia en- 
tre as duas casas do parlamento, outra 6 a incompatibili- 
dade t~anchant entre uma e outra casa do parlamento. 
Para um facto esporadico, sim senhor, vamos para o con- 
gresso, mas para uma incompatibilidade, nIo senhor. Ha 
de fazer-se uma de duas : ou ha de desfazer-se uma das 
duas casas do parlamento ou h30 de deitar-se para a ca- 
mara alta todos os elementos necessarioe para a tornar 
compativel com acamara popular,-porque eu não acredito 
que em um conflicto aberto entre as duas camaras possa 
vencer a camara alta. Podia vingar nos Estados Unidos, 
podia talvez vingar no Brnzi1,-os dois paizes americanos 
que deram urna applicapão larga, vasta, ao regimen do 
constitucionalismo, mas no regirnen inglcx que a Europa 
cbontinental applica, não pdde ser a camara dos pares a que 
lia de vingar. 

EII ueria saber qual era a attitudc do governo, da ca- 
msra los  deputados, sem que ii prerogativa real se po- 
desse exercer, com congressos todos os dias e sem que a si- 
tnação 'se podesse resolver com commissões mixtae! A si- 
tuaçito adquiriria uma tal tensão que a acção governativa 
tornar-se-ia instavel e o que appareceria era a nocessidado 
de reformar a organisaqRo constitucional, n#o deixando dc- 
pendente a sorte cios governos de um defeito, de um vicio 
intrinseco d'essa legislaçtlo. 

Eu  tenho, de mais a mais, bcerca da camara dos parca, 
na sua fórma actual, a opinilo de que essa camara tem de 
aer uma camara de revisa0 e moderação. 

A funcyLo de iniciativa legislativa deve ser da camara 
dou deputados e a outra camara deve estar quanto possi- 
veI afastada da vida politica ardente. Deve ter nas suas 
decisões a impnrcididade propria de quem vê com pru- 
cteqcia e niio sob um aspecto claramente partidario. 

I< nec~ssario tambem que n#o nos illiidâmou. N'isto ntlo 
vae a xiiais peqiicna offensa, censura ou alluslo a nenhiirri 
de v. e ~ . ~ ~  que representam aqui muito principalmente in- 
teresses de classe. A camara doe deputados póde fazer o 
que quizer. Emquanto a organisarem, nLo como um par- 
lamento de classe, mas como uma das cainaras que faz 
parte do poder legislativo, sob o aspecto politico e econo- 
inico ha de ser sempre a mesma coiisa. 

Pois niio viram, que depois de iim dos inembros mais 
illustres d'esta casa, que eu n8o sei se estS presente, te1 
criticado o costume dos antigos parlamentos minutos an- 
tes de se votar o projecto do bill, tc eeguir e sem hesita- 
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ções, foi votado o mesmo projecto, quasi por unanimida- 
de?! Aci-editam, porventura em que todos os projectos 
~narqua~zts n?lo hão de ser votados com a mesma força e com 
o mesmo vigor, pela maioria d'esta casa como o eram pelae 
;~ritigas maiorias parlamentares? Da  mesma forma. E se 
assim não fôra seria mau. E u  sou d'aquelles que preferem 
acima de tudo as noç8es de ordem. 

E preciso que não confundâmos os merecimentos indi- 
~ iduaes  dos membros que constituem esta camara-mere- 
cimentos que são muitos e aos quaos eu sou o primeiro a 
prestar n mais sincera e completa homenagem,-com o re- 
gimen, sob o porito de vista de orientaçxo das camaras. 
Esta fica e ha de ficar sempre a mesma. 

Quando se estudarem os assumptos economicos e finan- 
veiros, para o que se reuniu n'esta assembléa legislativa 
iiina t3o vasta pleiade de elementos, v. e ~ . ~  ha de verid- 
tuar que os projectos e pareceres h30 de ser resolvidos no 
seio das commiss8es sob um ponto de vista de compati1)i- 
lidade entre os diversos interesses e nko de sobreposição 
de interesses de uma ou outra classe em especial, aoB da 
naçzo. Dizendo isto faço justiça aos membros da camara 
nctiial-e digo tambem ao Sr .  ministro do reino que a sua 
obra de reforma representou unicamente uma modificaçEo, 
n3o direi inutil, mas de differença quasi ineensivel nos re- 
~ultados reaes da obra parlamentar. 

Alas, como eu ía dizendo, a camara dos pares era uma 
(Iamara de revisgo, uma camara moderadora, c como ca- 
iii:tra de revisàio e moderadora, havia para mim iim grande 
interesse fundamental: era deixar sempre a camara doe 
pares no aspecto em que com grande vantagem a tinha 
posto R lei de 1885. 

Hoje desde que ou pares sXo nomeados pelo Rei e toem 
lim numoro fixo, que não p6de ser excedido, desde que 
não lia ;L fornada illirriitada de pares nem o par electivo, 
v. c:<: lia do ver o logar que assume o par do reino, 

' ciuantlo se der por amuado, quando quizer tomar o seu 
logar e bater o p6 ao governo. Ha  dc ser bonito ! 

N'esse dia 56 uma cousa hei de lamentar: 6 se porven- 
tura n'esse instante nXo estiverem no poder os mesmoa 
c,avalheiros, que fizeram esta linda obra, para que elles, 
ria reforma d'esta medida tivessem, não direi o castigo, 
itias lição bastante que repreeentasse o seu arrependi- 
iiiento. I Sr. oreoidente. vou acabar de fazer todas as consideri- 
s8es &e tenho a apresentar sobre o projecto em discus- 
&o. Direi duas palavras sobre o artigo 4 . O  e sobre o ar- 
tigo 7 . O  

Pelo artigo 4 . O  o governo introduz o regimen dos seus 
tlelegados,-e eu sou o proprio que digo, que estou alicioso 
por ver chegar o dia em que esses cavalheiros aqui tenham 
de entrar. Dove ser uma cousa curiosissima! O ar. minis- 
tro do reino,-que, apesar das suas canceiras politicas e 
das suas fadigas parlamentares, nunca deixa de achar 
graça Aqui110 que realmente a tem,-n'esse dia para n8lo 
horrir ha do fazer um esforço extraordinario! 

Eu quasi que vou marcar, um a um, os cavalheiros que 
aqui v30 entrar. E a situação d'estes?! Que acenas! POU- 
CO mais ou menos, ha de ser uma scena similhante B 
oiltrada do Amonasro na Aida, quando no segiindo acto, 
elle, o antigo chefe dos ethiopes, clle que tomava livre- 
mente a. palavra e que tinha voto, se vê reduzido ao ca- 
ptiveiro o posto de joelhos, ao p6 da bella escrava, nalo 
poder dizer cousa alguma que não soja lima resposta! 

Estou N ver diante de mim o homem! Ha de ser curio- 
sissimo! Oxalb que ellc ftiça aqui o que esse mesmo homem 
cle pesados grilhões faz no terceiro acto: descubra O des- 
filadeiro por onde hão do passar as forças do governo 
( Riso.) 

Quando o governo imagina que tira do seu concurso O 

iuelhor serviço, oxalb n to  so ache singularmente atrapalhado 
pelas suas declaraçijes! Porque, note v. ex.", o delegado 
falla e explica a lei, mas quem 6 responsavel 6 o ministe- 



rio. E110 n3n pddc rc4poniic.r senão qiianilo se lhe pergun- 
t i ,  iiias a verdnde é que póde tlizcr o que quiecr c 18 estão 
11, Iiombros e as costas dos srs. ininistros. 

0 cacall8eiro chega aqui e scnta-se n'uina cadeira. Está 
~ : ~ l l i ~ d ~ ,  emquanto não o irinndam fallar. Começa a dizer 
roiisas excellentes; ma., ello póclc dizer o quieer, porque 
ii:~u C deputado dil na~i io 1):ira rosi~onder moralmente pelo 
s ~ ~ i i  voto, neni (! membro tlo governo par:& responder mi- 
iiiuteriitlmente pela siin pellr . . . 

I)iz o que entender.. . e I:\ cstá o ministro. Qii:~n(lo 
for membro do goveno iirn Iiomcm de mau genio, o sr. 
,loBo Franco, porque S. ex.Q%o tem mau gcnio,-nias rin- 
f i i l i ,  se esse liomem tiver genio, 11a de haver scen:is extra- 
\ cquntissimas. Hão de por o delegado ao pú das cadeiras 
1 1  bs iriinistros e ha de haver entre a cadeira d'aqiielle e a 
I 1 1  I iiiinistro o respectivo cOrd%o uiilbilical ; ( f i s o )  já niio 
t i  I i.i~i telegrnplio nem tclcplionc, mas iinl system:~ cspccial 
I I I I I ~  paralysu :L linguagem do delegado. Quando n'um de- 
t1.1 rninado ponto o ministro entender quc é de mais, lia de 
' r :  Nlo, agora basta! (Riso.) 

'\'no IIIC i~longo a tal respeito, s6 quero singulariunr o 
O I I P  hn tlr sr2r o delegado doutro d'esta carado parlamento,-- 
1 1  (lolegado como eu imagino, o verdadeiro, o unico! (Riso) 
cliiando esse delegado aqui entrar coin o seu bello typo 
.ii..~be e os seus bellos olhos brilliantos! (Riso.) Creia o 
-Ilvthrno lima cousa, 6 que elle se lia (10 vingar, -vingar 
I olrio é proprio do seu caracter, ilignc, e alevantad0,-de 
' 1  tcrem reduzido S escravidgo. Elle ha de lembrar-se do 

1 v 1 '  muitas vezes para a boa regiilaritlade dos trabalhos 
1 i ~.I:in~ttntares foi iiqiii o dispensadur dc todas as graças ; 

1 1  clt. leiilbrar-ee dos tempos antigos - c  p6de o governo 
t + i  n certeza de qiie por cada Ingrinia que elle chorar, 
Ii:io de pagar-lhe em declarasõcs. Háo do ser declarap5es 
11.1 imosas ! Klle lia de rnetter leis, r~~gulanlentos, porta- 
ii.is, aIvar:í~, rirciilares, oficios, riiifim, o demonio! (Ri- 
s , ~ . )  Ha de ser iim pandemonio de responsabilidades -qiit~ 
, 1 1 1 %  ngo terti e quc o governo lia de ter. E tudo isso foito 
i i  iiiiia exhiliqgo t%o erudita e tiio de riiertre.. . que a ca- 
111 lra ha (r11 fiear arlniirando o delegado c c0111 pena do 
iii inistro! (Riso.)  

Mas ctcixemos o delegaclo e passemos ao assi~inpto que 
Ilio 1.st;i c~strcitainente ligado: :L qriestâo do orçamento. 

A fórm:i como está redigido o artigo 7 . O  1-120 ine parece 
*j tistificada. 

Lembro riie de ter visto votar urna o11 outra vez o or- 
y ~iiionto--c. sempre lamentei a disciissXo d'elle porque n 
rqfinlidaclr rias assenibl6as legislativas 6 muito differentc 
tl:is tlienrin.: l~liilnsopliicas. Uma disciiss3o de orçamento 
não se f:iz, riri augmento cle despeza para o paiz por me- 
lios de 50 :L Cio contos de reis; isto é, discutindo com toda 
a econoini:~. . . 

O si-. Marianno de Carvalho : - h iim paraizo ! 
O Orador: - D'alii para cini:i atb 120 contos dc r&. 

! I'odem ter a certeza de que o uxame severo, a fiscalisn- 
'o vigilante da receita e clespeza do estado nLo custa 
inenos á nac%o. 

Assim, a primeira medicla econoiiiica do pnrlninento por- 
tligliez, medida que importa economia de tempo e de di- 
nfieiro, é a lei de iricios. Verdade, verdad~,  eu quasi 
niinca tenho visto votar outra coiisn. O que vi fui qne o 
orçainerito ficou eeinpre muito caro. ~ x d i t  yiie esfc sa- 
gi.:~do dirclito da camara se excrça niiiito poucas vezes. 

O que eii niinca vi, sr. presidente, foi as asserrib1i:as 
I~.;;islativas riegarenl a lei de meios. 1lcri.a~;~-se u1ri poiico, 
di;cutia-se muito, argumentava-se, umas vczes rilellior ou- 
tr,is vezes p io r ,  os partidos cont;cvain as leis que os con- 
tr:irios tinham feito approvar, e no fim du tudo tinha-se 
i i i i in  lei do meios baratinha, com dezescis ou dezoito pa- 
i.:i:;ritphos 110 :~rtigo I.", ocde o governo inais ou menos 
;irdilo~amer,t~ ia mettendo bocados de projectos cjne não 
tinlia podido fazer passar, e outras coiisas que elle queria 
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Feita esta pequena liçiio de Iiistoria politica, - que ro- 

pr~~-c~nta  unicamente a repetição dos factos taes quaes elles 
s ( ~  tk rn  passado,- direi que nunca as camaras negaram a 
1t.i tle iilcios :to govei-no. 

1111, Sr. l,it:sidente, preforia que se estabelecesse o sys- 
tciiia dos cluod~cimos. 

Dito isto, n%o quero fatigar mais a attenção da camara. 
Parece-nie qiio chegou o sr. Dias Ferreira; e por certo 

S. t ~ x . ~  tem in:~is qiie dizer do que eu. 
Eii i i h  ciuiz deixar passar sem discusslo este projecto; 

i i ? ~  q i ~ i i  dc.isar de exp6r como nste projecto n8o fez mais 
t I, ~ ~ ~ t c r ( ~ i ~ ~ o d t ~ l a r  a nossa antiga legislaçgo sobre materia 
<*,I~istitii(-ioii;iI, e dar A camara (10s pares uma organisaç2lo 
( l i i i ~  não se pt;do aguentar; e se porventura nato for remo- 
(1, !:ida iiniiiodiataiiientc, creará dentro de poucos annos 
i i ~ t l : ~  situaçiio insustentavel para qualquer partido que se 

I ;u.lle no governo. - 
Dito isto, a uriica cousa que me fica 6 a tal historia que 

eii queria contar ao Sr. Hintze Ribeiro; mas reservo-me 
p;Lra quando S. e ~ . ~  estiver presente ; e limito-me a enviar 
. L ( ,  chefe do governo, nSEo direi os meus pezames, mas os 
iueus sentimentos por ter ligado o seu nome a um diploma, 
cbi!ja critica acabo de fazer. 

Vozes : - Muito bem. 
O orador nlio ~ev iu .  
O sr. Fratel: - Comepa dizendo que o sr. Arroyo di- 

villiu o sou discurso em tres partes : na primeira referiu-se 
. I , ,  metliodo do projecto; na segundo teceu elogios ao 
,r. ministro do reino; e na terceira Q que tratou da orga- 
~ii,.itção da ('amara dos pares. 

Quanto á primeira parte sd tem a responder que o me- 
tliodo está perfeitamente definido no relatorio do projecto ; 
t t i l i  relmçiio d segunda est& perfeitamente do accordo, por- 
~ i ~ i e  julga bem cabidos todos os elogios ao Sr. JoEo Franco, 
ts quanto á terceira parte, o orador, depois de se referir á 
urganisa9u da segunda camara nos differentes paima, 
trata de denionstrar qiie a nova organisaçlo dada, pelo 
~ , r , i ec to  qiic se discute, d cainara dos pares, longe de re- 
j~ucseiltar um retrocesso, como disse o orador precedente, 
i(xpresenta um progresso em face do direito publico consti- 
tiicioiial. 

(O discurso será publicado na integra e em appendice, 
c l~mi~do S .  e ~ . ~  restituir as notas tachygraphicas.) 

O sr. Luiz Osorio: - Justifica o seu voto em favor 
clo projecto, dizencto que elle obedece ás circumstancias 
(10 paix e :i necessidade de restaurar o prestigio parlamen- 
tar iiltiiriainente tão abatido. 

Faz a bistoria da camara dos pares, referindo-se &s dif- 
ferentes modificaçõcts que a sua organisação tem soffrido, 

det.lura que, pela sua parte, fórma ao lado dos que en- 
tendeni que o regimen parlamentar nunca conseguiu amol- 
dar-se ao nosso meio social, como nunca produziu todos os 
OS seus benemeritos effeitos. 

A lei que se discute teve em vista tres fins: a siippres- 
~ ã o  dos pares electivos, a reducçato do numero dos pares, 
tQ  a sua livre nomeação apenas sujeita ás inelegibilidades. 

Concorda com a suppressão dos pares electivos, fazendo 
nmende hoiloruble das idbas qiie sustentira em 1885; con- 
corda coiii a rediicqSo do numero dos pares, por que em 
toda a l ~ ~ ~ r t c  a silgiindn caniara 6 inferior em numero á 
dos ciepilt~clos, e, iirialinentt,, concorda com os principios 
(Ias inelogibilida(1es estabelucidas no projecto, porque os 
reputa de alta moralidade. 

Por to(1;i.i c.ixs ragões approva o projecto. 
(O discul.su ser4 publicado na integra e em appendice, 

qtcando S. ex." restituir as aotas tachygrap7ticar.) I O sr. Marianno de Carvalho: - Poocas palavras 
tcnho a dizer. 

NSo tenciorio introduzir-nic no campo da biologia, nem 
da psychologia, nem da antropologia, nem da metaphysi- 
ca, omfim de nenhuma d'essas conceppões brilhantes do 
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espisito huinano, que, na idade em que estou, jLL me dizem 
rniiito poiico. 

O yoiico que tenho a dizer terá. o aspecto mais pratico 
que me for possivel. Não cabe, porém, fazel-o nos poucos 
minutos que faltam para dar a hora, e por isso, se v. e ~ . ~  
quer e a cniiiara consente, ficara para Amanhã. 

O sr. Presidente : - Como faltam poucos minutos 
para dar a hora, fica o Sr. deputado com a palavra reser- 
vada. 

A ordcrn (10 dia para ámaiih3 Q a continuaçXo da dis- 
cueabo d'este projecto e,  havendo tempo, a disciisslo do 
projecto 11." 5. 

Está encerrada a sessão. 
Ertrm cinco horas e cincoenta minutos. 

No diacurso do cir. Fericirs (le Alnieida? publicado em tippeiidit.,~ 
;I scsaão de 1 de fthvcroiro, oiide se  diz, a pag. 158-E, col. I.', .Illi:i 
de Oruriga~, deva ler-se #Ilha de Orangou. 

h'o iiiesriio discurso, a pag. l5&I", fim da rol. <I.., onde se I& nitlem 
d'ibáo c'riteiiditim que destacaiido parti Moçambique dcvirrm ter, como 

OH offioia 
tln fileira 
l o r - ~ e  O E 
ainbiquc 

os venci 
tiltlira e i 



ecti ficaçõem 

(1s ~fkiciaes europeus, fillios da eacola, ernquanto elles tgo sónieiitc. 
d.c fileira e coni postos nvnnyados, os venciineritos triplicadoe ! i, de\ r 
lrr..ze o seguinte: nnlern d'iseo entendiam que destacando para $10- 
yrriiibiqiie deviam ter, como a s  o6ciaes europeus, filhon da escolti, 
os renciiiieiitos triplicados, qunndo ellee provinham sómente da 

1 fileira ta com postos ava i igado~~~ .  
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URDE11 DO DIA 
ContinuagHo da discussão do projeoto de lei n.O 4, 

reforma da camara dos dignos pares 

()  sr. Presidente : -Tem n palavra o sr. hlarianno 
de Carvalho. 

O SI-. Marianno de Clnrvalho: -Serei breve, H por 
doi3 motivos. 

O primeiro, o esse já. tem predominado no meu ailimo 
eiil scssões anteriores, C! porque em uma assembl8a onde 
ti minoria que não concorda intellectualmente com toclos 
os ac+tos do govcriio 6 tto mingrxada, ein numero, eiiiburu 
dois (10s seus membros sejam intelligencias reconhecidas, 
não vale iniiito a pena recorrer á eloquencia, que eu nIo 
1)0ssiro, para convencer a camara, desde que para iiiiiitos 
srs. deputados o que o governo diz 6 axiomatico. 

A este respeito, citarei a opiniito de um philosopho sobre 
o qiie 6 a politica. Segiindo esse philosopho, rt politica C 
irin;i coiisa eiii que perto de um tergo dos individilos que 
ii'elln figuram faz engiilir iim paradoxo aos dois terços 
resta1itt.s. (Riso.) 

Posta :L quostMo n'rstes termos, embora esta cainara nBLo 
tenha sido creada c « i ~ i  caracter politico, iito pchle afastar- 
se cla siia iuclole natural, q.ue 6 o ser propriamente uma 
3b91 11ib16a politica, cliier qilelra quer ngo. 

(,'iinlquor que fosse a intenyso do legislador, a camara 
dun tlt.piitados lia de ser uma assembl0a essencialmciite 
politic;i, vil iiho 8 abaolutamcnte nada. 
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N'estas condições, aquelles que nto têem n ventura de 

estar de accordo com todos os actos e opiniões do governo, 
deveni, nas questões que têein caracter essencialinentc. po- 
litico como esta, limitar-se a fazer declaraçUes de voto, 
para resa l~ar  futuras respo11aabilidades. 

O scgiindo motivo por que serei breve, 6 porque só de- 
sejo fazer urna declaraçzo do voto. 

Não quero pertiirbar, cm seli grande repouso, a biologia, 
:L sociologia, a psychologia e outras cousas acabad:is em 
ia, essa enorme quantidade cle sciencias que ii3o l)os~uo, 
nem pretendo possuir, i10 tal maneira as acho s ~ i l ) ( > r i o r ~ ~  
A niiriha intelligencia. 

Eu  apenas aprendi as quatro operaçtlea elementnres da 
aiitlimetica, mas dc alii por diante, mnito difficilmeiite 
pude attingir o calculo integral e differcncial, e as altas 
c*oncepções da mechanica celeste ! 

Na apreci:i$io dos actos do governo tenho por costume 
dizer francamente quaes os que encontro bons c quaes OS 

qiic n%o merecein i minha aiprovação. 
Acho, .por exemplo, cxceIleiite a rcforma da instriicqao 

scciiiidaria, excepto uma ou outra alteraçgo de que lia tle 
cilrocor, mas coin respeito a este projecto basta iim 1)ouco 
dc seiiso commiinl, com dgiitnas noções rudinieiitares de 
estiitlo do que lia lii fdra, y;~ra so ver que sstci destinado 
a ter tima vida um pouco mais curta do que :is roa:ts de 
RI cillierbc. 

Espero chegar a demonstrar a minha proposiçllo e os 
~riiicipacs motivos qiic tenho para votar contra o projecto, 
estabelecendo os principios da minha argumentação e as 
conseqiionciaa que d'ellcs tirar, de tal modo claras c niti- 
diis, que nno será facil encontrar objecpões de grande to- 
mo, salvo aquellas que movem as assembldas politicas. 

0 meu principio fiindainental 6 este: 
Todas as vezes que se formar uma corporação, mais op 

menos fechada, com attriliuções, prerogativas e privil 
gios, essa corporação, por uma teudencia do espiiito h 8 
mano, que não depende do meio, porque é de todos ol 
tempos, de todas as raças, de todos os climas, de todas M 
latitudes, de todos os logares, emfim, por essa tendericoia 
que o meio não modifica essencialmente, tende a tornar-se 
exclusiva, intransigente e pertinaz nas suas opiniões. 

NIo me entretenho a folhear os livros de historia nacio- 

I na1 ou estrangeira para dciiionstrar esta proposição, taiiio 
ella i-chsnlta evidente do coiiiiiiicto de todos os factos. 61.. 
porCtn1. a corporny30 de rjiit: se trata, b uma corporaç:ic, 
politica, com inBiit.ncia. no clcstino das naçaes, então tam- 
bt~iii :i Ilistorin 110s diz, scin excepçzo nenhuma, creio eii. 
qiit. t:ii corporayZo tende fatalmente a querer transformas- 
se ein ii i i i ib  oligarchia, como todas aquellas que, nlo dirt. 
esmaltani, antes prefiro dizer, inquinam as paginas d: t  

historia. Unia corpora~âo fechada, com attribuições ~)oli t  i 

cns, a breve praso é uma oligarchia. 
Ora. a lei aue disciitiinos. tende a transformar iL c:iin:i~ 

I dos pares nlu&a oligarchi:~ para evitar a qual apenas 11, 
verá. como bem ex~licoii o illustrc relator. o nicio í.xti.1 I mo dos golpes de &tado. 
i1 cniiiara 1erribi.a-se de aiie o meu illustru oollurra o SI " 

JuZo Arroyo, corn argumei;tos muito mais fortes s iiiiiiil 
mais cloquentemente expostos do quo o seri:rin por iniii 

frisou este caracter que a cainara viria a ter, desde o ml I -  

mento em que fosse limitado o numero de pares, cbonsti- 
tiiiiido iiinn verdadeira corporação fechada, apenas levca- 
mente iiiodifica(1a de teinpos a. tempos pelo facto da Iiert - 
ditariedadu, simplesiiiente applicada aos descendentes d0.q 
qiie jA eraiu parths eiii 1885. 

Tendo o sr. João Arroyo, como disse, exposto estas con- 
sideragaes muito melhor do que eu poderia fazel-o, o il- 
lustre rrlator da cominissão. cuias faculdades cle estudo u 

I .I 1 de intelligencia eu nunca louvarei assds, mas com queiii 
iiif(.lizinenta muitas vezes nLo posso estar de accordo, pelo 
poiito do vista ilIn que nos collocân1os, e talvez por isso 

,mesmo que elle 6 um novo e esporanyoso, e eu sou uu 
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velho e um desenganado, o illustrc relator, digo, respon- 
( I ~ . i i  quc se iim conflicto permanente se travasse entre a 
ca.iinara dos deputados e a camara dos pares, o remedic 
iiliico scria admoestar a camara dos pares a que proce- 
(Irsse fhra d'cssa forma oligarchica, e se ella cm summa 
rl.i.alcitrasse, dissolvcl-a. 

('A est& o golpo d'estado no ventre dos autos, ria ossen- 
i.t do projecto. 
Travado o conflicto politico ter-se-ia de recorrer á dis 

h i ~ l u ç ? i ~  da camara dos deputados, e sc n8o se podesscin 
I~~irmonisar as cousas, n5o vejo outro reinedio, não o teni 
:I lei, senno a dissolução da camara dos pares, dissoluçEc 
1170 yrcvisttt ria constituiyiio, nem tal qual era com os doik 
,I. tos addiiionacs, iiein tal qual ficou sendo com o novo 
,I to a(ldic.ion;il que estainos disci~tindo. 

Q,uanto niais leio a carta constitucional, mais a admiro. 
'1'~:rilio immensa pena de nao saber ao certo quem foi ( 

(*llllaborador do sr. I>. Pedro IV, porque está escripta eru 
niiiito borri portuguez, e seria difficil achar urna redaoçln 
iri:~is subtil, que mais se prestasse ás hypothesee e ás con- 
il.ciuenciias, como a natureza de taes diplomas e o aperto 
(11 JS tempos O exigiam. 

A czrta constitucional creoil uma camara de pares coin 
iiic+inbros herrditarios, alcm cios menibros de diruito pro- 
1li.io e vitalicios, coino que para estabelecer um antemil- 
i :i1 contra os abusos, as exagerações, as exaltapões de unia 
c.,iiLiara qiie viesse de eleição popular. 

Foi beni pensada a prccauç#o, principalmente se consi- 
(lerarinos o tempo em que a carta constitiiciorial foi outor- 
g.ida, sc considerarmos as circumstancias d'esse tempo, 
t h i i i  que era necessario como quo conciliar em volta do re- 
giinen que de novo se estabelecia em Portugal, todos os 
(~l(~mentos da sociedade c entre elles os antigos tres esta- 
dos do reino, clero, nobreza e povo. 

Vieram os pares ecclesiasticos de direito proprio e vie- 
r~iin os pares vitalicios e hereditarios, mas o que 6 facto 
I: rluu o doador da carta constitucional, assim como o seu, 
11 wa mim desconhecido collaborador, nEo previa o que hn- 

de acontecer, considerando a camara dos paies conlo 
t -c~udo, como antemural, como dofeza, contra as exalta- 
1'60s do suffragio popular, porque o facto 6 que, salvo ra- 
rLis e esporadicas excepções, e talvez na nossa historia 
constitucional, desde 1826 atB hoje, quer dizer em setenta 
nnnos, nab se contem meia (luzia de exemplos de uma ca- 
iiiara que não fosse a exacta representaç2lo da vontade do 
roverno. 
, x  

Não digo isto para offender ninguem, consigno-o apo- 
nas como uin facto historico. 

Podem talvcz contar-se, cinco ou seis vezes, em que a 
ch:iinara tivesse deixado de scr a representação fiel do go- 
1c4rno que geria os negocios do paiz, mas em geral suc- 
cccleu sempre o contrario, sendo 6s vezes tão voluvel n 
opinito piiblica, que coni intervallos de pouquissimos me- 
zes, e ás vezes sem factos deterininantes de actos gover- 
nativos que o jiistificassem, mudava rapidamente, da di- 
i.t,ita para a esquerda, com tanta facilidade como nds po- 
~l,,inos mudar de logar d'esta mesa para aquella. 

Por conseguinte, aquelles perigos que podiam vir da 
cxaltação do eupirito popular, pelo voto eleitoral, nno ad- 
cl~~iriram niinca a importancia que se podia suppor no mo- 
iiionto di6cil em que se outorgou a carta constitucional. 

E sa dc tiiiniiltos se falla na camara dos deputados, de 
ciiiantos sr. poderia fallar na camara dos dignos pares, niio 
(ligo em epochaa recentes, mas oin epochas remotas, em 
q11e esses tiimiiltos c os excessos de palavra se repetiam. 

Comprcliende v. e ~ . ~  que não estou a criticar a camara 
(10s dignos pares, e ~ I I C  simplesmente me refiro a factos 
liistoricos, conhccidos de muitos, e em qiic tomaram parte 
ri'aquella camara os srs. duque de Loulé, conde da Taipa 
6. outros tantos quc já Deiis tem em gloria. 

Quantos tumultos, quantos excessos de palavras e phra- 
sea mal cabidas se repetiram no parlamento! 
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Se esses abusos se deram por vezes na. camara dos de- 

putados, e muitas e muitas vezes se têem dado na camara 
dos pares, tambem é certo que o pcnsnmento, quc eii aup- 
ponlio predominante, no dador da carta, de que a camara 
dos parcs é sobretudo um antemural contra os excessos da 
camara electiva, niGo foi dar a essa camara, nem lei algu- 
ma, incluindo esta, deu o11 tentou dar-lhe, o caractor de 
mera asseinbl0a de revisgo e de assemblha moderadora. 
Pclo contrílrio, nas nossas leis o na nossa histori:~ poli- 
ticx, a cainara dos pares tem desempenhado por varias v+- 
zes iiin papo1 tanto ou mais prt3dominante do qiic. o da 
cauiara dos deputados. Pbde ser uiiia tc>iidrncia, uma :~spi - 
rayão justa ou nzo, n%o disciito agora, o converter a ca- 
mara dor; pares no que clla ii%o i\ pela nossa lugislapão ; 
nEEo o dinse a carta, ilao o disse o riiiieiro acta addieio- 
nal, não o disse o sclgundo, ritm o / iz o terceiro. Pois en- 
tão o papel legal nno pratico cio senado dos Estados Uni- 
dos, 6 porventura n mesmo papel qiio o da cítmwa dos 
reuresentantes? Pois a funccão dit camara cios lords. t.tn 
~i$aterra, B igual & da cakara dos pares em ~ o r t u ' ~ a 1  l 
NHo 6. 

Coinprohende-se que uma camara legal se n31o pratica- 
mente, ou figal e praticamente ao mesmo tempo, seja uma 
cainara moderadora e dc rcvis80, mas nEo uma assemblb~ 
politica. Póde conceber-se isto, póde estar na lei, p6de es- 
tar na legislaçLo portiigueza, mas nunca ningiinm o enten- 
deu, e sobretudo a camara dos pares A quc nunca o admit- 
tiu. Talvez se possam contar mais quódas de ministerios, 
mais evolupões politicas provenientes de votayões na ca- 
inara dos pares em assumptos politicos do que na camara 
dos deputados. H a  tambem quem diga que em Portugal 
os niinisterios cfcem mais vezes por outros motivos do que 
por manifestações da camara dos pares ou da asscmblba 
popular. Isto veiu apenas por incidente. Quaesqiier que 

I fossem os intuitos com que o Seiilior I). Pcdro IV  insti- 
tuiu a camara dos pares com prerogativss, direitos e pri- 
vilegio~, do que elle nunca se lembrou, nem quiz, foi que 
a camara dos pares fosse composta de pares vitalicios em 
numero limitado. 

Coniprehcnde-se bem uma assemblha legislativa e poli- 
tica vitdicia; mae desde que ella comprehenda 06 um nu- 
mero liinitaclo de membros, que não possa em caso algum 
ser excedido, salvo disposiçBo legal, que nBo acho pratico, 
e quc nIo est8 na nossa legislaqão antcrior, nem n'esta, 
nllo vejo meio de cohibir os abusos que possam existir 
n'essa assemblóa, muito especialmente a tendencia para a 
oligarchia. Portanto, o senhor D. Pedro IV iristitiiiu a ca- 
marn dos pares vitalicia e hereditaria mas com o numero 
illimitado de pares, de modo que sempre o poder inodera- 
dor, oiivido o conselho d'estado, podesse iuodifical-a, por 
fórma a corresponder ás exigencias da opinião publica, e 
a harmonisar-se com a cainara dos deputados, quando esta 
estivesse tambem em harmonia com a opinião publica. 

A pouco espaço, como todas as obras humanas têeni de- 
feitos, reconheceu-se que o numero illimitado de pares, 
dando origem a successivas forn:~das, quasi tantas como 
08 ministerios de differentes cores politicas que no governo 
se stic~ccdiam, tinha graves inconvenientes e poderia fazer 
perder a auctoridade 4qiiella casa do parlamento. Então o 
sr. Fontes Pereira de Mcllo, que cu cotnbati quasi sern- 
pre, mas a cujo alto valor nunca deixei de prestar home- 
nagem, estudando as instituições dos outros paizes, enten- 
deu que ao nosso meio social porleria corresponder lima 
camara de pares composta de inc.inbros vitnlicios de no- 
mea~ão regia, excepcionalmente tlc alguns Iiereditarios, 
que jA o eram, e de pares electivo,;, de maneira que a cada 
cleição corrcspondesse uma cffiis80 rle sangue novo na ca- 
rnara para que clla so podesse harmonisar com a opiniâo 
publica. 

Foi este systema de transacpão, e a meti ver de tran- 
siçlo, que Fontes estabeleceu no nosso paiz, e digamos em 
verdade que funccionou sem grandes inuoavenientospratim. 
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Disse-se algtires, nEEo sei aoiide, que os pares electivos 

nAo eram consideradus, o que n8o é verdade, da mesma 
categoria hierarchira dos pares vitalicios ; disse-se algures 
que os pares vitalicios olhavam com certo desdem os pares 
electivos, mas o facto b qiie o voto dos pares electivos sem- 
pre predominou tanto nas votações politicas e nas votações 
das lei5 como o dos pare6: vitalicios. 

Tambem rião mc parece que na eleiçgo dou pares, quer 
osta fosse indirecta como at6 1890, quer fosse popular, 
como foi depois, que se manifestassem grandes inconve- 
nientes. JA o Sr. Arroyo disse que adoptando-se a eleirão 
des deputados por districtos mal se podia coiicluir como 
tic combatesse a eleição de pares por distiictos. O que é 
corto, 6 que sei11 manifestações, que eu n&o ri, se coiide- 
mnoii a orgariisaçLo da cainara dos pares feita por Foiites 
Pereira de Alello; o qu8 certo 6 que aquella org;iiiis:i~%o, 
que nao pcriiiittia lima oligarchia, foi posta de parte pvlo 
actual governo sem manifestaçzes da opinizo publica que 
aconselliassoni a constituiçlo d'essa camara com pares vi- 
talicios e cin numero determinado. 

Eu  nbo quero discutir se 6 melhor a nomeaybo regia oii 
a eleiçgo, e apenas invoco a favor da eleição não iiru ar-  
gumento que poderá ser meu, mas outro +e tem inais 
valor porque 6 do relator da cominissão. S. ex.' yrocu- 
rando acudir ao mal do conflicto permanente entre as duas 
casas do parIamento, disse que o remedio para esse mil1 
seria a dissolução da camara dos pares, porque a solera- 
nia estava na camara dos deputados. 

Mas porque estava a soberania nacional lia camara doe 
deputados? Porque prepassou pelo espirito do illustre re- 
lator esta idéa, senão porque tambem pela mciite de S. ex." 
prepaasoii o facto certo e verdadeiro de que, quaesquur 
que sojam os defeitos da eleiç8o popular, a camara dos 
deputnclos, por isso mesmo que provem d'essa eleiçato, re- 
presenta melhor a vontade do paiz. Viciada ou nLo vicia- 
da, a eleição popular, assim mesmo representa melhor a 
vontade da naçâo do que a nomeação regia. h este o ar- 
guinento que me parece ver nas palavras do illustre rcla- 
tor. O iiieii 6 outro. 

Ein tempo est;ibelcceu-sc um famoso, quasi sc diz, 8x10- 
ma. N'este mundo cliamam-se; axiomas, principios qiic va- 
riam coin os tempos e com oq costumes. Assim, no teiiipo 
de Aristoteles era axioiti:rtico que não havia antipodas, seria 
mesino absurdo adiiiittir a existencia d'elles. 

Aquelle famoso :~xioina 6 que o rei reina e iiZo governa. 
Qiiaiido digo rri, digo tambem presidente da repiibli(.:t. 
porqiic as funcayCes de um e outro stio iiiiiito similhaiiteu 
quando existe o systeina representativo, emfiin, o chefe do 
estado. 

Ora, eu digo e entendo, e este (:, qiie 6 o meu argu- 
mento, qiie o chefe do estado alem de reinar, sem que 
governe directamente nem lhe possa ser attri1)iiida a res- 
ponsabilidade lt~gal dos actos governativos, tem obrigayato 
não s6 de reinar, 111as de governar; i ~ t o  P ,  nLo lia de Aer 
uma simples 1nacliin:t dr lcis e rlec.i.ctos, dc fazer figurar 
o seu nome em portarias, ou de representar a nayão nas 
suas rela@es exteriores e nas grandes solemnidaclea pu- 
blica.. Entcrido eu que o soberano, o chefe do estado, em- 
fim, deve seguir attentamente a marcha dos negocios pii- 
blicos, deve examinar as correiites da opinião o inclusira- 
mente, como succede na IIespaiiha, na Franya, na Italia 
e eni todos os psizes constitucionaes, presidir aos conse- 
lhos do ministros, onde se discutem os mais altos interes- 
ses do estado. Todos sabem que em Hcspanha, como em 
França, aquella monarchica, e esta republicana ha coiife- 
rencias particiilares dos ministros onde cntrc si combinam 
as normas que devem seguir no seu procedimento, mas os 
conselhos verdadeiramente officiaes, onde se resolvem os 
grandes negocios publicas, são sempre prosididos pelo chefe 
do estado, o que prova, a despeito de todos os axio- 
mas, que o chefe do estado deve, nos limites a que jd me 
referi, não sú reinar, mas, senão governar directamente, 
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ao menos influir de um niodo efficaz, activo e constantc nn. 
govuru:ição publica, citjos cuidados nem por um inoiiit~iitc) 
p6de abandonar. E: esta n siin altissima fungão e 11 '  - * 
póde exercer por uma negativa apenas, uma oii outi 
interroitipida por actos de poder moderador ; duvc 
festar-sc por uma affirmativa cqnstante do seu zêlo 
dados pelo interesse publico. E cl'u-o ryie eu applii 
gciicricnmeritc e como tliroria a todos os chefes do c -  
não me referindo ao chefe do estado da nação portug 
ao qual presto homenagem pelas suas altas qual11 
Mas se eu penso assim eiri rclaqiio Ss fnncções do 
do estado, tambem entendo qiie quanto merios elle .- 
volver lias liictas politicas e dos partidos, nas circuui 
cilis, no modo de ver d'esses partidos, a sua força, 'I 1 

iiifiiicnc-ia, tanto inellior irá aos negocios l~ublicos ai 
prol~rio chefe do est:\do. Influencia que se inariifehtr no 
exaiiie P no estudo dos verdadeiros interesses (lu paiz, 11 

influenri:i que se inanifestc eni actos cle qualqiicr n:it~ 
que favorrc;ani iim parti110 em clotrirneiitu (1,. oiitro, L 

Ora, o cliefe do rstado, noincaiido escliisivaiiic~it~~ 1 

parea, que de nina inancirn absoluta e essencial l i k ~  dc 
coristituir :i fhrnia, o modo de ser e de pensar de lima das 
casas do parlamento, intervem talvez ninis do que clevia, 
iio viver dos partidos. 

Eu sem mo embrenhar agora n'uma discussko, qiicL !iat~ 

seria inopportuna em rela~ão ao projecto, mas que 
iriiitil, não posso deixar de dizcr que prefiro o systeii 
electivo, mais iio nienos modificado, a nomeação regia, ')(li 

isso qiie o systema de eleiçlto envolve o menos pobsivel 
o cliefo do estado. 

1)esonganemo-nos. Esta lei traz ein si as bases e as cau- 
sas da siia ruina. No dia em que uma sitiiação politicti, 
que seja de partido opposto ao que actualmente domin:~. 
for cmliiimada ao poder, -- e h:i ser cliaiilado a1guiri.i -\ e . / ,  

sobretudo quando esse particlo, H (ligo-o com fr:iiicjiii~~.~, 
entrar em melhor cairiiiilio po11tic.o~ - se a cai1i;ii.a (! - 
pares for em sua grandissiiiia rnaicbri:~ do pnrtido ul)piistt~ 
e crear constantes e incessaiites dificuldades ao govc3rni), 
esteja v. e ~ . ~  certo quo, ou uin golpe de estado oii i i i i i i i  

nova tlictadusa- e dictadura com caractes constituc.io- 
nal- hs  de destruir esta lei. 

O sr. Ministro do Reino (Franco Castello Braiico): - 
Apoiado. 

O Orador : -Mas nBo ha de dostruil-a pelos iiieios 10- 
gaes, porque nLo plde ; lia de destritil-a por iiiria (%(,ta- 
dura coiistitucionxl, porqiie para destruil-a por meios le- 
gaes, teria do ir B camara dos pares que lhe Q advc~rsn. 

Eii :icnho má a lei que em si propria traz o gernicii da 
sua ruiiia o da provocaq%o B dictadura. 

Ha :~iil(la uma segnnda rasão por que não posso, coiii 
muito pezar meu, associar-me no decreto dictatori:il que* 
deii origem a este projecto de lei, com que se sancciorioii 
esse decreto. 

Fóra d'isso, e11 apenas, com milita rapidez, justificaroi 
as emendas que mando para a mesa, a que não juntarei n 
phrnsc, que se pnssc B ordem do dia, para ver se sBo 
admittidas, e direi a s  rasõcs do meu modo de ver sohrf~ 
os varios assumptos de que vou occ.iipar-nie. 

Proponho no artigo I.', que depois da palavra vituli- 
cios, se acrescente e herecl~tu~.ios. E que os $8 1 . O  r 2 . O  
sejain modificados em harmonia com a presente emciida. 

ao ri:ilu- V. eu.' coinprehende muito bem que a ovoliiq" 
ral da socieclade moderna 6 para introduzir cada vez iiiais 
o elemento olectivo na seyiin(1:~ casa do parlamento. 

Esta 5 a minha opini%o, riins o que ntio posso (': inipor 
essa opiniSio aos outros. Creio que a tendencia d'esta ca:isa 
do parlamento 8 para qiie a camara dos dignos pares seja 
comp0stt;i de membros vitalicios. Digo eu, e porque i i i o  
hereditarios? Nlo encontro uma s6 rasão plausivel. Scrh, 
como se quer allegar, porque as raças e as familias como 
que se v20 deteriorando pelo correr dos tempos, c de ;ihi 
resulta que muitos dos homens mais illustres de que Ccsn 
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n lii~toria patria e R estranha, não deixaram descendentes 
ít siia altura? N#o, esse facto tem-se dado umas vezcs e 
oiiti.as não ; mas em muitissimo maior numero de casos 
os descendentes dos homens mais illustres foram absolu- 
t:initlnte desconhecidos ou insignificantes. 

(,!iieni foi o ascerideiite do inarquez de Pombal de quem 
a Iiistoria fallasse? Quem foi o ascendente de Cavour? 
Qiiciii foi o ascendente de Beuth, estadista notavcl da 
Allc*iiianha ? Quem foi o ascendente de Bismarck, que pelos 
feitos illiistres se affirmou nu Iiistoria ? 'hlarquce de l'om- 
bitl, (Javzvour, Beiitli, Bismarck c oiitros tantos, surgiram do 
R C ~ O  tlas familiiis n'uma cpocha hiatorica, n'um inomeiito 
dado pelas condições geraeu e pelas proprias e indiviíluaes 
d'ellr<, e nào i~c,lo facto da nscenclencia, nem desccndencia. 
Repilo, mais vezes se encontraram clescendentes illustres 
dc liomens illiistros, do que ascendentes illiisti-cs de ho- 
menu illustres. Parece um paradoxo, mas 6 uina verdade. 

Ila, porhm, lima vantagem, admittida a hereditariedade 
e a nomeação regia, em perpetuar esta prerogativa, 6 que 
as rasas e as familias se aperfeiçoam pela selecç5o. 
1': h loii fallando diante de pessoas inuito competciites. 

NOS reinos animal e vegetal as raças aperfeiçoam-se pela 
sclac-(;2o e modificam-se pelo atavismo, mais vexes do que 
se dtbterioram. 

J:í vi, i180 lia muitos aiinos, condoinnar systematica- 
meiittj rr alliança entre consanguineos, e estou vendo agora 
unia cscola scientifica que tem peso e auctoridade, ndvo- 
gaiiclo prccisarnente a idéia contraria ; inais vale cscolher 
em vads raça c em cada familia os individuos mais per- 
fe i to~  para ligar iins com os outros, do quo promover o 
crus>iiuonto dc i-aças muito differentes, para com os defei- 
tos cla umas estragar as qualidades das outras, e reciyro- 
came~ite. Uma familia, por exemplo, de lorcls inglezes, que 
de anno para snno e desde seciilos, em que todos os seus 
menihros, sobretudo os primogenitos, s80 desde a infancia 
ediic.:idos n'aquella atmosphere de diplomacia c de poli- 
tica, e assim ediicados c dirigidos em toda s sua vida, 
slleiii militas vczes melhores legisladores, mais educados e 
mais apropriados para estas funcqões do que aquelles que, 
pela simples vontade do poder moderador, foraiii escolhi- 
dos para exercer essas altas fuiicyõc>s. Portanto, a admit- 
tir tlue sejam vitalicios, sojain tatnbem hereditarios, pois 
nAo ha rasào para coiidemnar a hereditariedade, quando 
se llies concede o caracter de vitalicios. 

f3 claro, que não quero qiie riie attribuaiii o pensarnen- 
to, (lc que desejo que a camara dos pares seja vitalicia e 
hercditaria; o que desejo 6 que a camara dos pares tenha 
o v1,hrnento electivo; mas desde que se propõe, que seja 
vitalicia, entiEo quero que seja vitalicia e hereditnria. 

Agora, outra &emenda ; e peqo licença a v. ex.=, para 
mandar desde j& para a mosa tod:ts as emendas e v. ex.' 
depois ter8 a bondade de as introduzir, conforme melhor 
entrtiider; isto, para nlo estar a tisar inais vezes da pa- 
lavra. 

A oiitra emonda refere-se aos artigos 2 . O  e 3 . O  do pro- 
; e airicla pcço qiie se arresccnte uni paragrapho de- 

que pclra, a caiiiara dos dignos pares h:t as nies- 
m.ix inroiiipntil)ilidadcs c pela inusma fzrina, que para a 

--caniara dos senhores deputados. 
Ein primoiro logar, n8o me conformo, senso pouquis- 

kaimo, com a doiitrina das incompatibilidades, qiie n'uma 
#grande parte ine parece ter sido lima transacçfio oii oon- 
--ces~rio do governo, Bqiiillo qiie o men illiistre amigo, o 

Sr. Arroyo, chainoii espirito jacobino. 
X30 concordo em muitos casos cor11 as inconipatibilida- 

de.; e &penas acceito aquellas que resultam da boa disci- 
p11ii:i dos serviços publicos, sobretudo nos do exercito e 
iior da armada. 

Rliiitas vczcs, em Franqa, eu queria contar a minis- 
ti-os franeezes e a membros do corpo legislativo franeez 
que liavia um paiz no mundo em alie era n n ~ a i ~ o l  lim 
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1 :I(, ministro da guerra, e nIo lioiive nunca maneira de ne- 
iiliiiin francez me acreditar. Quando lhes fallava d'isto, 
tiiziain-me que era uma coiisa que eu llies estava contan- 
d o  apenas para entretcr a conversaç80, mas que niío po- 
(lia existir. 

I Admitto apenas urnas certas incompatibilidades para 
o s  ofliciaes do exercito e da armada, inconlpatibilidades 
c-ompletariiento dependentes da situaçLo em que elles ee 
encontrarem. 

Se O inconveniente, porventura, para o serviço este 
principio, nllo sei porquc n3o sou militar; mas, se para a 
1)oa discil~lina do exercito, se para o bom caracter d:~e 
funcçõcs legislativas, 6 inconveniente que um capitxo do 
cxercito, um major ou uxn coronel, possa ser membro da 
camara dos senhores deputados, não comprehendo tambem 
como lia de um official da mesma patente, sem quebra 
dos mesmos principios que foram estabelecidos para a 
camara dos senhores deputados, ser par do reino e poder 
como tal desde alferes e meamo desde sargento, exercer 
o mesmo direito que outro qualquer par do reino! 

Uma voz : -Um sargento? ! 
O Orador: -Pelo menos, creio que nBo ha nada que 

obste ti sua nomeaçgo. 
Supponliâmos que no cxercito ha alguns sargentos com 

mais dc  quarenta annos, supponliâmos qiie ha miiitos, que 
tenham cursos especiaes ou privilrgios, e pdde havel-OS, 
porque d o  estas as unicas clausiilas para a nomeaçio re- 
gia podcr ter logar; tambem póde haver sargentos que 
tenham 400&)00 r&is de rendimento, em propriedade, e 
como estiío dentro das clausulas da nomeaçílo regia, desde 
sargento a& general, o podcr inoderador dentro do exer- 
cicio quc a lei lho conferc, póde nomear um sargento, que 
Amanhã, como par do reino, pcíile discutir acerba e vita- 
liciamentc os actos do ministro da guerra! 

E o que digo d'cstes, digo-o de outros. 
Pois sc julgam inconveniente para o serviço publico, o11 

para a cailiara, ou para a boa disciplina social e politica, 
que iim juiz de direito tlc primeira instancia seja depu- 
tado dai naqão, porque ha tle esse juiz ser par do reino? 
Do mcsmo modo que o secretario geral de um ministerio, 
o director geral, o administrador geral, o chefe de servi- 
ço, o chefe de rcpartisBo, ou mcsmo o chefe de secçho 
independente, nâo podem,.pp_i.que nAo convem aos interes- 
ses publicas, e esta 6 a opin!ao do governo, ser deputados, 
porqnt, h2lo de ser paree'? E possivel que haja rasão muito 
plaixsivel e ine digam que 6 exactamente, por ser vitali- 
cio, quc póde ser par. Eii respondo que isso a g r a v a  o 
mal. Succederia entlo que vitaliciainente o ministro da  
guerr;i. teria de ouvir, durante um largo periodo de an- 
nos, as objurgatorias do alferes, emquanto que na camara, 
dos deputados isso siiccederia apenas transitoriamente. 

Se n'uma camarn de deputados houvesse um numero 
excessivo de alferes que affrontasse o Sr. ministro da 
guerra, a rlipidade do poder e a disciplina do exercito, 
ainda restava ao poder moderador a faculdade de dissol- 
ver a camara dos del)iihdos, emqiianto que ao alferes que 
for par do reino, nao ha coiisa alguma que possa arran- 
cal-o d'esse logar. 

O mcsmo digo dos govcrnadores civis, dos administra- 
dores do concellio, oii dos proci~radores regios e seus 
agentes, do delegado ou sub-delegado, de todos os cida- 
dãos qiie nto podem ter assento na camara dos deputa- 
dos, emquaiito exercerem essas funcções, mas que podem 
tel-o na camarn. dos pares. 

&ao quero que se lhe tirc a qualidade do par, niae 
quero que sc n1)pliqiie a legislapão aos directores de com- 
panhias, de cmprczas, ou nos dignos pares que forem em- 
preiteiros ou concessionarios de obras publicas que, em- 
quanto exercem essas f'uncyões, não devem poder funccio- 
nar como pares do reino. Ao menos isso. 

Polo qiie eu dissc. lia poiico, se jiistifica unia outsri. 
emenda que y~rcsento, e vem a ser, que do artigo 2 . O  se 
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risquem as palavras aem numero ngto excedente a 90», e 
do aiiigo 6." uátO ao numero de 80». Se a camara dos 
pares lia de ser de nomeaçfto regia, e não corrigida sen8o 
por eft'eito do limita niinimo da hereditariedade para al- 
guiis, que ao menos pousa corrigir-se o espirito de oligar- 
chia pelo fncto de novas nomeq8es regias. Não 15 este o 
moti ideal, mas terilio de cingir-me ao systema que se qiicr 
ndo~tar .  

A - -  
Proponho t;imbciii que em relação ao artigo 3.O, qiie 

trata das incompatibilidades dos directores o membros do 
c.oiiselho fiscal c eorentes de emwezas. sociedades :&no- 
11 mas em deterznadas condiç8& ou dé empreiteiros do 
o i; ras publicas, essa incoxnpatibilidade se estenda aos em- 
pregados clc companhias de qualquer categoria que scjam, 
e ii&o sc'~ proponho este artigo para a camara dos pares, 
nias hei de propor se estenda tambein á camara dos de- 
putados. 

Eii nito sou, felizmente, director de companhia algiima 
que tenha contrato com o estado, mas se o fosse n8o po- I 
dia ser par do reino ou deputado; e havia poder sel-c, o 
ineu guarda livros ou outro qualquer empregado a quem 
eii dou ordens. 

Quer-se transigir com uma certa opinião publica, esta- 
belecendo estas incompatibilidades, mas eníão leve-sc ao 
liiiiito legitiiriamente logico. É: claro que a incompatil>ili- 
dade devia ir at6 aos grandes accionistas das comp:inlii:is 
qiie yodrm ter n'ellas muito mais interesses de que os di. 
rectoros, mas como na organisaç%o das sociedades anony- 
nias, das grandes emprezas, as acçaes nem sempre sSio 
noniinaes, o, portanto, nIo 6 possivel fazel-o, vamos ao 
nienos aos emprega(tos, porque so ngo queremos nas duas 
camaras os directores porque podem proteger os interesses 
das suas emprezas, não devemos tambem querer o empre- 
gado que pdde ser mandado pelo director e que tem igual- 
mente interesses na prosperidade da companhia. 

A minha emenda vein a ser: que depois das palavras 
áernpreiteiros de obras publicasu, se acrescentem as pala- 
vras «bein como os emprcgados de qualquer mtegoria das 
referidas emprezas, conipanhias, sociedades, conceseiona- 
rios. arrematantes ou em~reiteirosn. 

Por ultimo apresento uma outra emenda, com a qual 6 
poesivel o governo e a camara venham a concordar. 

No artigo 5.O encontranl-ee os meios de obviar aos con- 
flictos entre as duas casas do parlamento, quer sejam de 
caracter transitorio, unica hypothese que parece o governo 
e rt conimiss80 tiverain em vista, quer sejam de caracter 
permanente, dos quaes não so pbde sair sen9lo por golpes 
da estado. 

A id6a que occorreu B commissão, e que o governo 
ncceitou, Q que, depois da reuni80 da commissão mixtw 
por denuncia de qualquer das camaras e por um acto do 

odor moderador, se reuna o congresso de mudos, o qual 
i a  de ser composto de pares a deputados, que t6em o di- 
roito de votar, nias iiIo de fallar. 

Eu  não digo que este systema n%o seja engenhoso para 
casos esporadicos de divcrgencia entre as duas caniaras, 
mas para o caso de confiicto permanente nllo dá remedio 
nenhiiiri. Alem d'estes casos ha um outro para que a com- 
missho não dá remedio. Este expediente p6de servir para 
08 coiiflictos activos, mas para os conflictos passivos o que 
6 riue se faz? 

L 

Se ,a cainara dos pares, hostil a uma situaçlo politica, 
ao governo que a representa, ou por oiitro qualquer mo- 
tivo, ernpenhadrt eni entorpecer a marcha dos negocios ' 
piiblicos, se limitar n 1130 fazer nada, n não npprovar iieiii 
rejeitar projectos de lei, e coiisumir o seu tempo em dis- 
cnssEies accrbas ao miiiisterio e em votar mop8es de cen- 1 
aura, do qiie st3 elles quiserem não farlo caso emqii:rnto , 
tiverem a c ( ~ í i f i ~ 1 1 ~ ; ~  da corda, mas que n3o deve ser ex- ' 

cessivamente commodo, e se n'este regimen viver todo o ! 
periodo legislativo, para que sorve o Gpediente previsto ' 
na lei? I 
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Se iião se tocasse no regimsn da carta e continuatlse 

mos com os defeitos que ella tinha, podia tolerar-se; ma8 
querer-se omendal-a, reformando-a, e deixar este projecto 

1 com taes defeitos que n camara dos pares, sem votar, p6de 
tornar in~possivel a vida da situaçIo e a boa governação 
publica; querer-se melhorar c nLo se prever este inconve- 
niente, não me parece qiie valha a pena; é preferivel n.30 
tocar n'isso n'este momento at6 se inventar cousa melhor. 

1 Finalmente, a emenda a que quero referir-me é ao ar- 
tigo 7." ' O pvtjrno preoccupoii-se com os clamores que se levaii- 

1 taram :igorx, pomo so têem levantado por outras vezes, 
contra a cobrança dos impostos em dictadura pelo facto 
de não estar votado o orçamento, nem a lei de meios qiie 
o substituisse. ' 1)cclnro a v. e*.* que, diirante a larga discitsslio tra- 

I 1 vada eiitre quasi todos os jornaes do paiz sobre esses as- 
I sumpto, o que mais me preocciipava não era que O go- 
verno podesse cobrar os impostos, era que podesse gastar 
o proclucto d'elles mas, com grande surpreza vi qiie os 
mais puros orthodoxos jornalistas que combatiam ncerba- 

i mente o governo por fazer aquella cobrança em dicta- 
' dura, não se lembraram de censiiral-o por elle pagar aos 
emprcgados publicos e satisfazer oiitras despezas publicas 
tambem cm dictadura. Se o governo se tivesse limitado a 
receber os impostos e guardal-os em cofre at8 as camara:, 
decidirem que se applicasse o producto d'esses impostos 
conforme as conveniencias publicas o exigissem, ou se en- 
tregassem aos contribuintes as contribuições que tivessem 
pago, era um mal grande mas, cobrar e gastar, isso é 
um mal que nunca mais se póde remediar. 

Mas dizia eu, o governo impressionado com uma tro- 
voada d'estas que, sob este ponto de vista, a mim nunca 
mc fizeram impressão, decreto11 que, n%o estando votado 
o orçamento nem a lei de meios continiiaria em vigor o 
snterior, o que aiihs cra já unia disposiçxo applicada 6s 
gcrencias das juntas geraes, de n8o saudosa memoria, ca- 
inaras miinicipaes e juntas de parochia. O governo ad- 
optou este regimen, mas a commissão, de accordo com elle, 
achou outro meio que, digâmos a verdade, 8 melhor, mas 
tambem ha casos em qve se nIo póde applicar, e VOU ci- 
tar um muito recente. E melhor em que? Porque a ac9Io 
do governo cobrando impostos e sobretudo pagando despe- 
zas 6 restricta; s6 póde exercer-se se as camaras j& esti- 
verem fechadas por algum tempo; se, porém, estiverem 
abertas, iiâo póde de modo nenhum encerral-as sem obter 
a lei de meios ou o orçamento, ou sem cair em dictadura, 
e quando as camaras estejam fechada$, ha de entEto con- 
vocal-as no praso de tres mezes. 

E u  pego ao illustre ministro do reino, oii a algum dos 
illustrcs deputados que me diEo a honra.de ouvir-me, por 
oxemplo, o sr. Santos Viegas, que presidiu aos trabalhos 
da camara em 1894, que me diga se na situaçgo em que 
estava aquella camara, como estavam outras, diga-se em 
abono de verdade, como se arranjavam para arrancar da 
IA a discussão do orçamento ou da lei de meios. Por essa 
lei h80 de fatalmente continuar com a camara aberta - é 
o que 18 estd- at8 se votar o orçamento ou a lei de 
meios. 

Mas se as circumstancias, as dificiildades forem taes, 
que se nrio possa votar o orçamento ou a lei de meios, o 
governo fecha a camara por um acto dictatorial, porque 
nZo pdde fnzel-o de outra fórma, vae depois cobrar os 
impostos e paga tambem RS despczas pnblicas, o qiie C. 
inais r;r.i.icb. 

I Proponho, por isso, uina emenda, que simplifica a qiies- 
a o .  Quanto mais se pod6r dispensar dictadura, melhor. 

Proponho que no artigo 7 . O  se eliminem as palavras 
I (Se, porem, as cortes estiverorli reunidas, nZo poderto ser 
encerradas sem que hajam votado aquellas leis)), modifi- 

, cando-se parallelamente a seguinte phrase. 
I Quanto a esta questlo da lei de meios, o que mais ine 
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preoccupa 6 a despeza e nLo a receita. Por isso, proponho 
que no mesnio artigo se acrescente depois das palavras 
(c aquelle fiim , o seguinte perioclo : NA gerencia financeira 
rt gular-se-lia entretanto por duodecimos provisorios, em 
I e laçiio & despcza -não digo em relaçFlo á receita- niro 
l~o(lendo eni cada mez desperider-se mais do que um duo- 
rlvcimo da despeza consignada para um ani lo.~ 

Il'este modo tudo fica acautelado c não pUde o governo 
r~!):~lanc;ar-sc LL dcs1)ezas exccssivi1s7 porque não púde gas- 
( . ir por iuez mais de qiio uni diiodociriio. E no periodo de 
t I ths niezes nzo sc encerrani as cortes, seni que se vote 
l i i i i : ~  lei de moios. Por isso mesmo que SIO reci~rsos extre- 
iii<)s, G que se deve usar d'ctlles o menor iiuiiiero de vezrs 
L 8c~>sivel. 

O si.. Ministro do Reino (Franco Castello Uranco) : - 
Apoiado. 

O Orador: -11s poucos dias, conversando eii coiil 
um illiistrc parlamentar de iim paiz da Euro a, fallou-$e 
(1,: dictadiiras em Portugal, em plena paz. &o digo isto 
para atacar o governo nem para o censurar, digo para iii- 
tlicar como lá fóra se pensa a csto respeito. Elle respon- 
tluu r uqiie os governos, que em plena paz iião sabem go- 
\ c8rnar senão em dictadura, não sabem govcrnar 1 » 

O sr. Ministro do Reino (Franco Castcllo Branco) : - -- 
. Ipliqzbe e1 cuento! 

O Orador : - Ah ! Applico, applico. 
Se v. cs:' quer dizer que jh fui dictador, declaro que 

fiii dictadnr mez emeio, e jh o confessei. Mas nds estamos 
preparando futuras dictaduras constitiicionaes, estamos cul- 
tivando esaas plantas de ccgrément! NIo tenho medo de dizer 
clue j& fui dictador, uma voz contra a opiniao do sr. nii- 
iiistro do reino, e meia vez em coxupanliia de S. e ~ . ~  
(Riso.) ! Se v. rx.' dia isso parainu rcprehender, aoccito a li@o 
c ainda por cima digo muito obrigado; merec,o castigo pelo 
vrime de ter sido dictador. Mas pelo facto de jh ter sido 
(lictador, nlo significa de alguiri modo que as dictaduras st4- 
jaiii boas, riem que todos nós (e eu mais de qiie todos) iiiio 
1)os~hnos incorrer na reprehensiio e censura do deput:~tlo 
rancez a que me referi. 

f Aceito a censura para inim e excluo d'ella o actual go- 
verno, mas o que qiiero 6 que os qiie vierem depois de 
v. ex."$, e oxalá que seja muito tarde para felicidade pii- 
Llica, percam o appetite de serem dictadores, sobretudo os 
que tenham menos desculpas para o ser, ainda que n'este 
ponto de vista ha sempre desculpas, mas seria muito mellior 
ciiio se podossem fazer leis sem trazer no seu proprio scio ' 
:L scincnte da dictadura. 

1 

Com isto concluo tendo tomado mais tempo i caniara 1 
cio que dcsc,jaava, mas que todavia não chegou s tres qiiar- 1 
tos de hora, mandando para a mesa as minlias emendas 
para v. ex.* tomar em consideração quando julgar oppor- 
tuno. 

Vozes : -Muito bem. 
(O orador nZo reviu as notas tacilygraphicas.) 
Leram-se 12a mesa as seguintes 

Proponho que no artigo 2.O, depois da palavra clvitali, 
ciosv, se arcrescente ae liereditariosu ; que os 1.' e 2. 
sejam niodificados de harmonia com a precedente emen- 
tla. = Murianno de Carvall~o. 

Propoiilio que nos artigos 2 . O  ou 3 . O  se acrescente um 
p~ragrapho declarnrido que para a camara dos pares haja a 
rnr,siri:b incompatibilidade c pela iiiestna fórnis qiie para a 
(.,tiii:tn~ dos ileputados. =M(irianno de Carualho. 

Proponho que no artigo 1 . O  se climinem as palavras 
«em iiuiiiero iião excedente a 90», e no artigo G . O  as pala- 

, 
I 

( 

í 
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e 

vras uat6 O ruinero de 90,. = Mnw;-n-n a.i /I- '' 



I DE FEVEREIRO DE 1896 
" Proponho que no artigo XO, depois dae palavras a8 em- 

preiteiros de obras publicasu, se accrescentem as palavras 
((bem como os empregados de qualquer categoria das re- 
furidari emprezas, companhias, sociedades, concessionarios, 
nrrematantes ou empreiteirosu . = Marianno de Carvalho. 

# 

' 

I 

I 

1 

I 

I 

Proponho que no artigo 7 . O  se eliminem as palavras 
((,e, por6ri1, as curtes estivereiu reunidas, n!io poderao ser 
oiioerrai1:is \nin que hajaiii vot:~do aquellas leiso, modifi- 
c;tndo-se parallelaiiicnte t~ plirasc seguinte. 

Proponho qiic no mesmo artigo se accrescente, depois 
d,is palavra3 ((aquelle fim», o seguinte periodo : 

tA  gert.ricia iinanceira regular-se-lia entretanto por duo- 
dtficiiiios provisorios eiii rel:tpgo h despeza, 1180 podendo 
eiii cada rncz despender-se mais de um duodecimo da deu 
pcza consigiiada para uin anno. = Maria~a~ao de Cal.tralho- 

O sr. Magalhães Lima: -Sr. presidente, cabe-me a 
l~,ilavra t2 i i i  c4oiidiçõt.s boiri desfavoravcis para mim. 

A attciiiXu dn cniiiara G para mim uiu favor; mas n'cs- 
t:is circiiiiistaiic.iiis, depois de ter ouvido o illustre depu- 
t d o ,  o Sr. Marianno de Carvalho, depois de ter a reciado 
iiiais iiiiia vez o seu talento parlamentar e as subti !i ezas do 
s ~ u  espirito, a attençgo da cainara 6 para mim mais do 
ciile nin favor, 6 urn sacrificio; e eii decerto hesitaria em 
pedil-u, se nLo se desse a circumstancia de ha poucos dias 
ter affirrnado na cariiara, na discussão do bill, que consi- 
clorava osta dictadura unia verdadeira revoluçIo politioa, e 
iiie julgar por este facto, c111 certo modo, obrigado a jus- 
t:ficar o irieii voto n'iim projecto de lei que representa com 
carteza urna das partes mais iiiiportantes d'essa dictaclura. 

Antes de dizer suinrn:triai~iente h camara oa motivos 
I.torqiie voto o projecto em disciissão, eu devo, por miiitas 
r 1sõt.s que a camara bem comprehencie, responder a al- 
guns pontos do excellente discurso do illustre deputado o 
sr. Marianrio de Carvalho, pontos que mais impressiona- 
ram o nieii espirito. 

Disse S. ex." que as corporaçiies fechadas, excliisivas, 
intransigentes e pertinazes, como a c;iiiiara dos pares, tal 
qiial o projecto a constitle, são verdadeiras oligarchias. 

E n  náo estou longe de concordar com S. ex." Effectiva- 
inente o problema posto n'estes termos nIo tem resposta. 
11s corpor:~~ões fechadas de ordinario s%o verdadeiras oli- 
garchias. Mas 110 que não posso concordar 6 em que a ca- 
iiiara dos pares, como esth oonstitiiida no projecto de lei, 
+ j a  iimn corporação fechada. ' ~1ntub d u  tudo, u renovação da cainara dos pares faz-se 
, ! o i i ( . t ~  :L pouco, h medida que se torna necessario preen- 

I clier o litimero estabelecido no projecto; nilo é uma cor- 
1)oraçiio fvuhada, 15 iinia corporaygo constantemente rurio- 
vacla. 

Rii cnmpiwhendo as corporações fecharias, como eram, 
por exemplo, eii sei! as corporações da idade media, cor- 
porac;ões de classe. Mas a uma corporação cujos membros 
sgo renovaclos parcialinente poiico a poiico e siio tirados 
das divcrsas classes, falta-lhe coiil toda a certeza muito, 
falta-lhe ainda o principal, para ser uma oligarchia com 
grande peso na administrap?to publica e nos negocios do 
estado ; era preciso que C'S~:L oligarchia fosse omnipotente, 
e a caniaru dos pares, como o projecto a constitue, estA 
.nluito loiige de ser omnipotunte, tem a seu lado a camara 
dos deputados, o poder iiioclerador e todos os mais pode- 
res do estado, cada um com a independencia propria e com 
força para modificar as suas deliberações. Por este lado 
creio cluo o perigo da constituiçlo da camara dos pares, 
como o pro-jeoto a estabelece, nno p6de ser grande. 

A expwienci:~ riiie se fez j B  no nosso paiz, da camara 
dos pares cum iiinn constitiiiçiio similhante a esta, mostrou 
bem durante longos annos que as suas pretensões a con- 
stituir-se eiii oligarchia eram nenhumas. 

Em soguida voltoii S. e ~ . ~  ao poiito discutido Iiontem 
pelo illustre deputado o sr. Arroyo, e discutido brilhante- 
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moiite como sempre, com o sei1 nunca desmentido talento ; 
voltou ao eterno problema do conflicto permanente da ca- 
rnara dos pares, dizendo que ella póde collocar-se oiii con- 
tlicto com a camara dos deputados. Se o conflicto ú acci- 
(lental, trwsitorio, est& muito bem a disposiçto i10 projecto, 
,i$ camaras reiinem-se ein congresso e votam o quo têem 
n votar. Su siippomos que o coníiicto 6 periiianeiite entro 
,ta dii:ts cxinaras. . . 

N'esse caso direi eu: siippoiili~uios, que  todos os pode- 
rtls c10 estacio eiiloiiquoceraiii; suppoiili2irios, que uin do$ 
podereu do ostado se i-t.voltoii coritri~ os oiitros; 6 claro 
cliie SSIO COIIS:LS que a I t k i  riko licidti prevtAr; as leis com 
t ~ < l a  R certeza não prv~Gc~iii a.; rnsaes ou os factos, qiie 
(Ião so(:ialriirnte o iiiesnio rrsiiltado que as revoliiçiies. 

Se a cninara dos parrr Iova iiiii (lia o sei1 desvaira- 
nlrnto, n ponto de qiierer impor-se a.  todo^ OS inais podta- 
rchs do estado, coin toda n certeza qiia tereiiios cliegndo n 
iiina situ:içbo excepcional, q i i ~  n5o se póde resolver pelos 
mc.ios constitiicionaes, leguus e ordinarios. Essa ponto, pa- 
rece-me qiie nem agora, nem nunca, p6de ser considerado 
n:is leis de iim paiz. 

Disse niais S. exaa que ac; caiuaras, eni geral, ii'estc 
p:~iz, representain a voiitnde do governo! 

Parece-iuc. que, se lia :ifirmaç%o que deponlin a favor 
011 projecto que ílisriitiinos, :i favor da institiiiçllo de uni 
t.iirpo politico yerniaiieiitth t+ vitnlicio, 4 rxxctaiiiunte esta, 
(1.15, caitiaias represrritareiii n. vontade itos governos. 

1': preciio que jiiiito (l'twas corporayGes, que represen- 
t:iiii a voiittttle (10s go\-criios; tA cle go\lrrnotj, que infeliz- 
iiiviite iniid:iiii milito, eiii poiicou aiiiios, o qiie n91o creio, 
mja tle v:iiit:~gcin pnr:i a aclininistrayLo do paiz, ([: preciso 
tlic.o, que :io lado du iristitiii$cs t50 instaveis, haja insti- 
t riiy0es, coni algiinia estnl)ili(l;rtle. (Apoiados.) 

l)iz mais S. es." que o projccto dá A cnmara dos pares 
iitn papel moderador, um sirnplrs papel de revis8o; e com 
totla a certeza qiie, se assiiii 6, o projecto llie dá o niellior 
11:11)el que itie podia caber na admiiiistraçIo publica de iiiii 
1''Ilr;. 

14: nec.t\ssario, 6 inrlispeiis:ivel, que as du:u casas r10 
parluineiito i i k ~  tenhaiii (i iiii.siiio caracter, de outra for- 
i i i ; ~  ii 'b sc jristifica a siia rxi.;tciicin. 

ITazeri(1o iiirin canlara do p;ircs, eiii quo pre(1oiuina o ele- 
mento elvc.tivo ao 1:tdo dc uiiia oiitra, ein que o elerncnto 
íll,cctivo soberano, e qiisiitlo de mais a mais ao reco- 
iilicce que as camaras electivas nao represeritaiu seiilo a 
vl,iitadc do governo, vainos d'esse modo cair coxnpleta- 
mente lia soberaniii. da voiitade do governo. Era o governo 
qiiem dccidi:~, e nada ninis. I 

E disse o illustre deputado cjue, sem quercr discutir a b  

vtintagens d : ~  eleiçiio, na verdade se inclinava a que as 
rorporaqGes politicas constitiiidns por eleição eram mais 
v:intn.josas para a administrayLo piiblica. 

I 
N'ttase ponto afasto-irie iriteirai:iente, nIo si> das affir- 1 

niaçfies do illiistrc depiitado, mas niesmo da doutrina, que ~ 
eiii gerd, Iioiitoiii se siistentou n ' e~ t a  casa. I 

Cortipreliendo e advogo a necessidade das iiistitui~ijt~s , 
r(ywe11tativas; iiias no quu 1130 posso concordar 6 qiii!, ~ 
P:L~:L qiie HY iristitiiições representatir;ir scjain vantajosas, 
;L ~leiygo sc-ja iiecessaria. O que coiiipit lieiido iniiito bciii, 
# a rcpreserita~ão sem a eleição. 

1< pergiinto, se uiiia camnra de parcs ~~scolliirla pelo 1,o- 
dt r iiiodei.:ldor, tendo ellc. escolliido p:ir:\ tlsrn camara, de 
tliitre os Iioineiis iiinis capazes do p:iiz, iiinis capazes po- 1 
Iiticsiiiente, aqtitlller qiip revrlarcin i~iaior valor social, 
nao representa iiiaior valor para o paiz do qiie iiiiia ca- 1 

niara tirada da eleiçlo. I 

Eu pergunto sca quaiidi~ O í):iiz acclama IIerciilano o sru ' 
primeiro Iiistoriador ou JoHo de Deus o rn;iis popi~lar dos 
scua poetas, foi para iaso preciso uma eleiçiio, e direi 
mais aiiiil:~, que a asqernblda politica rn:iis riotavel do 
mundo yolitico, aqiielln ciijas lições os politicos presentes, 
passudos e frittiros, tt)dos consultarílm seinpro foi o senado 
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romano. Nunca houve assembléa politica superior Aquella; 
pois nlo era uma assemblba de eleipElo, era uma assem- 
blén de nomeacão e até mais ou menos hereditaria. Por 
conseqiieiicia, considero o governo do meu paiz c01110 uni 

governo democrata, e n8o julgo que de forma nenhuma H. 

democracia esteja offendida pelo facto de se constituir um 
corpo legislativo politico sem ser derivado da eleição. 

L)isso ainda o illustre dcnutado o sr. 3farianno de Car- 
valho, qiie niio comprehen&a que a missão do chefe do 
estado nos governos representativos fosse aquella que-em 
pal:ivras viilgares se traduzia pela cxpress?Lo pop111ar : ao 
rei rein:i, inas não governa». Quer S. e ~ . ~  que o poder 
modcr;tdor tenha attibiiiciies e ellas se limitem o mais ))os- 
sivell N'rste ponto estarnos de accordo, riias urna coiisa B 
limitar essas iittribiiiyCies, oiitra cousa é mantel-as com a 
latitude que rasoavelriiente lhe convem. 

Desde o momento em que o poder moderador tem respon- 
sabilidado na administraçiXo do estado, desde o rnorncnto ciii 
que elle tem direitos na administrapão do estado, boiri é 
tambem que tenha attribuições. E partindo d'este princi- 
pio, parece-me que nenhuma mais digna, nenhuma mais 
n o b r ~  11i(b podia caber do que aquella de chamar para o 
*ou ccinsellio. chamar uermaneriternente Dara a adminis- 
t r g â u  do paiz os homeb que por qualquer inoilo revrla- 
rain iiiert,cer esse l o ~ a r .  

0 

(.c.rtci que O projecto qiie se dis~iite liriiita a r.scrillia 
(10 pcitlei- iiiodcrador, nias limita a ,siiiiplesinente at6 ao 
1~1iito r m  qiie nHo pcíde tlcisar (lu 1iiiiit:ir; d'ahi por diante 
drixn-lhe toda a Iatitudt., e convinha. qi ie  lli'a deixasse, nlio 
4 porqiic seiido iimn c;iii-iui.a da escollia do poder mode- 
rador seria (lt~sasisacto procurar jA prover todas as cir- 
c~imstanri~is c2ni que essa ewol11:i deveria exercer-se, o que 
(luasi a retllizia o11 ariniill:~~~:~ por completo, inas tambom 
1 brq~ie as nv(~~~ssi(lades politicas que se d8o na organisa- 
1 I dr i i i i i  corpo legislativo nlo se devem dar igualnieiite 

rililqtit~~iciiu de iirn outro corpo legislativo que o illiis- 
1 1 1  1 8 t 1  t:i(ill rthconhece ter unia feigilo differente, iiiiia fei- 
. iiivtl~~ra~lora e de revisão. 

I'ergiiiita o illiistre depiitado porqiie é qiio senclo 08 pa- 1 rt . vitiiliciiir nlo sto lioreditarios? Não s30 l~ereclitarios 
1 ~ 1 r  mais (lu UIII;L rasgo; iiiio s8o Iiereditarios, pprqiie eni 
pi.imc.iro log:~r ao paiz repugnava acceitar o principio da 
liereditaricdatl~~, e iriostrou-o largamente emquanto a Iie. 
rcatlitariutladc (.sistiii na cnrnara dos pares, e a opinião do 
piiii;, parece-irie, é alguma coiisa a attonder quando se faz 
uiiia lei. Aleiu de qiic s opinislo do paia cra contraria t i  

1ic.reditariedade havia ainda outra circiimstancia, e é que 
a iiistituiçâo da caniara dos pares com hereditariedade 
cl~.xistiu com a instituição dos riiorgados. 1 liiitlo a hereditariedade representava alguma cousa, 
c a l  1 i.rehl)oiidi:t a forças economicas poderosas da nap&o, ti- 1 1iii:i rasgo de ser; mas hoje, que essas rasões desapparece- 
ram, hojr que se extinguiram os morgados, hoje que o 
cotligo civil pulverisoii todas as fortunas, nada mais facil 
(10 qiio urii tillio de par do reino se encontrar nas condi- 

/ çtks mais dcploraveis para poder exercer o pariato. Po- 
, n l~o  dc j'arte todas as doutrinas niais 011 menos scientifi- 
' cas qiie arlili se expozorani, que são riiuito captivantes, 
I qiie é prov:ivrl (lue 11111 filho de hoiiieiii de estsrlo seja ou- 
/ tro lioineni de estadv. IIu ii'isso perigosas exceppões e eu 
nso quero eiiibren1in1~-iiio ri'estas cliiestiics, não só pela iui- 
nlia incompotenc.ia, iiias porqiie isso nos levariamuito longe. 

I Disso ainda S. ex." qiie o artigo 3 . O  d'este projecto de 
lei tirilia sido uiiia concessiio feita ao jacobinismo, affirma- 
(;ao que j6  lionterii tinha sido feita n'esta camara pelo sr. 
,loiio Brroyo. I311 confesso, sr. presidente, que niio sei bem 
c que 6ej:i jacobinis~i~o. Se ser jacobino é, por exeinplo, 
dcfeiider todas as liberdades, a liberdade de profissto, a 
1 i l)erdade de commercio, a liberdade industrial, em sum- 
iiia, todas as liberdades qiie constituem as regalias mais 
poderosas das conquistas modernas, eu sou jacobino. Do 
jiicobinieino fns-ee um titulo deprimente e pretepde-ee c o m  
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l~rt~liender n'elle nâo sti todas as reclainapZes justas d : ~  li-' 
herdade, mas simultaneamente todos os erros e desvaira- 
riivntos das classes populares. 

Por este lado, eu creio nLo ser jacobino, isso nRo ap- 
['laudo eu ; mas o qiie entendo é que a um governo e a 
iiiiia camara compete p6r-se acima de todos estes prejui- 
\ ( ,4  politi~os, pGr-se fdrn tl« tudo o fac(.iosisnio o atteiidei 
.;-. nececrsidadr~s tlo rstttdo c As rcclamayGes da opinião pu- 
' #  iva, sem saber se ell:is vêem do jacobiriismo, do clerica- 
1 iiio, do liheralisino (lu qii:~lqiier dos iriuitos ismos de 

1 .  :LII(!.I eivada :L ~,vlitica ; aciina de tudo, aviina de qual- 
r 111.e~(*.'npaçA*) fiicciosa, acima tle todas as preoccupa- 

c* doutriii:trins, o qiie a um governo coiiipete <': apreciar 
:I justiqrl das reclamações; pouco iniports que esnns rccln- 
iii:~çõen partaiii do iiitiltrapillio ou sejain feitas pelo iuais 
ii~)l)re fidtilgo, que ellas rcn1i:iin da rua, que ellas partani 
110s sulZes da corte; e o qiir cii pergiiritaria n8o seria se 
1 1  artigo 3." do projecto cra iiiiin concessão ao jacobinismo, 
$ 1  cliie eri l~wguntaria era sc elle era jiisto. 

I->rcc.i&iiiu~ ri80 esquecer, sr. prcsitlcrite, corno iniiito 
i i i  dizia no i'clatorio cliie precedo o parecer sobre o Bill, 

t illiistre depiitado, si.. Fratei, que esta cainara ouve seiii 
1"": cuni tarito agrado, e folgo de prestar hoilienagem aos 
~.l~.viidos dotes do aeii espirito, que os tuinultos, a agita- 
(:%i, qiie se levniitoii no paiz ein 18'30 niio eram sd contra 
:i :iffroiit:~ de iiina naçiio estraiigeir:~, era tainbeni s agita- 
tyJo provcriieiitc cla reucç3o contra erros politicos internos, 
i!iiiB, por ~iiiiito repetidos, tiiiliam prodiizido nas classes 
I N 1 i)ulares tima irri ta980 que n'aquelle rriomento trasbordou 
11i;tiitc de 11111 facto q11e se attribuia nlo s6 á 1n5 vontade 
I I V  unia n:iy,%o, iri;ls iniiito aos dvnnituidos dos riossos go- 
\ i mos, ;i desorieiitay;io d : ~  riossa. politiia; e desde qiie essa 
.i=itay&o se ~:Lv;L ,  tornava-se 11111~ necessidade para a boa 

IiiiinistraçLo do paiz rever as leis roiistitucionaes, as leis 
!loliticas, de f(íriiia qiie se iifastasseiri siispeitas, que se 
toi.tinssrin a rxistir seriiiiii peiigosas para a boa ordeiil so- 
( . i  t l .  

Sr.  sideri de ri te, seguindo o bom criterio que o illustre 
(11 I H I ~ H ~ O  o sr. Maririnrio de Carvallio iiie indicou, não mc 
6il,irgarei eiri tliv~gayões doiitrinarias, posto que ellas n'um 
1 ' 1  itjecto dlrut:t iiatiireza wjaiii iiiuito jiistificnclas, e reccor- 
r~ i ido  á r a s h  de sirnples bom senso clirei ainda eiu duas 
~,'~l,tvr:is riiii dos motivos principaes porqiio voto este pro- 
j 11c.to. 

Se iii(. ~ )~~ i~g i i~~ t ; i s s en i  quaes eram as minlias convicçí3es 
~~oliticau, eit diria que seriam as inais radicnes que poderii 
qer. irias eii cr~iisidrro que o rndicalisriio, jiisto como aspi- 
i.:i,:Xo e atB iicccss~rio como criterio, 6 politicamente, sem- 
: I I  t., irrernissivelmentu, iirii txrro porqiie eii s6 comprehendo 
iiiiia sitiiac;ão politica qiie derive da sitiiaç&o anterior e que 
..steja com ella eni intima relaçIo; clesde o momento eiii 
',i113 lima sitiinçgo corta radicalinente a siia relayto com a 
-itiiayko anterior, todo o Iioiiieiii de est:i(lo póde tc~r a cer- 
i ( .~: i  de que os clemeiitos que jiilgoii cortados, excluidos 
1 1  ira scm'prc, 1150 (te ter o ecu niomentu da renascimeuto 

Iiio de vir perturbar a nova ordem que se pretenda es- 
I il)t4ecer. 

1:u digo isto, sr. preside~ite~ porqite rne parece que lima 
das priticbilint..; virtudes (lu prc!jcacto qiie se diqciite é tc3r-se 
ufdstado lev~,ineiite do estado nrlterior, ter-se tifiistado sim- 
plesmente o necessario p:ira qiie podosse corrigir diflicul- 
d:tcl,:s e licios que erarii i~iiiiiif'e~to~ e o necessario tvm- 
L P I O  para qiie podesse ter eulicli+s de vida rio fiitiiro. 

1 )adas as condições em qiie si: c~nc*oiitrava a constitiiiçilo, 
eii pergiinto o t p c A  inellior se podia fazer, porqiie O ocioso 
iieparnius que de~clt? 1820 todns as socieda(lcli tCeiii vivido 
t.111 iaonstantc reroliiçlio, prodiiziiido unia verdadeira des- 
c,:.:_i.iiiisaçLo politica 8u eu di~aesse a niirilia oi)ini%o, seria 
\~!t:ir n 1820, 1120 S'izer rovolii<;0es nt~illiiiinas e voltar As 
i1is1 etiiições antigas coiii o criterio 1ibcr:il c deiiiocratico 
( I I I , ~  hoje ternos, alterando-as unicainentc no que fosse ne- 
cessario para dar realidade a essa deinocracin, 
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O que muitos comprehendem por elementos jacobinos, 

como muitos outros qiie se têem formado bem ou mal, e80 
elomentos com que um homem de estado tem de contar e 
com toda a cert;eza que seria t3o grande erro do governo 
pretender voltar A reunilo dos tres estados, como apagar 
por completo unia camara vitalicia de sua constituição e 
ci~iistituir o poder Iegislativo em dois corpos electivos. 

O projecto, tendo em conta a, necessidade de um poder 
conservador, restabeleceu a constituipão vitalicia da ca- 
iilclra dos pares, ao mesmo tempo que modificava o que 
podesse liaver ii'isso de coutrario As inatituiçaes electivae 
tlo paiz, deixatido a resoluqão dos conflictos A reiiniHo dar 
diias ca1riar:is. 

Não qiiero nem devo alongar a discusslo, e apenas to- 
carei i i ' i i r i i  iiltiiiio ponto. 

E u  sri, e 6 opinião muito vulgar no paiz, que a melhor 
constituic;?io politica seria uma camara de deputadoe ele- 
ctivl~ e iiiiia ramara de pares igualmente electiva, mas que 
se disti~i~iiisue da primeira por ser a representas80 de 
classes. 

A reprt'wntaçio de classe tcrn muitos bons partidarios 
ii'esta pxiz. Ha algiirii tenipo escrevi um opusculo a esse 
respeito, em que a defendia. 

Um dos homens, cujo o nome n#o posso pronunciar sem 
commoqHo, c que fui iiina das almas mais puras, um doa 
talentos niais siibliincs que cii tenlio conhecido, Antliero de 
(kiiental, tendo-me feito o f:iror de ler o meu opiisculo, Ian- 
<;ou no meu espirito UIIIIL tliivida que ainda hoje dura e du- 
rar& eternamente, coni esta simples interrogaçllo: rk milito 
hom, b iniiito logico o que ee diz no seu opusculo, toda 
essa defeza está muito bem architectada; mas 96 quero 
que me digam coni que elementos 6 que contam para dar 
n essas caniaras, coriipostas de elementos de classes pro- 
iissionaes, n conscieiicia dos deveros do estado. w 

Se um probleiiiil d'estes se p6de resolver por iima dis- 
clisebo doutrinaria, a pnori, uma representapão de classe 
deve estar condeninada, porque uma camara composta de 
rcpresmtantes de classes seria aqui110 que se poderia apre- 
sentar de mais anarchico n'nm psiz. I? claro que todas 8s- 
sas classes defendendo os seus proprios interesses, mais 
o11 menos ignoravam e desconheciaru os interesses das ou- 
tras clasbes. 

De f4rin:t que chegamos b conclus#o de qiie a coneti- 
tlii~ao da camara electiva, mais conveniente aos interesses 
tlo estatlo, t! aqiiella que os reprc~scritantes da naçlo pelo 
facto de sercin e de participarem iiiiiis ou nienos dos in- 
tcresscs de todas as classes possam assim attender aos in- 
teresses geraes do estado e ver os interesses das classes na 
siia correlaçilo, nas suas relações multiplile. 

Tenho dito. 
Vozes : -Muito beiii. 
(O orudor foi muito comprimentado.) 
Niro haceqzdo mais ~zenhum W. deputado Znscripto, fo i  o I prqjceto approvado na gannrnlidadc. 
O sr. Presidente : -Vae passar-se i discussão na e8- 

pecialidnde. 
EstB em discnssilo o artigo 1 . O  e seus paragraphos. 
Sobro c.ste artigo lia uma proposta de elimina580 do 

>r. Ilariuiino de Carvalho. 
O sr. F r n t e l  (~*rlcctor): -Por parte da commissão de- 

claro que i130 acceito neiiliuiii:i das emendas que forani 
:rpresentailw pelo @r. Marianno de Carvalho, e que na al- 
tiira coii~petente hei de mandar para a mesa diias a1ter:t- 
@es, uma relativa ao artigo 3." o outra ao artigo 7 . O  do 
picjecto. 

I O Sr. Marianno de Carvalho : -Se jd foram admit- 
titl:ls B discusbao as einentias cliie apresentei, peço a v. e ~ . ~  
(111e c011s11te n. c:kin:~ra sol>ro se pcrmitte que as retire; se 

/ i iI~o for:iin, retiro-as cii. 
O sr. Presidente: - Como j i i  forarn admittidaa, con- 

siilto a camara a este respeito. 
A canicat*a resolvez~ n$irmatiucamente, 
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Em seguida foi approvado o artigo 1 .O e seus paragrn- 

phos. 
O artigo 2 . O  JOi approvado sem discussüo. 
O sr. Presidente : -Vae ler-se o artigo 3.' 
Leu-se e entrou em discussão. 
O ar. Fratel (relatar):-Mando para a mesa a &e- 

giiinte : 
Proposta 

Proponho que as palavras ulei geraln! que se Iêoin 110 

artigo :i.' sejam substituidas pelas scguintee alei generi- 
ca D . :-7 Mtc?zuel E'ratel. 

Fui udniittidu , 

Foi npprovado o artigo 3 . O  com a emenda apresentada 
pelo sr .  ~rlntor. 

lioranh npprovqdos sem discttss&o 08 artigos 4.') 5.' e 6.' 
e setu respectivos paragraphos. 

O sr. presidente: -Vae ler-se o artigo 7.'' 
Leu-se e eiltrou ena d&cusaão. 
O sr. Fratel (relator): -Mando para a mesa urna 

etnenda para harmonisar o artigo 7.O com o 8 2." do ar- 
tigo 6 . O  

Leu-se na mesa a seguinte: 

Proposta I 
Nos primeiros quinze dias depois de constituida n ca- I 

mara dos deputados, o governo lhe apresentarti o orça- 
mento da receita e despeza do anno seguinte e as propos- 
tas fixando as forças de terra e mar e os contingentes de 
reoriitaniento da força publica; quando at6 ao fiin do armo 
ecoiioinico as curtes não hajam votado as respectivas leia, 
coiitiiiiiariio eiii execução no anno immediato as ultimas 
dibpusig~es lega04 sabre estes assumptos at6 nova resolii. 
$aO do poder executivo. 

Sr. porém) ao findar o anno economico, as cortes 1180 
estivc rciii abertas, serão extraordinariamente convocutlaa 
para YC reunir no praso de tres mezes a fim de deliberar 
escliisivamente sobre o assumpto de que trata este artigo; 
sc ertivorem funccionando, não serlo encerrada0 sem ha- 
verem deliberado sobre o mesmo objecto, exoepto se forem 
dissolvidas; no caso de dissoluçlo, ser80 convocadas e re- 
i1nid.i~ iio praso de tres mezes em sessiio ordiiiaria ou em 
aeesiio extr~ordiwria para o mesmú exclusivo fini. =Ma- 
nuel Fratel. 

Foi adniittida. 

li,)& segicida foi approvado sem discussih o artigo 7.' com 
a emenda apresentada pelo 8V. relatw. 

O sr. Presidente : -Vae ler-se o artigo 8." 
L w s e ,  e n?lo Aave~zdo quem pedisse a palavra, foi posto 

ci votngão e approvado. 
O ar. Presidente : -EstB approvado o projecto. 
A con~missão de redacelo nTo fez alteraçHo alguma ao 

projecto de lei n.O 5, appmvado na sesslo de hoje. 
Como não ha mais trabalhos dc que a camara se occiipe, 

a primeira sessto 6 no dia 20 do corrente, sendo a ordciii 
do dia a discussiio dos projectos de lei que jA estão (11s- 
tribuidos, pela ordem da sua numeraçào. 

Eatd levantada a sessLo. 
Eram cinco horas e um quarto da tarde. 


	Acto Adicional de 1896, Diário da Câmara dos Deputados

