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TITULO I 

CORTES GERAES 

Sessão real de abertura das cortes geraes ordinarias 
da nação portugueza 

Aos 2 d e  janeiro de 1892, no palacio das cortes, 
reunidos na  sela das sessões da  rarnara electiva os di 
gnos pares do reino e os snrs. deputados da  naqAo por- 
tiigueza, o snr. conselheiro Antonio Telles Pereira d e  
Vasconcellos Pimentel, president,e da  camara dos dignos 
pares do reino, tomou a cadeira da  presidencia e m a u  
dou Iêr a seguinte carta régia: 

((Antonio Telles Pereira de Vasconcellos PimenteI, 
do  meu conselho, par do reino, amigo, eu, El-Rei, vos 
envio muito saixdar, como aquelle que atiio. 

((Tomando em consideraç2o o vosso distincto me- 
recLmentn, experiencia dos negocios publiros e mais cir- 
cumstancias attendiveis qiie cotlcorrem na vossa pessoa: 
hei por bem, t e n d ~  em vista o disposto no artigo 1 . O  do 
decreto de 27 de janeiro d e  1887, nomear-vos para o 
cargo de presidente da  camara dos dignos pares do rei- 
no  para a sessão legislativa ordinaria que ha d e  come- 
gar no dia 2 do proximo mez de  janeiro. 

«Escripta no paço de  R e l ~ m ,  em 28 de dezembro 
d e  ~ ~ ~ ~ . - E L - R E I . - L O ~ O  Traz de San7paio e Meilo. 

((Para Antonio Telles Pereira de  Vasconcellos Pi- 
mente], do meu conselho, par do rein0.n 

E em seguida nomeou a grande deputaçAo das côr- 
tes geraes, para, na  fórma do real programma, ir ao 
vestibulo do palacio receber e acompanhar Suas Mages- 
tsdes El-Rei e a Rainha, bem como Sua Alteza o Sere- 
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nissirno Infante D. Affcinso, a qual sahiu da  sala para o 
designado fim. 

Pelas duas horas da tarde entraram na  sala Suas  
llagestadas e Alteza, precedidos da  deputaçào e acom- 
panhados da  corte e mais pessoas que costuruam assistir 
a esta solemnidade. 

Tendo Suas IIagestades tomado assento nas  cadei- 
ras do throno, e Sua  Alteza o respectivo lugar, na que- 
lidade de condestaoel do i.eino, Sua Alsigestade El-Rei, 
permittindo que  se assentassem os merubros das cortes 
geraes, do  gabinete e do conselho de  Estado, iêii o se. 
giiinte: 

«Dignos pares do reirio e snrs. deputados d a  na- 
pão partugnezs: 

 d deposita rio da soberania da napão por direito 
constitircional, representante de urna dyriastia vinculada 
it prosp;ridade e indeperidcnci,z do pdiz, é-me sempre 
grato ~6~ me rodeado dos que, investidos do maudato 
popular, são chamados a cooperar com o meu governo 
no desempenho da3 funeçzes que conutituem a direcgbo 
e ad~iiiniatraçilo ouperioreu do Estado. 

nNo meio da tnais coinpleta tranquillidade publica, 
assisti com prazer B inauguraçâo do caminho de  ferro 
da  Ilcir-a Baixa, que absrrá uma éra de prosperidade 
para aquclla provincia, e visitei atguiilas cidades do norte 
d o  paiz no intuito de conhecer de  perto as necessidades 
das  iildustrias e os meios conducentes 6 transformac;ão e 
melhorarnento das condipões do trabalho nacionaI. Na mi- 
nha viagem atravfh de um territorio que eu percorria pela 
primeira vez no ineu curto reinado, experimentei esse 
sentimento que jA antegozava e que presentia na previ- 
são de uma condciencia dedicada ao  servigo da sua pa-  
tria, esse sentimento tão lisongeiro ao rneu corapão de 
Iiomem e ao meu espivito de Rei constitucional, o amor 
do povo portuguez para comrnigo e para coiii toda a mi- 
nha familia, manifestado corn urn fervor e um enthusias- 
mo qiie enchem a alma de gratidão indelevel. 

aJurado herdeiro da  throno pelas cortes, accIama- 
do confuroie as  praxes e as tradip0es da  monarchia, re -  
conheci, não obetaiite, que um laço mais estreito me 
prencle aos destinos da nação: o amor que o povo dedi- 
ca á dynastia, como uma affirinapão de  paz, de seguran- 
c;a e de felicidade do paiz. N'esse affecto espontaneo, 



verdadeiramente extraor iiiiario, enf-ontrci a mais s6lida 
consagr,jpão do rneu reinado. 

UNO uso das autliorisações que lhe foram conccdi- 
das pelas leis anteriores, o rnru governo reformo11 a or-  
manisagRo da  camara iiiunicipal de Lisboa, rriantenilo um 
!' 
justo equilibrio entre a acpão local e a do poder cen- 
tral; organisou os tribonaes districtaes, augti~entanclo- 
lhes as attribuiyoes em liarmonia com as conimodidades 
dos povos; reriiodeloii os s e r v i ~ o s  dependentes do mi- 
nisterio dos negocios estrangeii.os, sob o principio da sua 
melhor distribuiçRo, e rccon\triiiil os serviços agiicolas 
e o ensino agrieola e intlustrial, dando lhe uma fripão 
profissional e prAtica. Ern toda5 estas transforniapões 
dos serviços publicas, o rneu governo obedeceu. a1i.m do 
eriterio especial que caracterisa cada unia d'ellas, ao 
principio geral da  redilcçzo de despeza. 

(c O niesrno preceito presidiu As refortnas decreta- 
das para o ultramar no iiso das attr,ibuipões conferidas 
ao poder execntivo pelo artigo 15.' do prirneiro Acto 
Addiccional á Carta. Foram cerceados alguns vencimen- 
tos que se podiarii considi,rar exaggerados em face das 
circuinstancias financeiras do paiz; regiilarisoii-s~ a. ac- 
cumiilap5o de serviços para o effeito da  sua retribiiição; 
decretoix se  uma nova divisão administrativa para R pro- 
vincia de  Jloçarnbiqiie sobre a base da  reduc<;ão dos en- 
cargos organientaes e do desenvolvimento material d a  
colonia. 

«C)ontiriuamos, felizmente, mantendo as niais cor- 
deaes relações com todas RS potencias. A execiiç2o do 
tratado luso britarinico d e  I 1  de  junho do arino passado 
prosegae regiilarrnerite, tendo até aqui reinado eril to- 
dos os trabalhos para esse fitn reali.;ados leaes e reci- 
procos sentimentos de jiidta e equitativa conci1iac;Xo. Op-  
portunaluente o meu governo vos wpresentai*A todos os 
docuinentos ielativos a este importante assumpto. 

((Tambetn o tneu governo sujeitar8 A vossa apre- 
c i a ~ %  o acto geral d a  conferencia de Bruxellas, com 
as rnodificagões que recentemente foram introduzidas 
ri'essc: diplonia por concenso d e  todas as potericias, e a 
que Portugal não tirilia motivos para se não associar. 

apelo que respeita aos tratados de commercio, que  
eventualriiente venham substituir os qiie foram deniln- 
ciados e que em breves dias caducarao, o meu governo 
vos darA conta opportunamente dos resultados das nego- 
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ciaçiies que a tal respeito tiver roalisado, sujeitando os, 
como Q seu dever, i vossw. deliherapão ante.: de ou rati- 
ficar. O principio erii cjue se inspira a politica coruiner- 
cial externa do rticii governo é o d e  riho coiiceder bene- 
f i c io~  senão em t r l~ca  de vantagens iinportantes, abari- 
donandt, a claiisula da  nasao i ~ s i s  favor.ccida e tratan- 
do d e  fazer corivetiios especiaes coiii as potericias a que 
nos prendem as mais estreitas relações rnercsntis, qrie 
precisamos de mariter e cultiv:~r. Nern iaolamerito, que 
seria inipoliticn e funesto parn a riossa agricultiira, rierii 
transigencias exaggeradas que desprotejam o trabalho 
naciorial, tão digno de todo o auxilio e incit:trncnto. 

,<N'estes terriios, as negociapões que se acham mais 
adiaritadas sBo as que se encontram penderites coni o 
B:aziI, e que por eventualidades politicas, que não igrio- 
i.aes, t4eni *ido t n ~ i s  retardadas du que e l a  de prevêi-, 
O nieu gos7erno confia, pcirkiii, ein que se cliegará a uni 
resultado satisfactoiio, coirio e8 iiitiirias tioticias fazeiii 
esperar c e de  iniitua cotivenieiicia para ou dous povos, 
i r m à o ~  pelas tradiçoes historicas e que taritas ~eritiriieri- 
tos e tantos interesses aproxirriatn. 

aSe por um lado a i.eorgariisapão das forpas defeu- 
sivas da  napão se imp6c cada vez ruais iiripei~iosarnente, 
por outro, a s  circiimstancias excepcionkies do tiiesoilro e 
a instarite necessidade que sobreleva a todas de acudir 
com proiriptas e adequadas medidas á, crise financeira e 
econornica, que nos tetn assoberbado n'estes dous ulti- 
mos annos, não permittiram até hoje usar largamente 
das authorissj;õcs legaes concedidas aogovt.rno para or -  
ganisar os quadros e se rv i~os  militares. Differerites rne- 
lhoramentos se decretaram, todavia, tendentes a iiielho- 
rar  alguns servisos e a instrucpao militar. 

«Introduzirntii se na lei e nos regulairientos concer- 
nentes ao recrutanierito algumas disposições que os hão- 
de  tornar rnaiu equitativos para os povos, e mais effica- 
zes para qire esta perenne corrente da  furpa publica te- 
nha a devida importancia e vitalidade. 

((Attendeu-se tambem BY necessidades do ensina 
militar, reorganisando a Eschola do Exercito, sob uin re-  
gimen mais siniples e conforme aos inodernos aperfei- 
goamentos, e sobretudo de  caracter mais prático e d e  
applicapão, e creou-se o curso de guerra que habilita o s  
officiaes das differentes armas do exercito para o ini- 
portante serviso do estado-maior. 



@Foi isto o que a estreiteza das circum~tancias per- 
mittiir; o governo, porém, dentro dos limites que lhe 
são impostos pela actual sitiiasão financeira e economi- 
ca, pi.ocurará ir attendendo successiva e oypoitunnmen- 
te ás necesridades do exeixito e da  def(,za nacional, 
quer fazendo uso das authorisapões especiaes qiie lhe 
foram concedidas! quer apreseritando h vossa illustrada 
apreciação as devidas propostas. 

« A  difficil crise, assim economira como financeira, 
que \-arnos ati-avessando, e que riao ~ rovérn  apenas d e  
factos de orcleni interna, mas tambcili de outrcs impor- 
taiitissin~os independentes da  nossa acpso, i nipõe a to- 
dos ardiios deveres para ser combatida. I-loje, rnais que 
nunca, qe tnrna indi~pensavel asscntai. o eqiiilibrio or- 
yamerit:il sobre bases súlidas, tanto por meio de  profun- 
das rzdircsões nas despezas p~lbliras,  conio pelo apiorei- 
tamentc, cilidadoso de  todos os riic~ios de avolirmai re- 
ceitas sem augmentos de  taxas tributarias, que as cir- 
curustancias não permittem. Reduzida assim a situapão 
do thesouro a. condipões normaes, e restabelecida a con- 
fianya merecida pela probidade da  nay8o e pelos seus 
recursos, sin~ultaneamente é urgente i.egularisar a cir- 
culaç2o monetaria e o curso de cnmbios por fórma que 
tis mariifestac;0e$ da actividads economica do reino não 
falte o necessario concurso do capital. 

« A  refi~rma das pa.ltas, j B  dependente do vosso 
examc, abre largo campo ao desenvolvimento agricola 
e industrial do paia; as proprias provapões da  crise au-  
gmentnram em todos os cidadkos a convicp3o de quan- 
to é necessario ampliar o trabalhn nacional, por fórma 
que a. situa980 economica do reino principalmente da sua 
prodiicyão deponda. Com o,concilrso do capital nas jus- 
tas propor~òes que a prudencia impõe, estarso reunidos 
todos os elementos para a naçAo vencer a s  agruras da  
crise, contra a qual tão patrioticamente tem luctado. 

((Esta sitiiaqão dicta ao meu governo o dever de, 
na presente sessão legislativa, submetter opportunamen- 
te A vossa del ibera~ão importantes propostas de lei no 
jntuito de regular a gerencia financeira do Estado e d e  
preparar o definitivo rostabeleciinento de condições nor- 
maes no mercado economico. 

«As providencias já tomadas no exercicio das fun- 
cpões do poder executivo, no sentido de  reduzir despe- 
zas, as que teem resultado e resultarão do uso das au- 



thorisac;Ces legislativas, as noras  providencias que vos 
hão de ser apresentadas, vencerão pelo PoricurPo patrio. 
tico dos poderes publicos e de todos os cidadiios a pre- 
sente crise e abrirão ao reino, assim o espero, novos e 
largos Iiorisontes de prospero e seguro porvir. 

<Não serao, poreni, iinicainente a s  propostas de ca- 
racter iinariceiro (ri1 ec.«n«ri~ir.o as kubmett~dan ao v o ~ s o  
esclarecido exame. Outras de relevante importaricia vos 
serã, apresentadas pelo meii governo. 

((A16iii de propostas relativas r i o  processo p ~ t i a l  c 
comrnei.cia1, scr-vos h?ío presentes diversas providencias 
curn o tiiii de facilitar t: completar a execiiy3o do regi- 
meri penitenciario, e de tornar mais efficaz a repressão 
das reincitiencias e a cor~ec$o dos menores. 

((Nas actiiars condi$es finaiiceiras o nieu governo 
não poderá apresentar vos por agora propostas tenden- 
tes a ampliar e desenvolver as  obr:is publicas, que tKo 
largo incxerrierito obtiveram nos i~ltimos annos. Os  en- 
cargos dos melhoraiiientos tnateriaes já rcalisados, e d e  
outros ein via de conclusão, constitiietii para este mo- 
mento responsabilidades de i~as i ado  importantes, que  por 
fóiqriia algrirna convérn aggravar. 

ctN'este ponto todo o plano goverriativo deve con- 
sistir ria r rduc~Ro  do rnespectivo capitulo dos enipregos 
puhlicos, e no melhor aproveitamento economico dos  
trabalhos j h  realisados, por iiieio de providencias de ri- 
gorosa economia e de boa adrninistra$io. 

sNo intuito de  proteger e de estitriular o trabalho 
nacional, o meu governo submettrii ji ao  vosso esola- 
recido exanie uma proposta de  lei destinada a fomentar 
a introduccão no paiz de novas industrias. Outras pro 
postas de lei vos serão subrriettidau pelo respectivo mi- 
nistt~rio, subordinadas áqiielle pensamelito de  fortificar, 
auxiliar e proteger a agricuttura e a industria. 

((Digrios pares do reino e snrs. dcputadou d a  na-. 
9% psrtiigueza.-se em qualquer momento é i r~por tantc  
a missão que a Constituigão tio paiz vos incumbe d e  
desempenhar, hoje mais do que nunca sobreleva a gran- 
deza do vosso mandato. Ti:ita-se da  redernpc$io eco 
nomica d'este paiz nobre e honrado, que até hoje tem 
cumprido lealmente os seus compromissos e que no meia 
das  difficuldades occorrentes não tem esquecido os de- 
veres resultantes das conven$rs a que se ligoii. Não & 
insuperavel a crise que nos assoberba. Devida a causa8. 



geraes, que necessariamente sc hão de  modificas pelo 
melhoramento da  situação dos mercados externos, e a 
causas especiaes que urna boa administração p0de deri- 
mir, ella desapparecesá, scm deixar ruinas, desde que 
a acpgo do governo, u'um lapso razoavel de tempo, a u -  
xiliada pela abnegação patriotica de  todos os cidadãos 
no sacrificio inevitavel cte alguns interesses, tenha fir- 
meza e encrgia para circumscrever se aos gastos stricta- 
mente indiupeiiuaveis na manritenpão dos se rv i~os  pu- 
b l ico~.  O vosso acrisolado patriotismo C urna gar ln t ia  
de que não se r i  esteril a sesslo que vai comepar, e de  
que vai iniciar se, com a collaborapão generosa e des- 
interessada (te todos os portuguezes, urna nora epocha 
de prestigio para as insti tui~oes e de  felicidade para a 
patria. 

u Está aberta a sessão. 1) 

Terminada a leitura, Suas Magestades e Sua Al- 
teza sahirarri da sala, acompanhados do mesmo cortejo e 
com a etiqueta que tivera lrigar na entrada. 

Pouco depois, tendo voltado á sala a grande depu- 
tapão, o snr. presidente encerrou a sessão. 



T.ITULO I1 

CAMARA DOS D E P U T A D O S  

ARTIGO I 

Constituição da camara 

30 dia 4 de janeiro reuniu se a carnera d(,q depu- 
tados, que, coristitiiida cin jrinta provisoria, procedeii á 
eleiçQo da  lista qiiintupla para a presidencia e vice pre- 
sidcncia, sallindo eleitos os deputados Antonio Azevedo 
Castello Branco,. presidente; .Joaquim Gerniano de Se- 
qiieira, vim presidente; posteriormente nomeados por Sua 
llageetade E1 Rei, preshrido jiirainento ria seus80 de 8, 
-depois do que o snr. presidente disse que lhe cumpria 
agradecer á camara a benevolencia com qiie o honrhra 
e distinguira elegendo o pela segunda vez para a pre- 
sidcncia da  mesma camara. 

Acrescentou que, nas circilmstancias em que se en- 
contrara o paiz, decerto todos estavam compenetra- 
dos da gravidade d'ellas; cria qiie a camara cumpri- 
ria nobre c honradanicnte os seus deveres, e que el- 
le se havia de esforpar, quanto em si coubesse, para 
ciimprir os deveres do seu. cargo, mantendo toda a im- 
parcialidade e isenç50, esperando assiin justificar a be- 
rievo!encia qile a camara se dignára dispensar-lhe. 

ARTIGO I1 

A revisão das sentenças 

Na sessão d e  12 de janeiro deu-se conta do se- 
guinte projecto de lei: 

((Senhores.-O projecto de lei, que tenho a honra 
d e  apresentar á camara, visa apenas a introduzir, na  



norsa legislap50, a fórrna do processo, para tornar enl 
realidade prática uma idcia, estudada largariicritc n a  
sciencia, vivamente reclamada pela opinião publica e 
já consignada ria le; pelo Codigo Penal, artigo 126.- 
--a revisão d a  sentença crime condetnnatoria, para qiie 
os tribunaes judiciaes possam decretar a rehabilitapão 
do conderuiiado, qilando reconhecido e julgado inno- 
cente. 

Depois d a  condeninayão, phdern spparecer provas, 
como irltimariicwte tem si~c~c.eclido. d a  innticencia de  um 
réu,-de que  erse que estB soffrendo a priszo oin o de- 
gredo não coiuriictteii o crime que lhe imputaram. 

E' indispensavel qiie os tribunaes tenham o direito 
e o devvr de ractific2ir o acto que praticaram. Stj elles 
p6dem apreciar cabalmente as provas da  innocencia du  
condeinnado, declara] a sern favor, libertal-o de toda a 
irifamia, repôl o dignamente no seri estado anterior, in -  
deinnisal o, segundo a lei, dos prejuizos qiie tiver sof- 
frido. 

Perdoar e amnistiar, quando o aconselh~m a hu.  
manidade e o bern do Fhtado, pertence ao poder mo- 
derador, ao chefe da napzo; é uma graça, uni favor su-  
premo;-reconhecer b n  direito, p:lo dever e obrigapão 
d e  o reconhecer,, pertence aos tribunaes, ao poder ju-  
dicial, que  administra a jiistica. 

O projecto é de  ideias claras e cai-rentes, sem a t -  
tricto na pratica do moderno fôro. Jiilgo ter  conseguido 
que o processo seja simples e rapido, sem deixar de 
ter os rneiou de seguranpa para obter e ponderar refle. 
ctidamente a s  provas da  irnprocedencia da acpão con- 
dernnatoria. 

A exeinplo do que já, sein sombra de offensa para 
esta camaia ,  se fizera no direito publico eleitoral,-dei 
ao  Supremo Tribiinnl de Justiça, tendo por auxiliares 
e preparadores os tribiinaes de  primeira e segunda ins- 
tancia, a ultinia decisão definitiva do pleito, quer fosse 
do fôro civil, quer do militar, cuja elevada hombridade 
se nzo põe em duvida. 

Apesar de  fervoroso partidario da  institui~ãc; d~ 
jury, não lhe entreguei o conhecimento da  acpão de r e .  
visão, porque o jury,  no processo condemnatorio, apre- 
ciou as provas do crime, na sua consciencia individual; 
pela justipa, pelo sentimento, por todos os modos que 
entendeu dever encarar o assumpto;-na revisão d a  



sentença, n triiss%) do juizo é diversa: trata se de apre-  
cia:., por u!ri niodo riinis restricto e iriais jiiridico, uma 
prova cjiie S D  ptide ser acceita, quando manifesta e ple- 
ria. E,  ciri toda a oideni jiidiciaria, é o Supi*eruo Tr i -  
bunal dt? Jiistiçn a e ~ t i d a d e  que icaiores garantias offe- 
r e w  d e  mais piofiindo conheciil~ento do direito e d e  
mais perfeita competencia, serena c justii, para a revi-  
s3o do pi.oc+bseo e d a  seritcnpa crime. 

S P ,  pnrEni, se silscitarem diiridas sobre p ~ ~ n t o s  se- 
ciiridarios, accc~itai, 1 1 %  generalidade, o principio da rc-  
~ ; s > [ > ,  q i ~ e  é a ideia hnd:irnental do projecto e a aspi- 
ração no assiimpto da  opinião publi.,a, j á  formulada na 
lei, nAo $ti do  nosso paiz, mas na dc nagões niais cul- 
ta$; e emendai, como en tcnd~rdes ,  os pornienores d o  
processo. 

Não devenios rrceiar qiie invada o$ triburiaes urn 
nuniciw deniasiado d'cstes acçoes; o Codigo do Processe; 
Civil no artigo 145." permitte a anririllacâo d a  sentensa 
civel, p;s,wd:~ ein julgado, e os proçessoi com esse fim 
$20 inrisstriios rio foro, Se  a lei tein rc,~netlio para emen- 
(lar o julgaincrito civel, coin iiiais razzo o deve ter  para 
ret:tif7c+ar t is  ifecisoes crimiriaes, cujos effeitos pddem ser 
n~:iis deboladores e rnais ciueis. 

E' picciso e irldispensavel preencher esta lacuna, 
tão sensível e deshumai i~ ,  da Iegislagão. Decretar o 
processo, para torriar eEectiva a revisão da s e n t e n ~ a  
condetiinatoria crime, e iiriia necessidade social e um 
dever inadiarel para o parlamento, 

Artigo I .O Para  tornar ,eff(?ctiva a rehabilitapão do 
eonderrinado, decretada pelo artigo 1 2 G . O  do Codigo 
Penal e para todos os iliaiu effcitos legaes, é estabelcci- 
da  a acyão de  revisão do processo e d a  sentenya crime 
eondemriatoria. 

Art. 2.0 Aqiielle que, por sentcnpa passada em jul- 
gado, de  tribiinal civil ou militar, fôr condernnado, e k  
pena niaior, em niais de  um anno de  prisão ou demis- 
$20 de  emprego, póde requerer a revis5o da sentenpa, 
apresentando as provas da  sua innocencia. 

§ 1." P6dem tambem intentar eeta a c ~ l o  o minis- 
terio publico, o conjiige, ascendeiites, descendentes ou 
irtuãos do condernnado. 



8 2." Se houver fallecido, sii poderá, ser requerida 
a acpão, quando a morte se tiver dado rios iiltirnos dez 
annos. 

5 3.'. N'este caso, e quando O rhu não hoiiver in- 
tentado a acqlo e estiver ausente do reino, ser  Ihe há, 
nomeado, ex o@cio, pelo juiz um curwior. 

5 4." O mrriisterio publico dcve requerer esta acçzo, 
quando Ikie for. ordenado superiortnente, ou lhe coilstar 
e tiver provas da  rnno~ancia dt: algurn réu. 

Assi~tirA a todos os actos do processo, e velarii qtle 

se cuniprsiin as formalidades da  lei. 
Art, S." Siio competentes para o processo da  revi- 

sEo o tribunal da  prirneira instaricia civil o u  m:litar e 
o cartorio em que tiver corrido O processo criiiie; o es.  
crivão 011 O secretario, tendo O erri seu poder, appen- 
sal o ha ao da  revisão. 

5 ui~ico. Com o requerimento para cornêyo da  a c ~ ã o ,  
apresentar-se lião os duplicados, para entregar, nas ci- 
tagõeu, aue serão etiectuadas etii cinco dias, ao iilinis- 
terio publico e ao réu, se estiver lia coinarcu, não sen- 
do d le s  os requerentes, e á parte quereliarite ou seus 
herdeiros, se a tiver havido r i o  processo criine e não 
lioiiver desistido da  accnsapão. 

i l r t .  4 . O  A inquiripão de  testemurihas, exame d e  
documentos apresentados e mais diligencias que Sôr 
preciso effectuar, para demonstrar a innocencia do rku, 
deverno ser requeridas ria petipão inicial, e ainda du- 
rante o praso de  dez dias, a contar da citagão, para o 
mesmo firn, ou para irnpugtiar o allegado na petipgo; 
n'este caso, a parte quereliittite O U  o niitiisterio publtco, 
querendo, deduzirão artigos de  contestap,2o. 

5 1 . O  Completa a prova, s e 6 0  os autos patentes 
por mais dez dias no cartorio, para os interessados es- 
creverem as suas reflexões. 

5 2 . O  A apreciapão, por cscripto, da materin do 
requerimento e das provas e a devida promopão, são 
obrigatorias para o ministerio publico. 

Se  a prova apresentada da innocencia do réu fôr 
manifesta e plena, e o ministerio pubi~co entender que 
o condcmnado deve ser declarado inriocente, posto em 
liberdade e i.eliabilitado, assim o requerera ao tribunal. 
Se entender que a prova não procede, requererá o in-  
deferimento do pedido, e que o processo seja archivado. 

5 3." Findo o praso, serão os autos conclusor ao  



juiz de  direito ou ao conselho de guerra, que dentro de 
dez dias darA a sentença. 

5 4.0 E m  todos os termos da  ac<;Ao de revisÃo na 
primeira instancia, obsei.var se.ha, no que for applica- 
vel, o disposto no Cndigo do Processo Civil, livros 1.O 
C 2.«, oii no Codigo de  Justiça Militar e respectivo re- 
g d ~ m e n t o ,  conforme a natiireaa do crime, salvas a s  
modificações decretadas n'esta lei. 

Art. 5." Da decisão, tanto da  primeira como da  
segiindrt instaricia, que indeferir o reqiierimento por 
falta de prova, sO haver;i recurso se for requerido pelas 
partes oii pelo minis l r io  pciblico, dentro de dez dias 
depoiq da  intimnçAo. No acto d7esta, ser8 etltregiie ao 
intimado contra fé. com a conc*liisÃo da decisgo: os au -  
tos nunca ~ a h i r ã o  do tribunal, spnão quando forem con- 
clusoq aos j i i ize~.  

5 1 . O  Do julgamento absoliltorio poder50 as partes 
e, d e v ~ r á  sempre o ministerio publico, ex-o#cio, recor- 
Ter para a Relsqão do respectivo diutricto iildicial, ou 
para o Tribiinal Siiperior de  Guerra e Marinha, confor- 
me o orocesso correr no fôro civil oil militar. e d7estas 
tribiinRes para o Siipremo Tribiinal de  J u ~ t i ç a .  

6 2." Com promoçlo ou sem ella, o escrivlo oii o 
secretario fará subir os autos em cinco dias, a contar 
das intiniações, RS qiiaes, com o registro e a conta, se- 
1-80 feitas em igiial prauo. 

5 3." A sentenpa absolutoria de  revisão nunca pas- 
aar$ eiri j i i l ~ a d o  sem ser confirmada pelo Supremo Tri- 
biinal de Jiistiqa. 

Art. 6." Estes recursos serão ~rocessados   elos ter-  
mos e com os prasos estabelecidos nos artigos 1070." a 
1074." e 1172." do Codigo do Processo Civil, no que 
Ihes fôr applicavel; tendo, porém, a s  seguintes altera- 
põee: 

l.a 0 8  autos estarão patentes no cartorio ou secre- 
taria do tribunal superior por dez dias, para a s  partes 
e o rninisterio publico examinarem! juntarem documen- 
tos, requererem quaesquer diligencias que forem indis- 
pensaveis e minutarem. 

2." O tribunal de appellapão e o Supremo Tribu- 
nal d e  Justiça poderão mandar proceder, por juizes d e  
primeira instancia, As diligencias que Ihes foreiii reque- 
ridas OLI As qiie entenderem convenientes, para provar 
melhor a verdade do allegado; n'eate intuito, o relator 



oii qualquer dos doiis juizes irnmediatos a quc os autos 
forem conçiusos para o visto, poderá propor por escri- 
pto o que enteridei., e levar8 o processo á conf'c.reiicia, 
para, ou ser rejeitado o requericio pelas parte* oii pro- 
posto pclos juizes, ou se ordenar que se expepa carta 
d e  ordern para se effectuar a diligaiicia. 

3." Depois de realisada, os autos ser& 110 cai toiio, 
por mais cinco dias, facultados á:, partes e ao ininiste- 
iio publico, para escreverem o qile entendecetn, e repe- 
tir se hão, em seguida, os vistos atiteriores. 

4." O j~ilgaruento d'estes recursos será r10 'L'riliirrial 
da  Rejapão por secpões, tendo o feito sido visto por sete 
jiiizes, dos yuaes pelo tnerios cinco estar20 preaeiltcs. 

EjAa Na Relacão dos Açores chamar-se 1120 vara o 
julgaluento os juizes das coiiiarcas in:iis proximas até 
prefazer os numeros indicados no 5 anterior. 

G,a Nao »óde haver outros ernbarrrus aléin dos de  " 
declaraçào, que serão apresentados dentro de  virite e 
quatro liaras, a contar da ~ n t i m a ~ i o .  

$ uriico. Ko Tribunal Superior de Guerra e JIarinba 
seguir se lia o processo prescripto n'esta lei, em tudo 
qiie fôr applicavel, sendo o feito visto por cirico vogaes 
n~ilitarcs e os dous j~iizes tog~dos ,  ob~ervando  sc rios 
msis tcr:nos o determinado no Codigo d*Justi(;:i, Jlili- 
tar e respectivo regulatnt~nto. 

Art. 7.0 O Suprema Tribunal de  J n s t i ~ a  conhece 
d'estes recursos, pela fórma seguida n'aquelles que ju l -  
ga ern unica inutancia; e n'esta classe sei50 distribui- 
dos. Julga1 os ha, defiriitivamente, ern ti-iluoal pleno, 
rirecedendo os vistos de todos os conselhe~ros. 

9 unico. O réu não poderá, no proue3so de revi- 
são, ser coridemnado etn pena mais grave dù que aqiislla 
que Ifiv tiver sido itiipouta no processo anteiioi", c ser- 
lhe ha sempre levado em corita O que tiver cumprido d a  
primeira sentenfa. 

Art .  8.0 Se a acção de revisão fôr declarada i ~ r i -  
procedente, só o ministerio publico e o i.éu poderão in-  
tentar nova acpão; e este, se tiver. requerido a primei. 
ra,  só poderá solicitar a segunda cinco annos depois da  
decisão condeninatoria d a  revisão ter passado ein jul- 
gado. 

Art. 9." Na decisão absolutoria será, declarada a 
innocencia do condemnado e a sua rehabilitaçso, iia 
conformidade do 5 5." do artigo 126." do Codigo Penal, 



mandado p3r iiniiiediiltatriente crn liberdade e restituido 
ao .seu estado anterior de diieitos, honras, graduapões, 
postos ou empregos militares ou civis, que possuia an-  
tes da pronuncia; -o que se toi.nar6 effectivo, apttrras o 
accordzo do Supremo 'Yribunal de Justipa passar em 
julgado. 

5 1." Se o seu einprego estiver provido, ficará a d -  
dido, sem perda de venoirnentos, a te  ser deupaciiado 
pelo governo para lilgar correlativo. 

$ 2.0 Se o rehabilitado estiver cumprindo degredo 
no uitrainar, a ordem para ser sulto ser& logo expcdi- 
da ,  te!egr.aphicainente, Lt auttioridade respe~t ivd ,  pelo 
miriiuterio da  rnarinha, á vista d a  doc~aão judtciaria, 
que  o tribunal lhe comrnuriicarh eiu ciuarerita e oito 110- 
ras, deporu de ter passado em julgddo. 

3." Ao rchabilitado serd dada passageiii por con- 
ta do governo, segundo a sua cond~pso social, para o 
ponto da inetropole da yua ultiina residencia, crnbar- 
caiido no primeiro iiavio adequado que sahir. 

Art. 10." Na confuimida.de do S (i.' do citado ar -  
tigo do Codigo Penal, a scntensa ou accordgo em que 
o 1.6~1 f6r deularadc iririocente, arbitrar lhe-ha, se &&sim 
o liouver requerido, a indemrrisapão de 30G a dfj5OO 
réis por c a d ~  dia que tiver estado preso o11 uo degre- 
do, conforme a sua coridiçào social e OS prejiiizos que 
houver soffrido, e tiver provado no procesuo,-se o r e r i  
dimento da  fortuna peusoal collectavel do rehabilitado 
riao fsr  suaerior a 1:2009000 leis uor atino. 

I 

5 unlco. Dez dias depoia d a  deeis20 ter passado 
em julgado, o rehabilitado, ou os seus herdeiros, se 
liouver t'alleçido, por si ou por seu procurador, poderão 
receber na respcctlva repartiçso da  comarca, onde foi 
processado, apresentando carta dc  orderu do Supremo 
Tribunal  de Justiça, mediante recibo e provada a legi- 
timidade e ideritidade da pessoa, a ~iripoi.tancia total d a  
intiemniaaGâo que  lhe houver sido arbitrada. 

Art. i 1 .O -0 querellante oii seus herdeiros, de  que 
t ra ta  o 5 uniço do artigo S.", serão, na sentenpa e ac- 
cordgos absolutorios de revisiio, declarados responsaveis 
e condemnados ila importancia das custas e ein metade 
d a  indemnisayão arbitrada ao rehabilitado. 

Effectuarào o pagamento n a  recebadoria da comar- 
ca, dentro de  dez dias depois de Ihes ser intimado o 
accordão do Supremo Tribunal  de  J u ~ t i s a ,  ou irão a 



juizo prestar cauçzo. Faltando, o ministerio publico 
prorrrovera contra elles a exeau@o siimuiaria que as leis 
facultam para o pagamento das custas. 

$ 1.0 O inesrno se furíi com oç subornadores e a s  
testemunhas por cirjo f;iIso depoimento hqja sido dada  
a condeinnacKo, pela parte que a deciuZo de rehabilita- 
$50, tetido eiii vista a gravidade e effeito do seu delicto, 
lhes fixar de resporisabiIitlatle, ria iiuportancia das c i ~ u -  
tas do processo e rr*i indetrinisac;ão arbitrada ao rel ial i  
litado, se esse dclicto se  provar por sentença cortde~ 
mriatoria, passada ern jillgado. 

5 2.0 AS cxeotiqões cor1tt.a oa reuponsaveis, indica- 
dos n'estt: at tigo, s e d o  proxuoridas unicamente pelo 
tninisteris publico. 

Art. 18." Para  o? iridigt.rites, os feitos de acyho de 
revis%o serão pi.ocessados grntuitaiilente e serii sGllos, 
assignatiirn ou preparo. Mas dever& fazer se a cotita- 

dos autos, quando nn deciszo so decretar a ].eu- 
ponsabtlidade, pelas custas c 65llo; do processo, na fór- 
ma prescripta no artigo nr~tecedente. 

Art. 13." O accordHo do Siipreriio Tribuna1 de ,Jiis- 
t i p ,  declarando a itirioccricia e i.elisbilitayZu do con- 
deini!ado, strA derttro de dez dias publitaclo i n t e g ~ ~ i l -  
mente no Diavio do G O U ~ T ~ Z O ;  pura c11~ja adinitiibtr:i$iiu 
superior o secretario rernetterá a cópia eni tempo, com 
a declaraç50 d a  urgencia e irraso legal da publica$o; 
e bern ausirn a enviar8 As secretiirias da g t ~ e r r a  e d a  
marinha, para ser publicada rias orderis do  exercito e 
da  arroada, se o processo pertencer a» foro militar. 

S unico. Serão feitas, além d'isso, :LS publicaq?ies 
detertninadas rio 5 7 . O  do artigo 126.1) do Cociigo Pe- 
nal, expedindo-se portarias, cotn as  certidGes do accor- 
dão, aos juizes das cornari.as, á porta de  ci!jos ti-ibu- 
riaes se deve realisar a affixagào. 

Art. 14." A piopositura da ac<;?io de  revisão não 
suspender& a execupiio da  s e n t e n ~ a  condernnatoria; e s -  
ceuto: 

1 . O  Quando, nos processos militares, fôr imposta a 
pena de  morte. Pa ra  a snspensão, o presidente ou o 
auditor do tribiinal oiide for proposta a accão enviard, 
corn officio seu, ao general coinmandante d a  respectiva 
divisão militar, certidão d a  conçlusZo d a  petição inicial 
e do despacho que a admittiu e mandou suspender a 
execupão; 



2," Nos casos previstos nos artigos 227.' n . O  2.0 e 
410.u a 412.0 do Codigo de Justiça Militar e artigos 
1:263," a 1:265.O d a  Novissima Reforma Judiciaria, se- 
guindo-se, depois da  suspensão da  e x e c u ~ ã o  da  seriten- 
ça  condeinnatoria, o processo estabelecido ri'esta lei pa- 
r a  a sua revisho, no qiie for applicavei. 

Art. 16.O Fica revogada a legislação ern contrario. 
Lisboa, sala das sessões da carnara do3 snrs. de- 

putados, 11 de janeiro de  1892. -O deputado, Bemnl,- 
dino P e r e i ~ a  PinJ2eivo.)) 

Adinittido. A' comrnissão de 1egislaçZo civil. 

ARTIGO 111 

Demissão do ministro d a  fazenda e do ministeris 

Ka sessão de  14 de jauciro, o snr.. presidentc d o  
conseltio de  riiiriistros, João Chrysostorno, disse: 

Verilio cirriipiir uiil dever coristitiicional p2raiite a 
camara dos snrs.depiitados, ern nome do niinisierio a q u e  
tenho a honra de presidir. 

D a  declara$io que vou fazer 4 camara Ei:t a des- 
criminar algumas responsabilidades pessoaes, e por isso 
me pareceu conveniente, para maior clareza, re,duzir a 
e s c r i ~ t a  esta ~íeclarilcZo. 

Po-tarito, se a camara e v. e x ~ . ~  me perinittein, 
leio n'estes termos: 

~ E r n  coriselho de ininistros, que teve lugar na se- 
gunda-feira iíltiiiia, o snr. conselheiro AIarianno Cyril- 
10 de Carvallio declarou haver feito 4 Coinpanliiit Ncal 
dos Caminhos de Ferro alguns adiantamentoa na impor- 
tancia total n5o inferior a 13.000:LLOO francos, selii co- 
nhecimento dos seus coiiegas no niin.istci.io e sob sua 
exclusiva resporisaliilidade; e darido só agora conheci- 
mento aos seus collegas d'este facto, que tintià de ser  
consignado no relatorio de f'azenda, desejava saber se O 

conselho de tninistrou queria tomar d'elle a res~onsabi-  
lidade. 

O s7tr. nzinisti.0 da  fazenda (Marianno de Carva- 
lho): -Pe<;o a palavra. 

O snr. Manoel de Ar~iaga:-Peço a palavra. 
O oradul- (co~~tz)zuando a Eêr): -«O consellio de 



ministros entendeu nâo poder tomar a responsabilidade 
d'este facto,   elo que o snr. Xlarianno de Carvalho pe- 
diu a sua demissão de ministro da  fazenda, que, sen- 
do apresentada a Sua  Aragestade E1 Rci, se dignou ac- 
ceitai-a. 

((Em vista dos factos expostos, procurou o ministe- 
rio completar se com a entrada para o ininisterio d a  
fazenda de pessoa conipetente para gerir aquella pas- 
ta, e com a urgencia que as gravcs circiitnstancias re- 
clamam. 

((Para esse fim me dirigi a alguns cavalheiros que  
rrie pareceu reunircm as  condi@es que demandava um 
tão importante como pesado encargo; e n%o tendo a for- 
tuna de liaver obtido a sua annixencia, resolveu o go- 
verno pedir a siia demissão a Sua  R'Iagestade El-Rei, que  
se dignoir acceital-a. 

n E '  o que me cumpre participar ú ca1nara.u 
O sur .  ministro da fazenda (Rlarianno de Carva- 

lho):-llisse que a camara o desciilparia se! pesando 
sobre elle graves respoiisabilidades pcssoaes, vinha n'es- 
te momento explicar as raznes do seu procedimento e 
sujeitar-se hoje, como sempre, ás siias delibera~ões,  cons- 
cio do peso das suas responsabiiidndes. 

E m  primeiro lugar ciimpria lhe declarar que con- 
firmava litteraimente, na  parte relativa aos factos oc- 
corridos com elle, porque não podia confirmar n'aquel- 
les de que não tivera conhecimento, por não terem si- 
d o  passados com c!le, a declaraçgo feita pelo illustre 
chefe do gabinete demissioriârio, apenas com a declara- 
são de que não mandára entregar nenhumas quantias B 
Companhia Real dos Caminhos de E'erro, mas sim que 
nlandhra entregal-as a crédores d a  mesma Companhia. 

Permittir Itie hia agora a camara que explicasse a s  
razões do seu procedirneoto, o que faria sem a minima 
pretensão de criticar actos alheios, o que á sua situapão 
actual n3o cabia, nem com o intento, que seria al i is  ir- 
realisavel, de furtar se ás responsabilidades que  pesa- 
vam sobre si, e que elle proprio reconhecia como pesa- 
dissimas. N'esta explicação seria quanto possivel breve 
e cauto, como cauto fôrà durante sete mezes, esconden- 
d o  em si máguas que tinha a d i s f a r~a r  com sorrisos. 

Para  a camara comprehender a s  rae0es do seu pro- 
cedimento, precisava explicar em trapos rapidos qual a 
situaçzo que encontrou, quaes foram as difficuldades 



.com que luctou, quaes os resultados obtidos, e como se 
abalaupára a tomar clle só responsabilidades que po- 
d iam esmagar muitos juntos. 

No dia seguinte Aliaelle em que tivera a honra de 
ser  convidado para miciistio da Lzenda,  e de  ter accei- 
tado este encargo, terguritfira-lhe uina pessoa illustre a 
ideia que fazia da  situapão, e respondera-llie que a si- 
tuac;ão era uln poço muito fuado para oride elie ae dei- 
tava de olhos abertos; rião aabla se sahiria d'elle; mas 
se lá ficasse não dizia que se sacrificasse ,,porque nun- 
ca faria racriticios quando curnpria o que julgavn ser o 
seu dever, ruas esfurpar se hia para fiuar ~ ó .  

Esperava que assim tivesse succedido. Picaria elle 
só, ter-se hia salvo o parz e essa seria a uriica consola- 
pão para a sua consciericia. 

A situapão mais se descrevia naa suas differentes 
phaseu coiri o que  se tinha felto, do que com aqui110 
que  existia. Nâo censurava, nern criticava actos alheius. 
Sabia o que o esmagárd, sabia O que s t f i e r ~ a m  os seus 
antecessores. Nào fazia censura a riinguerii, explicava o 
que  existia e o que  se fizera. 

O que existia era: 
Com relag8o á situapào externa, os corriproniissos a 

que o thesouro fizera face desde a sua entrada para o 
miriisterio até Iioje, eiarn os seguiritea: 

Pagamento do coupon de julho, S:375 contos de  
réis: 

Pagamento do coz~pou municipal, de  que por com- 
prornissos anter iorc~ era o governo responsavel, 240 con- 
toa de réis: 

- I 

Pagamento do coupon de outubro, 1:800 contos de 
réis; 

Pagamento do coupon de jarieiro, 3:375 contos de 
réis; 

Pagamento do coztpon municipal, de janeiro, 2 4 0  
contos de réis; 

Pagamento ao corretor Bardac, de Pariz, em cujas 
mãos estava empenhada uma porpão d e  obrigações dos 
tabacos, que haviam de voltar para o Estado, e que não 
podiam voltar sem este pagamento estar feito, 720 con- 
tos de  réis. 

Pagamento por conta de Bancos portugiiezes, em 
virtude de  operapões que seria longo deacrever, mas de  

* 



que não era sua a responsabilidade, vencidas desde maio, 
e ainda não pagas, 13330 contos de  réis; 

Pagamento devido á casa Baring pela rescisão do 
seu contrato, 3:150 contos de  réis; 

Compra de prata, feita, diiectamcrite pelo governo e 
paga directamente pelo governo tio estraiigeiro, porque 
mais se comprára sem ser n'ebtas condipões, 9 0 0  co~itoa 
de r&. 

Compra de francos, que foi necessaria nas circuins- 
tancias angustiosas ein que nos en<:ol,travatuos com re- 
lação á circulaqão rnetallica, 324 contos d e  réis; 

Pago ao Crédit Lyonnuis, 900 contos de réis. 
Total, 16:374 contos de  réis. 
Taes os encargos a que tivera de fazer face, desde 

que entrára para o miriisterio atC hoje, e dos quaes apc- 
nas estavam por pagar, por terem sido regularmerite 
reforniados. 675 contos de réis. 

Por consequencia conseguira fizer face a encar- 
gos do thesouro na importanuia de 15:0;99 contos de 
r&. 

Não houve uma lettra protestada, nno houve ilrn 
conpon en soufiance, nem houve abalo algum lá fhra, 
que proviesse ou resultasse d a  acção do governo por- 
tuguez. 

Se  alguem lhe perguntasse se elle tinha dado co- 
nhecimento a todos os seus collegas d'esta situapão an- 
gustiosa, devia dizer que  não. Antes quizers~ para ai as  
máguas e para elles a tranquillidade de espirito, que lhea 
era tão,necessaria para poderem traballiar. 

Foram 15699 coritos r'e reis os encargos do the- 
souro, não fallando em saques das provincias ultramari- 
nas, em compra de  material e em outras verbas que po- 
diam elevar esta quaritia a 17:000 contos de réis effe- 
ctivos e pagaveis em ouro. 

Os  recursos para fazer face a esses encargos fo- 
ram : 

Resto do emprestimo dos tabacos a receber em 31 
d e  dezembro, 600 contos de réis. 

Tinha ent3o com poucos dias diante de  si o pa- 
gamento do  coupon de julho, 3 3 7 3  contos. 

Tivera diante de si em poucos dias o pagamento 
do  cozqon municipal, 240  contos, e tivera diante de si 
a curto praso o pagamento 4 casa Baring 3:150 contos 



e só tivera como recurso realisavel em 3 1  de dezembro 
AO0 contos. - .  

Não queria occultar circiimstancia nenhuma. 
Por  contrato feito pelo seu antecessor tinha a ha- 

ver em 31 de outubro do Crédit Lyo~anais 1:800 contos, 
mas haviam de  ser applicados ao pagamento do coupon 
de outubro e deviam ser pagos ao Crédit Lyonnais em 
1 de dezembro. E r a  apenas uma folga de dous mezes. 

Einquanto á situação interna melhor a conhecia a 
camara, porque era mais competente nos seus traços ge- 
raes; os pormenores conhecia-os elle e tambeiii os cali-  
r a  para si, porque fora essa sempre a norma do seu pro- 
cedimento. 

A s i t i ia~âo era: 
O governo anterior tinha adiantado á Companhia 

Real dos Carninlioe de Ferro  1:512 contos de réis. 
Ao Banco Lusitano, 1:388 contos de reis. 
Ao Banco do Povo. 5 0  contos de reis. 
O Banco de Portugal tinha em caixa em ouro, pra- 

ta e outros valores cerca de  1:800 coritos de réis e ti- 
nha urna c;rculacão de 8:OUO a 9:000 contos de réis. In -  
felizmente não havia notas grandes bastantes para oc- 
correr ás riecessidades da  circulação. 

Havia  carencia absoluta de notas pequenas. N t o  
havia cedulas de cobre, qiie tanto haviam contribuido 
para minorar as difficuldades da circulapão. 

Emtirn, não havia recursos para attender a todas 
as  difficuldades da situasão. 

Quanto aos outros Bancos de Lisboa, um estava 
em moratoria, oiitro tinha-se entregado ao Tribunal  do 
Comirlercio, e dous estavam em situação s61ida; mas, por 
muito sólida qiie seja a situapão de  um Banco, nenhum 
resiste a uma corrida e ao panico. 

Se se passasse para os Bancos do. Porto, encontra- 
va-se que a situação em 1 de julho era, incluindo notas, 
depositos á ordem, promissorias já vencidas, que eram 
devidas como qiiantias iriiniediatamente exigiveis, 4:607 
contos de réis, era terem como disponibilidades effecti. 
vas 1:936 contos de reis. 

A situaçEo dos Bancos de Braga  e Guimarães e ra  
um pouco melhor, de modo que  a situapão total dos Ban- 
cos do norte do reino era: 

Encargos immediatamente exigiveis, 5:286 contos 



de rEiq, e era terem em disponibilidade em papel e me. 
ta1 2:322 contos de  réis. 

Estava-se no meio d a  moratoria, a paz publica ha-, 
via sido restabelecida logo em seguida B desgraqadtl re- 
volta de 31 de janeiro; mas n5o se podia negar que  o 
eapiritn piiblico estava intranqilillo, tanto por tima taI 
o11 qna1 s ~ i t a ç a " ~  pcbiitica que hav i :~  ficado, coino pelas 
angustias d a  sit,i~ac;fio economica e financeira. 

D'eate qiiarlro a~sul tava  ter. visto, bem oii mal, q u e  
O mais leve abalo n'iima 3ituar;Zo por tal modo terisa e 
perigosa, dentro e fóra d o  naiz, traria lima derroca- 
da geral, n8o dizia 86 no Estado, n o  tliesouro, rios 
Bancos, ou nas institixições, mas até na inclependencia 
nacional. 

F6ra  n7estas circiimstancias qiie partira para Pariz, 
consegiiindo alcançar reciirsos para acudir As primeiras 
urgenrias do thesouro. 

Para porlar levantar essas quantias teve, coin mA- 
gua O dizia ho,je c mais funda fera a sua mdgita n7es- 
sa onc~asiãn. de se su.jeitar a condiç5cs, irnposip0es e exi-  
gencias, talvez peior do que isso, yiie repugnavam ao 
seu coraçfio de  portuguez e aos seus sentimentos d s  
homem. 

SiljritAra-se a tudo, porque a tiido lhe parecera que 
era necessario sqjeitar-se. 

Se  o co?ipon de jullio dos caminhos d e  f c r ~ o  nãc 
fosse pago. elle não teria dinheiro para pagar o corcy~o~t  
de jiilhn do Estado e a bancarrota seria immediata e 
fulminante. 

E r a  lima apoplexia, n8o sangilinca, dc que Qs ve- 
zes os doentes se salvavam, mas uma apoplexi;~ serosa, 
em que a vida se n%o extinguia de  todo, mas em que 
a intelligencia, a vontade e a consciencia ficavam per- 
didas. 

Chegada a epocha em que estes factos deviam reii- 
lisai. se, empenhhra os maiores esfor~os ,  riao só para acii- 
dir A sit11a~5o do thesouro, mas tambem, por meio de  
negociaçõog com muitas casas bancarias, p?ra obter os 
recursos necessarios para satisfazer As exigencias dcs 
crédores da companhia, sem de  modo algum empenhar 
n'essas ope ra~ões  o thesouro. 

Começaram as n c g ~ c i a ~ i i e s ,  mas a urgencia obri- 
g h a - o  a fazer adiantamentos, d ~ p o i s  de tratar  com al- 
gumas casas bancarias para estas obterem os fiindos na- 



cessarios. Fôra  rieccssai.io inandar pagar o cozq20n da 
Companhia Real e outros encargos d'ella, ~r inc ipalmen-  
te representados em letras, cujo não pagamento promo- 
veria imtnediatamente a fallencia da mesma Companhia, 
e com ella a riiiria fatai do credito piiblico. 

As negociações continuaram até fins de outubro ou 
principias de novembro. Se  tivesse podido voltar ao es- 
trangeiro estava convencido de que o Estado estaria 
embolsado e de  qiie todas as difiiculdades estariam ven- 
cidas. 

A irife1i~:idade perseguira o de tal maneira, por cau- 
sa da doenpa do seu collega do reino, que essa viagem 
não fora possivel, mas ainda estava corivencido de  que, 
n'este inez de  janeiro, seria possivel remediar tudo. 

A demora, poréru, da votaqão das pautar, contra- 
riara o que  tinha em rriente, e at6 mesmo cru negocia- 
ções já adiaritaclas. 

Era. certo que nas proximidades de jullio podia em 
conselho de  n~inistros ter apresentado a situaçzo tal qual 
ella e ra  e pedir o concurso dos seus collegas. 

E r a  tambein certo que se elles Ih'o recusassem ti- 
nha uni meio simples, e era sahir do ministerio, varren- 
cio a sua testada, sem tcr responsabilidade alguma, fi- 
cando essa responsabilidade pai a quem vicsse depois; 
mas era ainda igualmezlte certo que tinha a convic<;ão 
intima, confirmada por palavras de  que tivera depois 
conhecimento dc havereG sido proferidas n a  outra casa 
do parlanierito por alguns dos seus collegas, de  que, se 
tivesse procedido asbim, o resultado seria, não só uma 
crise niinisterial, e sabia quanto seria perigosa, porque 
não ignorava as diffiçuldades que havia em organisar 
ministerio a que tivesse a lionra de pertencer, mas,. peior 
do que isso, a falta de pagamento do cozcpoiz de jillho, 
de  letras do tliesouro de venciinentcs proximo. 

NBo occultava que pass8ra dias angustiosos, nou- 
tes não dormidas, porque muitas vezes o egoismo pro- 
cura subtrahir-nos áquillo que  a consciencia nos diz s e r  
o cumprimento de um dever; p a s s b a  transes que não 
desejava ao seu maior inimigo, se inimigos tinha, pon. 
derando a si mesmo se valeria a pena sacrificar um 
homem ao paiz ou sacrificar o paiz salvando um homem. 
Entendera que era melhor sacrificar o homem e salvar 
o paiz. 

Sabia tamborri que, se as combinap0es que t inha 



projectado se raalisassem, era um heroe; ee não se rea- 
Iisassem, não diria que era uma victima porque não se 
reputava victima quando cumpria o qiie jtilgava ser seu 
dever, mas sim iim homem que, depois de largos annos 
d e  trabalho e de esforço, arruinava completameiite a 
siia carreira politica e talvez mais aigi~rna cousa. 

Ar probabilidades eram todas mais pela segunda 
hypotl i~se cio que pela primeira. 

Nào diria que n ã o  tinha ticsitado; hesitára e por fim 
resolvera levar a cabo esta ardila tarefa. 

CIiegBrn o momento. Coino dissera. as negociações 
para levantar dinheiro paita pagamento dos adiantainen. 
tos feitos aos crédores da. Oornpanliia Real dos Carni- 
nhor de Ferro  terminaram em fins de oiitubro ou prin- 
c i p i o ~  de norcnibro. 

Coincidíra e ~ t e  facto corn a viagem de Suas Ma- 
gcstadcs ao norte do reino. Viagern c i~~jx  importancia 
politica n8o podia ser desconhecida; coincidira com a 
eleição milnicipal de Lisboa, que tinha real valia, e coin- 
cidíi-n principalmente coin as negociayões para levantar 
o dinheiro necessario para o pagamento do cozipon de  
janeiro. 

Ainda se n7esse tnornento rebentasse unia crise po- 
Iitica, qualquer pertiirbação que houvesse seria pela ter- 
ceira vez a bancarrota. 

Se eram grandes as suas responsabilidades, quizes- 
se  a camara tomar como nttenuante d'ellas o ter  salvo 
o paiz d a  bancarrota por tres vezes. A primeira em 
jullio, n segiinda em outubro e a terceira em janeiro. 

Se cm fins de novembro ou princípios de dezembro 
tivesse provocado um incidente que porventura privas- 
se o paiz de pagar lá fóra o seu cuupon, o desastre que  
prevía, e tivera evitado em julho e outubro, rebentaria 
em janeiro. 

Eritendera, pois, que era melhor assegiirar O pa- 
gawicnto do coupos. Feitn isso, e I o g ~  qlie a saude Ih70 
perrnittíra, fera ao conselho de ministros e referira aos 
seus rollegas O qiie se tinha passado. 

S3. ~ X C . ~ ~  entenderam em sua cnnsciencia qne não 
deviaiii tomar a responsabilidade dos actos de que elle 
tinha n responsabilidade. 

Ficava com ella toda inteira, sem rerriorsos, não 
diria sern r n ~ g u a ,  mas para si n giiardava. 

Siippilnha que a sua carreira politica estaria finda; 



mas, estivesse oii n?io estivesse, qiie ninguem póde pre- 
ve r  futuros, n'estas criticas circiirnataneias actuaes ha- 
via urna c o ~ i s s  para que ficava vivo: era para as res- 
ponsabilidade*, e para essas estaria sempre á disposição 
dos pirblicoa e do seu paiz. 

O S ~ T .  p~eside9zte:-Tem a palavra o snr. Manoel 
de  Arriaga. 

Vozes:-Xão póde haver sessão porque não ha go- 
verno! Ningi~em pcíde usar d a  palavra! 

O ~ 7 1 ~ .  d4anoel de Awiaya:  -V. exc." deu-iile a pa- 
lavra, tcnlio direito a usar d'ella. 

Vozes:-N:io Iirt governo, ri20 ha  sessRo. 
O s~zj.. Etcschi?ai:-E' nccessario não enterrar o snr. 

&Iariarino de Carvnllio, que i: urna victirna. As  respon- 
sabiiidades sRo de  todos 

O S ~ T .  E ~ ~ I C C Y ~ O  Ahreii:-I~~o n2io póde scr assim. 
(Leuantu se sussrirro.) 
O presidente marca a ordem do dia e levanta a 

Apresentacão do novo ministerio 

Deu-se conta de um oflicio d a  presidencia do con- 
selho de  ministros: 

«IIl.niQ e exc."" snr. -Tenho a honra de participar 
a v. esc.", para conhcciinento d a  ca~na ra  dos snrs. de-  
putados d a  ilagi%o portiigt~eaa, que,  tendo Sua Magesta- 
de EI-Rei ern attençâo o qiie lhe representou o minis- 
terio presidido pelo conselheiro de Estado João Chrysos- 
tomo d e  Abreu e Soiiza, exonerou por decretos da  data 
de 17 do corrente iiiez o mesmo ministerio e houve por 
bem nomear m e  para  o cargo de presidente do conse- 
lho de ministros, ministro e secretario de  Estado dos ne- 
g o c i o ~  do reino, e ministro e secretario de Estado d a  
ins t r i ic~ão publica e bellas artes, dignarido se outrosim 
nomear para o ministerio dos negocios ecclesiasticos e de  
justiça o bispo de  Rethsaida, par do reino; para o minis- 
terio dos negocios da  fazenda Joaquim Pedro de  Olrveira 
BIartins, deputado da naçso; para o ministerio dos nego- 
cios da  guerra o general Jo rge  Candido Cordeiro Pinhei- 
r o  Furtado; para o ministerio dos negocios d a  marinha 
e ultramar Frailcisco Joaquim Ferreira do Amaral, de, 



putado da napão; para o ministerio dos negocios estran- 
geiros Antonio de Soiiza Silva Costa Lobo, par do rei-, 
no; e para o rninisterio dos negocios das obras piiblicas, 
comniercio e industria o v i~conde de Chancelleiros, p a r  
do reino. 

Deus guarde a v. exc.& Presidoncia do conselho da  
ministros, em 19 d e  janeiro de  1892. - lll.mO e exc."" 
snr. presidente da  camara dos srirs. deputados da na- 
$20 portiieneza.-,Josb. Dias F e l . r e i ~ u .  » 

E)Z~I .OU IZCL S S L L ~ ~  O gabinete, to~thcb?~do OS novos nti- 
n,isist,*os os  sezca ~.espectil;os tz~gai.es. 

O s ~ .  pveside~zte do coliselho cle ,~ninistr.os (Dias 
Fe~i.cira]: -Tenho a honra de apresentar á camara dos  
snrs. depiitados o gabinete que acabo de  organisar. E s -  
cuso de fazer recommenda$io de  qualquer dos meus col-. 
legas rio ministerio, porqiie todos téetn uma larga folha 
de servipos na vida publica. 

Cinco dos riieils collcgas saliiram do parlarriento, e 
o outro, o da giierra, uahiu do campo d e  batalha e do 
campo da disciplina militar. 

A camara poder$ estranhar que occupe esta po- 
sic;ão sem representar nenhum dos d o u ~  grandes parti- 
dos politicor, qiie constituem a quasi totalidade das d u a s  
assenibleias legislativas, e que téem feito as ultimas 
administraçlies do paia, ou isolndainente, ou em conci- 
l i a ~ ã o ,  visto que, em s i t u s g o  normal c regular para 
bem funccionar o governo representativo, é necessario. 
que  o governo saiha das maiorias parlamentares. 

Por isso, antes de tutio, preciso dizer B camara e 
ao paiz a razão por qixe acecitei o encargo de  organisar 
gabinete, tomando assim uma alta responsabilidade, que 
Q sú minha. 

Já. por mais d e  uma vez tinha dito n'esta assem. 
bleia que as circumstancias do paiz e as manifestar;ões 
da vontade popular tornavam indispenuavel a organisa- 
$0 d e  um gabinete que, em lugar d e  representar dire- 
ctamente a maioria parlamentar, significasse uma espe- 
cie de  concordia ou conciliapEo com o estado do paiz, 

A nossa situaqão Q grave; e, attribuindo-se em ge- 
ral com raz%o oii sem ella, aos governos dos ultirnos 
tempos essa situapão, porque, o lugar que occupo não 
me permitte entrar  ri'esse genero d e  discussões, pare- 
ceu-me que um ministerio, alheio quanto possivel a es- 



sas administrayões, teria mais authoridade para chamar 
o paiz aos saciificins que as nossas circuriistancias ur- 
gentemerite reclamam. 

Foi em obediencia a esta ordem de ideias, que to- 
mei o encargo de constituir gabinete, e aos mesmos prin- 
c i p i o ~  obedeceu a escolha dos meus col1eg:is. 

aytllal ministerio nZo est$ representado nenhnrn 
dos partidos politicos, o que todavia não significa que 
os iueus collegas que pertencem a esses partidos que-  
b r a s s e ~ ~ ~  ou hajam d e  quebrar com elles as suas relações. 

havernos d e  fazer iirna politica francarneiite li- 
beral. x e m  a situaçgo permitte outra coasa. As circums- 
tancias, a qiie chegamos, reclamam o concurso d e  to- 
dos. (ilpoiaclos.) 

A4 medidas que o governo vai apresentar ás côr- 
tps, algunias das quaes vou enunciar, não significam me- 
didas propriamente d'este gabinete, interessam a todos 
0s partidos, sem distiricçgo nenhuma, e s2o indispensa- 
veis A naçno inteira. 

As minhas palavras ngo significam clesejo d e  alijar 
re~ponsabilidndes, qne a governo qlier para si, e prin- 
cipalmente a responsabilidade da iniciativa de  todas as 
medidas tendentes a promover a nossa reconstituipão 
economica .e financeira. 

Pelo contrario, significam o proposito de dizer frau. 
ca e desassombradamente ao paiz que a caiisw é d e  to- 
dos, a que Q chegada a hora de  acompanharem todos o 
movimento politico, que é verdadeiramente nacional, 
porque todo o paiz está inquieto sobre a sua sorte. (Mui- 
tos apoiarlos.) 

Devo, p ~ r i r n  acrescentar que, comquarito sejam 
gravecJ a s  nossas circumstancias, t! sem fundamento a 
inqiiiptapão piiblica; porque o paiz, com os recursos d e  
que dtbpõe, e com o patriotismo que o anima, não póde 
succutribir diante das dificuldades. Lembremo nos de 
que a ltalia e a propria F r a n ~ a  se  encontraram j i  em 
sttuaçZo gravisqirna, se n l o  em peiores circumstancias, e 
souberarri triumphar das dificuldades. 

Este ministerio nzo prr>vocará nenhum acto de hos- 
tilidade politica. A niissto do gabinete é apresentar á s  
sortes as medidas que r ep~ i t a  de  salvapão ~ u b l i c a ,  abso- 
lutamente indispensaveis para a nossa regeneração eco- 
nomica e financeira. (Apoiados.) 

Púdem todos os grupos politicos acompanhar-nos 



desassom7~radamente, sem nenhumas preoccupações, por- 
que 1165 não provocamos ninguem, nem inquietamos nin- 
guem. O governo compreheride a sua missão, compre. 
hende a3 circiirnstancias etn qiie se encontra, e,  portan- 
to, niantém-se estricta e rigorosamente no terreno da  
mais absoluta neutralidade, quanto aos partidos politicos. 

NRo quer isto dizer que o governo não te,rilia poli- 
tica, tnas sini que 6 esta a siia politica. 

No niomento critico que atravesuanios, nas circurns- 
tancias verdadeiramente tensas em que o paiz se acha, 
o governo quer viver cotn a carnara, quer viver cotn to- 
doa os membros d'ella, quer viver com todos os cidadãos 
na melhor harmonia, porque 6 precise a coliaborar;5o de 
todos para vencer as dtfficuldades qixe nos assoberbam. 

Agora vou enunciar d carnara as medidas que o 
governo repiita alisolutametite urgentes, absolutaniente 
indispensaveid para nos poderriios por desde jS, a salvo 
de  qualquer coritratempo nas nossas condipões financeiras. 

O projecto da  nova pauta, qine está submettido ao  
exame da  camara, acceita o o governo como base de  
discussào, sendo devidainente consideradas na commis- 
são respectiva as emendas que forem apresentadas. 

O governo, no intuito de dar  toda a largueza a es- 
ta discussão, apresentará á camara urna proposta para 
que  provisoriamente se cobrem ou direitos em deposito, 
porque a pauta ficaria sern authoridade se não tivesse 
um largo debate, (ll'l~titos apoiudus.) 

Pede o paiz rediicpão de  despesas, e pede eco- 
nomias; é d'essa opinião o governo; e a camara, repre- 
sentante niais directa do parz, decerto o acompariha n'es- 
te pensaiiiento. 

E' indispensavel ixma reorganisapgo larga dos ser- 
viços publicos, desde as secretarias de,l<stado até A ul- 
tinia uiiidade administrativa. Não podemos consentir que 
se estejam fazendo as possiveis economias nas reparti- 
ções do Estado, e que as juritas de  parochia e as cama- 
ras municipaes estejam gastando e tributando á larga. 
E' chegada a liora dos sacrificios, e dos sacrificios para 
todas. A sorte qiie tiver o Estado ha-de estender se a 
todas as corporapEes que superintendem nos negocios 
publicos. 

Essa reducpão de  despezas, em que havemos d e  
cortar até onde seja possivel, sem prejixdicar o serviGo 
publico, porque a perturbaGo do servipo publico não Q 



economia, é prejuizo, representa de resto grandes sacri- 
&cios; pois, ern obediencia a uma necessidade imperiosa 
e dolorosissima da  fazenda publica, seremos obrigados 
a aiigrnentar os encargos que pesam sobre os fixnccio- 
narios do Estado. PoderBo ficar isentos dos novos sa- 
crificios os vencimentos atb. uma certa quantia, que se 
julgiie indispensavel para o fiiriccionario viver. Mas 
d'ahi para cima hão de ser tributados e tributados pro- 
gressivamente att! que est~,ja restabelecido o ilosso equi. 
librio financeiro. Dita rcmode1açGes de servi~os, n?io re- 
s u l t a r % ~  s6 economias. Tambem d'ahi hão de vir acresci- 
mos de receitas. 

Estes sacrificios não sZo permanentes. 
Passado uni periodo que serti mais ou menos lar- 

go, por que depende da restaurac;ão mais ou menos ra- 
pida da nossa vida econoinica e muito da situapzo eco- 
nomica doe paizes, com qilern mantemos relagões, como 
por exemplo o Rrazil, poderemos dispensar estes sacri- 
ficios, porqiie a ideia do governo é exigir do paiz ape- 
nas os saarificios correspondentes As nossas condições 
financeiras. Rfas todos estes sacrificiíis não bastam. Para  
proseginir no caminho do equilibrio das nossas finanças, 
e nos mostrarrnos habilitados a manter os nossos coni- 
proriiissos de um modo sólido e permanente, 6 preciso 
ainda recorrer a meios extremos. 

Por isso, digo a v. exc." e á camara, do modo mais 
claro e mais accentuado, que, alhm das providencias 
para já, e qiie acabo de enunciar, teremos tambem de 
chamar os crédores do Estado a contribuisem para a 
reconstituição das finanças publicas e equilibrio orça- 
mental. (Muitos apoiados.) 

Considero uma grande infelicidade ter de apresen- 
tar A camara programma de governo menos sympathico 
que tem sido exposto ás côrtes e annunciar medidas do- 
lorosas para muitos; mas quero dizes a verdade ao paiz, 
e assim começo cumprindo o meu dever. 

O governo reconhece que estas medidas são indis- 
pensaveis, para desde logo diminuir consideravelmente 
o desequilibrio entre a receita e a despeza, e nos enca- 
minharmos para o eqililibrio orpamental. 

Se as côrtes concordarem comnosco, e cada um con- 
tribuir na sua esphera de acç% para estas medidas, de- 
pois de alteradas, completadas e aperfeiqoadas pelo cor- 
po legislativo, serem convertidas em lei do paia, pode- 



remos em breves mezes mostrar á Europa que airida so- 
mos a Releica do Occidentc. -- 

O 

Quaesquer que fossem as circi~rnstancias que nos 
collocaram na necessidade de tantos sacrificios, temos 
ainda forças no pais para o re.juvencscitnento da  nossa 
vida economica, -uma-vez que nos preoccupemos exclu- 
sivamente corn os negocios economicos, uma vez que se- 
iamos mais financeiros e menos uoliticos, e aue ern vez 
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he atidsríi~os a chorar sobre as d e s g r a ~ a s  da patria, que 
nada coiitribue para a reutaura~ão da fazenda publica, 
encararemos de frente as difficuldades da  situaçào. 

Tenho concluido. 
Vozes:-hIuito bem, niuito bem. 
O s n ~ .  A?*~o~o:-Pedi a palavra, não para analy- 

sar o progranirna ministerial que rios acaba de expor na  
sua ~ h r a s e  clara e lucida o iiobra wresidente do conse- 
lho, n e m  tão pouco para fazer qlaesquer perguntas a 
qualquer dos actuacs ~uinistros sobre assumptos refe- - 
rentes ás suas r e s~ec t ivas   ast tas. 

Toniei a palavra unicamente para definir, cm ter .  
mos nitidos e ~ r e C i s 0 ~ .  a attitude da  maioria warlamen- 
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tar  d'esta casa perante o actiial gabinete, e para ind i .  
vidiralmente fazer os meus cumprimentos aos actuaes 
mitiistros de Estado. 

Teriho a declarar a v. em.* e a camara, em nome 
da  maioria, que a sua attitude ser& a de espectativa be- 
nevola, que ella saber& proceder com o patr.iotisino, corn 
a isen$o e com a altura de  conceito que a gravidade 
da conjunctiara actual que atravessamos, por todos os 
motivos, indica (dpoiudos), e aguardando tranqililla- 
mente os actos do actual rninisterio saberá. cooperar e 
collaborar leal e sinceramente com elle na diacuusSo par-  
lamentar. (Apoiados.) 

Dito isto e fallando agora em meu nome indivi- 
dual, vendo representados no governo alguns dos ineiis 
amigos pessoaes, e por isso que professo o inaior res- 
peito e considerapZo pelos predicados pessoaes e poli ti- 
cos dos illustres ministros, permitiam me ss. exc."' que  
Ihes enderece os meus comprimentos e os saiide affe- 
ctuosamente. 

Voses: -Rluito bem. 
O snr. Ir'rancisco Beil.20:-A camara acaba de ns- 

sistir á apresentagão do novo gabinete, e de ouvir com 
devida attenção e justificada anciedade ss declarações 



r50 francas como cathegoricas do illustre presidente do 
oonselho. 

A constitu;~ão do actual gabinete, a sua isenção 
dos partidos militantes, obriga naturalmente estes a ha- 
vererii de definir a sua attitude politica nas actuaes ctr- 
curnstanciae. Cumpre me ainda urna vez, por honrosa 
deferencia da  minoria progressista, dizer o que elIa pen- 
sa a tal respeito. 

Fa l  o hei em termos t%o breves e concisos quanto 
me fôr possivel, pois que nem a minha indole propen- 
de para largas explanações, nem a urgencia das circums- 
taneias as admitte. 

O snr. conselheiro Dias Ferreira apresentou á ca. 
mara e ao paiz um programma em politica liberal, em 
administração econornicto e at8 severo. 

Tanto basta para que nas circumstancias occorren- 
tes a minoria etn cujo nome me cabe a honra de faliar, 
representando n'esta catnara O partido progressista, re- 
ceba corn boa sombra um rninisterio que se propõe rea- 
lisar principias capitaes do nosso crédo politico e ad- 
ministrativo. 

A attitude da minoria progressista em preaenpa do 
governo e das declardç6es do i l ludre presidente do con- 
selho será, pois, no tocante em geral a essa declaragão, 
de syrnpattii~a e benevoleneia e n'essa attitude espera, e 
mais do que isso corifia, que o ministerio traduza hoa- 
radamente em actos e ponha indefectivelrnente por obra 
as finas levantadas intençoes. 

C, que a minoria progressista qlier e espera é pre- 
cisamente o que quer e espera O pala; 0 paiz tantas ve- 
zes embalado por promessas, corno tristemente desillu- 
dido pelos factos. 

Mas o governo prometteu, nós tomamos boa nota 
d'essa promessa e confiamos que 'elle saberá, cumprir 
hoiiradainente a palavra dada perante o parlamento. 
(Apoiados.) N'este intuito a minoria progressista não só. 
nKo levantar& a minima difficuldade ao governo, mas 
procurará concorrer para a execuc;%o d e  urna politica 
que, inspirando-se na prática austera e escrupulosa d a  
Itberdade, ha-de necessariamente, para se tornar di- 
gna d'ella, ser honesta, severa, patriotica e tão respei- 
tadora dos principios constitucionaes como dos direitos 
individuaes. 

A questão economica e financeira, pois, não ha se. 



paral-as, tbem primhzia sobre todas as outras, é certo, 
mas n'essa questgo, ou em qiialqaer outra de caiactcr 
interiiacional, ou de  ordem publica, que infelisiiiente, 
contra o que é de esperar, veriha a surgir, os depiita- 
dos da  minoria progressista Iernbrar se hão iinicat~iente 
de que sBo portiiguezes, e que como taes liies cuiripre 
zelar a dignidade do paiz, defender as instituic;ões e 
honrar o credito publico. 

Quanto dquella questão qiie mais do que niinca 
ciimpre procurar resolver, nAo tenho senão que repro 
dilair o que mais de  urna vez tem affirriiudo a ruinoria 
progt'essista: conte o governo, s6 por que é governo, 
com a nossa leal e dedicacta cooperaçã,o. Para isso pe- 
dimos lhe partillia nos trabalhos, e ainda rriais nos sa- 
crificios que haja a iiripor para nos libertaririos de uma 
situaçgo que, alkin de entorpecer toda a nossa actividade 
nacional, impenda sobre nó3 prenhe de ameaças e não 
isenta de perigos. 

Corno, porérn, o pleno cotil-ieciirientci das difficultla- 
des t: o primeiro passo para as vencer e urna questzo 
tanto melhor se resolve quanto inellior for proposta, eu 
espero que o governo, no intuito de aproveitar o coii. 
curso da minoria progressista, ngo se demorará a expor 
ao parlamento qual a verdadeira situayão financeira do 
psiz, quaes os recursos coin que ciesde jS SA póde eori- 
tar e quaes as providencias qixc entenda corivtinientes 
para supprir qualquer deticiericia d'estes. Não peçt) ao  
governo essa exposi@,o no intmento piesente, ~iids con- 
v i d o . ~  desde já, como mais de uina vez fiz ao rniniste- 
rio transacto, a satisfazer n'este ponto a anciedade da  
minoria, que é a do paiz, na certeza de  que este mais 
se arreceia de reservas e mysterilis, do que teme quaes- 
quer imposipões ou sacrificios para que aliáe j$ se acha 
ademais preparado. 

E' isto o que tinha a dizer ao governo em pleno par- 
lamento, perante o paiz e em nome da  minoria psogres. 
sista. E o que disse, disse o de  uma maneira clara, 
franca, cathegorica, e sem clausular as minlias declara- 
qões com quaesquer reservas o11 condi~ões  que seria tão 
indecoroso para nós propor, como para o governo ac- 
ceitar. 

A minoria progressista nada pede para si ou para 
o partido que aqui representa; s6 uma cousa exige ao 



governo, mas isso fal o em nome do interesse publico: 
-que governe e governe bem! 

Tenho dito. 
O snr. presidente do conselho de nzinistros (Dias 

Ferreira):-Cumpre-me agradecer aos meus illustres col- 
legas, os snrs. conselheiros Airoyo e Beirão, a benevo- 
lencia com que por si, e ern nome dos partidos a qiis 
pertencem, receberam o governo. Mas a melhor fdrrua 
de agradecimento que o rniriisterio póde usar, é etnpre- 
gar todos OR esforços para corresponder ft benevolencia 
com que foi acolhido. 

Vou agora responder, não a urna pergunta, porque 
as. exc.""oram os primeiros a declarar que não faziam 
n'este momento perguntas ao governo, nias a utiia ob- 
servação do srir. BzirLo, que deseja que o peiisainento 
do governo seja em todas as cousas perfeitarilente iziti- 
do e claro. 

Não apresentei uma exposiçEo definida e precisa d o  
estado da  fazenda piiblica, não 9 6  porqiie lia ultiriia 
sessgo em qiie se apresentou O ministerio demissionario 
a camara Iicou sabendo as c o ~ i d i ~ õ e s  difficeiu em que 
nos acliamos, irias sobretudo porque a especifica~iio dos 
males deve vir acompanhada da indicação dos remedioa 
para os debellar. 

Reputo absolutainente indiupensavel uma exposição 
clara e definida do estado do thesouro. Nem o governo 
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púde governar, e exivir do paiz os sacrificios rieçessa- 
rios, sem uma enposi;~o ião fiel, tão precisa e t l o  defi- 
nida, que entre em todos 03 espiritos a ideia de q u e  
estas medidas silo de  salvapão publica. Julgo,  porém,. 
que não i? conveniente apresentar essa exposipâo, sem 
vir acompanliada dos remedios indispensaveis para o@ 
males que  nos perseguem. (Apoiados.) 

O relatorio aue  acomvanhar essas medidas ha-de 
ser o commentario mais eloquente da  sua necessidade e 
urgencia. O governo deseja apresentar um trabalho, em 
que traga,  para assim dizer, n'uma pagina a deserippãa 
fiel, exacta, rigorosa da  situaçao da  fazenda publica, e 
na  outra as providencias indispensaveis para occorrei- 
ás dificuldades da  situacão. S e  esses remedios não fo- 
rem suficientes, a camara com a sua sabedoria comple- 
tará  e aperfe i~oará  a s  medidas que o governo submetter 
a o  seu exame. (Apoiados.) 

Tenho dito. 
YOt.  3.0 3 



Vozes:-JIiiito bem. 
O sny. Rztivo Godhzho:-Serei breve, como as con- 

d i ~ c e s  do pais aconselham, no que vou dizer á camara. 
Tendo sustentado aqui, coin o grupo a que te- 

nho a lionra de pertericer, os mesrnos principios que sus- 
tentou sempre o snr. Dias Berreira, actual presidente 
do conselho de triinistros, e tendo plenissima confianpa 
em que S. exc.", no ministerio que organison, ha d e  
cumpri!. e manter todos esses principios, que advogava 
como deputadoi declaro, em nome d'esse grupo, que es- 
tamos dispostos a acompa~ihar s. exc.", esperando ter  
sempre accasião de dar-lhe o nosso apoio franco e sin- 
cero, porque contamos, repito, que S. exc." lia de obe- 
decer aos principios que tem scinpre sustentado, que 
são econoini:~ e rnoralidade na administrapão, 

Tenho dito. 
O s ~ .  Fzcschini:-Não fallo em nome de  grupo al- 

gum palitico; represento apenas uma opinião individual; 
mas, como representante da  napão, entendo que n'este 
mornento devo apresenta1 a franca e sinceramente ácer-  
ca da  organisaCgo do novo gabinete. 

Com profunda sympatliia recebo este ministerio, as- 
sim cotno tambem e profundo o meu desejo d e  que em 
breve o meu accordo possa sei. coinpleto com as ideias 
e os actos da sua sdministrapZo. 

E90 farei o elogio dos Iiomens, porque realmente 
confio milito mais nos principios. 

Inicioix o ministerio o seu programmm com a de- 
c1arac;ão de que será liberal. E' alguma cousa, mas n l o  
é tiido. 

A minha opinião, ha longo teaipo sustentada pe- 
rante a camara, é que O paiz carece d e  administrapão 
rasgadamente liberal e energica. 

Tenho sido, a camara e o pais nEo o ignoram, ele. 
mento activo para o arduo trabalho da  concentrapão de 
todas as fracp8es liberaes do pais. Vejo n'ella a melhor 
origem da regeneraçzo patria. Espero, pois, que este 
ministerio seja o prinieiro d'esse grande movimento na- . . 
cional. 

Os ministerios de ncalmapEo partidaria, que outros 
não temos tido ultimamente, déram as suas provas e 
demonstraram plenamente a siia completa incapacidade 
e impotencia na resoluGão das difficuldades economicas 
e financeiras do pais. 



Somos, agora,  logicamente levadns a tentar outro 
caminho. 

Se  os partidos não pódem governar, se não conse- 
guiram sustentar e dar forpa ás ultimas situações, se a 
crise, em vcz de resolvida, mais se complica e accentiia 
pela debilidade e incoherencia dos ultimos governos de  
acalmação partidaria, forçoso é tentar, coni segura es- 
perança, u m  goveimo d e  acalmação nacional. 

Por esta r a z h  logica e attendendo ás circurnstan 
eias actiiaes, O ministerio deve inscrever no sei1 pro- 
gramma, e traduzi1 os rapidamente em factos, tres prin- 
cípios: liberdade, tolerancia e ordem. 

Liberdade, conforme o paiz a quer e comporta, q u e  
permitta o livrc jogo e o util aproveitamento d e  todas 
a s  forças vivas do paiz. 

Tolerancia para com todas as opiniões, que se ma- 
nifestem pelos meios garantidos ern leis largamente fei- 
tas de accordo com o eupirito nacional. 

Ordem em todas a3 rrianifestações da actividade na- 
cional, no respeito pela lei, no cumprimento de  todos os 
devercs dos cidadãos, quaTsqner que sejam a sua posi- 
$0 e iiierarchia, desde o vertice da columna social até 
ii sua iriíima base. 

Dzsejo que  seja este o programma do novo gover- 
no, assitn o espero; mas não será elle completo, se não 
tiver corno corisequencia logica, ou melhor, como prin- 
cipio de toda a tolerancia, urna generosa e larga amnis- 
tia. 

Quer o governo representar a opinião do paiz? D e -  
ve  quere1 o, e para isso é necessario correr um v< >LI so- 
bre passado. 

Quem não começar assim parece me que não cum. 
prir:i o seu programma, nem politica, nem financeira, 
nem economicamente. 

Bem conheço a! difficuldades, que envolve a reali- 
sação do men plano; inas governo algum poder& cum- 
prir o seu sem ter lançado no esquecimento da historia 
esse passado de intoleranc;as o de  errus. 

Quando a s  leis perrnittem que os jornaes sejam sup- 
primidos por simples mandados d e  urn commissario de  
policia, quando consentem que possa ser levantada uma 
devassa contra cidadãos, que  no legitimo uso da  liber- 
dade e dos seus direitos politicos praticam actos em 
que a ordem não foi offendida, levantando apenas, pe- 
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rante o paiz, um protesto de moralidade e pugnando por 
um programma, que em parte acaba de ser abraçada 
pelo actual governo, taes leis carecem de radicaes re- 
formas e os factos, que d'ellas derivaram, devem ser 
completamente annullados. 

A amnistia n'este momento é uma jiistiga, quando 
não fosse o primeiro acto necessario para a acalmapão 
nacional. 

Consigno as proposições do governo emquanto ao 
respeito pelo regimen parlamentar. N'este regimen sem- 
pre confiei e d'elle sempre esperei, e espero ainda, a 
melhor influericia sobre os negocios publicas. 

E' indispensavel a mais ampla acpão parlamentar 
e a mais larga publicidade para todos os actos da admi- 
nistração publica. Annos successivos tenho eni vão pil- 
gnado para estes principias; apoiarei o governo que os 
respeitar lealmente. 

Por esta fórma o paiz saberá os seus encargos e os 
seus recursos e consentira patriotisamdnte em suppor - 
tar os sacrificios, que reconhecer judispensaveis para a 
manuten~ao do seu credito e para a sustenta~ão do seu 
progresso e da sua civilisapão. 

Emcluanto a ecoriomias, estou de accordo corn O go- 
verno: é preciso faze1 as rapidamente, com igiialdade e 
sem vacillapão; devem, porém, coinepar pelas despesas 
de representapão e de contestavel utilidade. 

Distribuam se os sacrificios sobre a progressão d a  
riqueza, ~oupando  as classes mai3 pobres e desprotegi- 
das. 

Até hoje as economias feitas, mais apparentes do 
que reaes, recahiram sobre as classes pobres; ao mes- 
mo tempo que o pessoal inferior do Estado era despe- 
dido aos bandos, creavarn-se faustosas representações 
em cortes, onde são dispensaveis. 

Prefiro que se limitem as despesas d'essa repre- 
sentapão, para que a economia feita com dezenas de ho- 
mens possa beneficiar dezenas de familias pobres, que 
do Estado tiram o pão e o agasalho. 

NLio basta fazer economias, é preciso tambem rea- 
lisal as com equidade e justiça. (Apoiados.) 

Se o ministerio cumprir este programma, ser& ver- 
dadeiramente nacional e de acalmapgo. Se tem estas i n -  
tenções, bem vindo seja; se as cumprir religiosamente, 
s minha pequena authoridade e a minha modesta pala- 



vra estarão ao seu dispor. Dar-lhe-hei a minha leal co- 
operapão e soffrerei quaesquer sacrificios. 

Assiin procedendo, o governo abrirá um largo pe- 
riodo de acalmação nacional, durante o qual poderti 
realisar grandes reformas. 

S e  n5o est&! porém, disposto a esmagar qualquer 
influencia perniciosa, que tente afasta1 o d a  linha estri. 
cta de  um comportamento verdadeiramente patriotico, 
então mais uma tentativa ingloria ir8 inscrever-se nas 
paginas tristes da  nossa historia conternporanea, mais 
alguns Iiomens ser20 siibmersos na  indjfferen~a publi- 
ca, e maiores perigos correrão as instituipões vigentes. 

Tenho dito. 
O snr. Il!c~noeZ de Arriaga: -Disse que, interprete 

do sentir geral da napão e do proprio, ouvira com ver- 
dadeira anciedade, como todn a camara, o progrnmma 
do novo governo. 

SÍ: a adhesão que elle, orador, tinha de  dar ao go. 
verno dependesse da  sua sympathia pessoal, ella seria 
complrta, porque na  sua quasi totalidade era composto 
de velhos amigos seus, cujos talentos admirava e lhe 
inspiravam conf ianp.  

Este ponto de  vista, por individual e restricto, ti- 
nha dc ser posto completamente d e  parte, além de OU- 

tras razões de  facil intuipão, perante a crise aguda e 
singularmente excepcional que o pais atravessava. 

Tuda a questão reduzia-se a saber quaes 0s intui- 
tos poiiticos do actual governo, qual a missão que pre- 
tende desempenhar perante o desmantellamento geral  de 
quasi todos os partidos e perante as crises que se ti- 
nham pronunciado dentro do paiz e que elle, orador, já 
classificbra no disciirso que teve a honra de proferir n a  
sessão de  18 de dezembro ultimo, como a d issolu~ão fa- 
tal de um systema que desapparece, cujas crises esta- 
vam pondo em cliec a napão perante o estrangeiro, e tis 
quaes acima de  tudo é preciso dar remedio. 

Se  o novo governo, nascido das prerogativas ré-  
gias, vinha, como os seus antecessores, curar d'essas 
prerogativas e tentar saival-as, então o programma que 
elle acabava de escutar poderia merecer a completa 
adhesão da  maioria e da  minoria monarchica d'aquella 
casa, era mais um que ae iria juntar a muitos outros, 
velho j4, e repetido tantas vezes e tantas vezes desmen- 



tido, que 56 se distinguirá dos anteriores por ser menos 
pomposo, e mais parco de prornessas. 

Se o programma mirava mais alto, se o governo 
que ia ser iniciado se enipeilhava principalmente, e aci- 
ma de tudo, em acildir iL nasão i r r i  peiigo e ein satis- 
fazer as legitimas aspiraqões da sua grande maioria, dos 
que t rabdham e dos que soffrenl, em desfoipar os seus 
direitos offendidos, a sua h o n ~  a compromettida (? cons- 
purcada pelos infiei* depositarios do poder, eritRo o pro- 
gramma annunciado pelo governo lhe 11arecêi.a cago, 
incerto e ulzorlyno. 

Que o dizia corri verdadeira rriágua pela confianpa 
que depositava no liorrieixi que estava á frente da nova 
situagão que elle, orador, se habitu;ira a adiiiisar de lori- 
ga  data pela coherencia escrupulosa com q u e  até hoje 
tem mantido dentro e fi,r,z do parlamento a siia condu- 
cta politica etn face das f ac~ões  desriioralisadas e exnil- 
toradas que tem vivido dentro, e A custa das iiistitiii- 
ções. 

Acostumou se por tal fórma a dar-lhe apoiados 6s 
censuras qiie dirigia contra a marcha que levava111 os 
aconteciiiieiitos, confiou tanto, e não deixa por ora d e  
confiar, no illuatre presidente do conselho de ministros 
em qiie S. exc.' havia de manter intacto o seu crecio 
politico, que a ornissZo que a tal respeito notava no seu 
programma lhe causliia estrauheza e o 1ev:it.a. a classi- 
fica1 o da  maneira já dita. 

Tres eram os grupos de medidas a que a. exc." n5a 
fizera a menor referencia, e di: que a n a ~ ã o  ri50 Pres- 
cinde d e  certo se quiserem goueynlcr em Ilorne d'el l(~.  

Chamaria ao primeiro grupo-vnedidas ~e iv ind ica -  
doras das prerogativas popzcla~es, ultirriamente usurpa- 
das pelo governo da  eleisão e confianpa do actual clie- 
fe do Estado, restituindo ao povo, á r i a ~ ã o  inteira, o s  
direitos de liberdade d e  pensamento, du iriipreiisa c de 
reunião que Ilie foram arrancados pelas odiosas e odia- 
das leis d e  excep~ão  e de  dictadura dos ultirnos gover- 
nos, e, como remate d'esta reparapão de direitos, a rein- 
tegrapão das franquias municipaes da  cidade de Lisboa, 
de que se honrava de ser alli o legitimo representante, 
limpando-se por esta fórma, e desde jA, uma nodoa que 
fôra lançada sobre aà tradisões liberaes d a  cidade e q u e  
já pelos seus authores parecera repellida. 

Que pela posição tarnbem eueepcional que o snr, 



Dias Ferreira occupava no actual go l  eriio, pclo seu pro- 
prio brio e decoro politico, pelas tradiciies do sei1 nonle 
parlamentar, S. e ~ c . ~  tinha de salvar da  derrocada das 
ultimas dictaduras o seu proprio decreto de 1870 sobre 
o direito de reiiniâo, quc tanto nome e gloria lhe déra, 
e que esses mesmos coiu quem l~o~ je  parece celebrar pa- 
zes, não souberam acatar, acatando coin elle o senti- 
mento geral da  nação. 

Tinha S .  e x ~ . ~  obrigaçâo de  ir  ainda mais lorigc: 
impendia lhe o imprescindivel dever de  salvar do ostra- 
cismo a que fora votado o seu decreto de dictadura $0- 

bre  o direito de  assacia@io. 
Tinha ainda cle ir mais longe, não para salvar me- 

didas por elle refeiendadas, mas por outros homens pu- 
b l i c o ~  que eni rrií~lhores tempos e com inelhores ideaes 
serviram tainbern mellior a causa da  liberdade e da  pa- 
tria: referia se A lei de liberdade de imprensa referen- 
dada pelo snr. Barjona; que nào teria ainda de ficar 
ahi, para conseguir reiterar as t radi~ões ,  os usos e os 
costumes libcraes do paie, e restituir este ao estado nor- 
mal da saa  vida piiblica. 

Que elle, orador, d'aqilelle lugar mais de urna vea 
indicára a imperiosa necessidade de se recuar na aclini- 
nistrapão do Estado, para reatar a corrente das liber- 
dades publicas ultimamente perturbada e desviada do 
seu percurso kiistorico e fatal, porque tiido o que se tem 
ultimamente feito é no sentido reaccionario, dsscaracte- 
risando e desvirtuando o ideal democratico em que o 
mundo fatalmente entrou e do qual já ninguem o p6de 
desviar, e contra jA o qual riada se edifica de  estavel, 
benefico e justo. 

Não p tde  um governo que aspira a ser patriota e 
reformador deixar de  attender a todo este grande gru- 
po d e  reivindica~ões sociaes, nao deixando assim ficar 
d e  pé u 7 ~  só medida que seja t las medidas das ulti7tms 
dictnduras. 

E ~ t b  S. exc." o presidente do novo ministerio deli- 
berado a entrar n'este caminho, satisfazendo por esta 
fórma aos compron~issos que durante a sua larga oppo- 
sipão contrahiu com o parlamento e cum a nação?! 

Se  esta, resolvido a ctimprir com este dever civico, 
sendo S. exc." dotado de  energia d e  vontade a de con- 
cisão de linguagem, porque faz a tal respeito omiss2o no 
programma do governo que annunciou?! 



Tem S. e x c a  receio que a maioria d'esta casa não 
lhe acceite medidas d'este caracter, nue estariam em 

I 1  

contradic~ão com outras por ella votadas?! 
NLio lhe parece fundamentado tal receio, porquanto 

a camara tem dado provas de acceitar tudo: já. viveu 
com tres rninisterios nascidos com differentes origens, e 
cobriu todas as medidas que elles Itie apresentaram com 
os seus votos e com os seiis applausos; não serit d e  mais 
que engula hoje as proprias medidas por ella votadas. 

D I Z  se qne os avestruzes atí: digerem o proprio aCo 
que engoleni . . . 

(Hilaridude gerul.) 
Escude se o governo com a vontade da  napão, a r -  

me-se corn :i justiça de urna cailra que <i. universal e 
iiniversalinente triumphante, a liberdade democratica, e 
tenha a absoliita certeza de que ser& respeitado e obe- 
decido dentro e f6ra do parlàmento. 

Aaui acham se fraccionados. divididos e descon- 
ceitiiados os partidos monarckiicos que tentariam fazer- 
Ihe frente. 

São fragmentos perdidos, entregues aos frageis des- 
tinos do proprio egoisrno, que póde bcilmente attrahir 
a si, como peqiienos satelites, iim astro d e  maior gran-  
deza, que apparepa nas regiees, tão cobicadas por al, 
guns, do poder. . . 

Não se arreceie daguerra  que lhe pódem fazer se o 
governo encariiar em si a verdadeira jilstipa nacional; 
que não prescinde de  liberdade em todas as medidas 
e actos que lhe digam respeito e d e  responsabilidade em 
todos os funccionarios, qualqi~er que seja, alto ou baixo, 
o grau de hierarchia social que occupe. 

S e  o governo, porkm, nno converge a sua solicitu- 
de, o seu empenho sincero e decisivo de  bem governar, 
no sentido at8 agora indicado por elle, orador, não po- 
der5 por a r m a  alguma merecer a sim adliesão. 

Oiltro grupo de medidas se impõe, na sua opinião, 
"d quem qiiizer fazer actualmente governo para a n a ~ I o ,  
governo não ~ ( í  para a nação, corno para as n a ~ õ e s  es- 
trangeiras com as quaes rriantemos relafzes d e  interes- 
ses de  differente ordem, moraes, economieos, financeiros 
e politicos: refere se á necessidade imperiosa de expur -  
gar a administrapão do Kstndo das iiiipurezas que  ulti- 
mamente a téem contaminado e a téem feito momenta- 
neamente descer no conceito em que foi e ha-de conti- 



nuar a ser tido, e a que temos indiscutivel direito, de  
napão briosa e digna entre as mais dignas, em manter 
e honrar os seus compromissos, em zelar os seus titulo8 
de gloria, tão opulentamente gararitidos com a sua hie. 
toria. 

Chamaria s este grupo de  medidas-pzcri$cadoras 
o'tt ~epccrado~as  da movalidade no pode?,. 

Nunca em tempo algum Portugal careceu de uma 
revolupbo t5o completa nos costiimes politicos como n'es- 
te lance difficil que se atravessa!. . . 

A sessAo do dia 14 do corrente em qiie fallou o 
ministro interino do reino e effeetivo da fazenda o snr. 
lrlarianno d e  Ciri-vaI\io deve ficar mcmoravel, singular 
e accentuaduinente caracteristica da  podi.id%o dos actuaes 
costurneu politicou. Aqiielle disci~rso póde considerar se 
como o primeiro capitiiio no epltaphio das açtiiacs insti- 
tiiipOes .j cscripto por 1n3o de mestre. 

As  espantosas revelapões que S. exc." entLo fizera, 
que o enclieram a elle, orador, de assombro, de Iiorror, 
e de indignapão, e contra as quaPs pretendeii drsdg 10- 
go protestar, pedindo a palavra que lhe foi extorquida, 
quando cornegava no uso d'ella, pbdeiu considerar-se 
como o principio da s t c p t ~ ~ u ~ E o  de zhnl tumo?. maligno, 
que, de ha niiiito affecta, perturba c damnifica a honra 
nacional. 

Como por uma verdadeira. irituiçao, dias antes d'es- 
íe famoso discurso ser pronunciado, na sesGo do dia 8 
rio corrente, clle, orador, tinha reclamado para que ou 
sêllos da napão n l o  cahiesem nunca em mxos impuras 
que os poliiiisuem em proveito de quem quer que fosse, 
desejando que o 15stado em tudo o que directamente lhe 
dizia respeito se conservasse n'uma altura intangivei a 
qualquer suspeita e exploração. 

Que na  sessão já citada do d i a l S  de  dezembro ul- 
timo, protestando contra a immoraiidade desenfreada 
que parecia apossar-se de  quasi todos e de tudo, classi- 
Iicára os syndicatos que se téem organisado n'este des- 
ditoso paiz, para exp lo rapo  de interesses menos legiti- 
mos, como os vermes roedores d e  ~nstituipões jh  mar- 
tas, (Apoiados do snv. Eduardo Atrerc) e que os taes  
syndicatoa iam deixando na sua obra destruidora taes 
damnos na  honra e no conceito d a  naçEo, que reclama- 
va em nome da salvapão publica niedidas de perfeito 
exterminio a qixe, acima de tudo, tinha a attender n'es- 



te momento uni governo que fosse verdadeiraniente pa- 
triotico. 

Uiri miriistro da  corôa que se aventurou R dizer n a  
seio da  representaç8o nacional que abuson dos sêllos d a  
Estado para negocios que nRo eram propriamente do 
Estado, mas sim d'elle e dou seus amigos, e obedecen- 
do á logica da fatalidade que sobre elle pesa, teve de 
subriiettcr se a responder por esses abiisos, carece d e  
encontrar no poder tilgueni que tome conta dos seus er- 
ros para os fazer julgar pe1;is vias competentes. 

Recordando os perigcls que, no seu modo de pen- 
sar, durante a siia gerencia, a patria correra por não 
poder acudir ;is diiYiculdades que, ali&, ainda rios asso- 
berbarn, R.  exc." apontou-nos o exemplo das apoL,lexias 
selaosas, qiie trazern seiiipre corrisigo a annullagão da vi- 
ctirna, se porveritura não lanpasse mão dos recursos que  
elle, orador, e coru elle de  certo a napilo inteira, repel. 
lem iricoiidicionaltncnte. 

Que a tal apoplexia serosa dar-se iia fatalmerite para 
o pai, se os taes processos com que S. exc." pretendeu 
e ~ i t a l  n continuarem a ser enipregados, quer em gran- 
de, quw ern pequena escala. 

Sobre este ponto, elle, orador, como já o fez sen- 
tir d a  outra vez, deseja que riao haja a menor sombra 
de  discrepnricia etii goverriantes e govei nados. 

E' um ponto da  doutrina eni que todos caieceiu d e  
convergir com absoluta e incoridicional deIibera$io, o 
que aliás sente vêr que ainda se n8o consegue. 

O mal é grar-e; a ferida maligna que comec,ou a 
supurar tem profundas raizes no organismo do Es-  
tado. 

E' preciso cural-a desde j á  e com ferro em brasa, 
para na0 restar o menor vestígio d e  damno. 

Quer queiram quer não queiram 08 interessados, 
quer queira111 quer nslo queiram os governos que hão de  
succeder no poder: a na950 não prescitide d e  mostrap 
aos seus proprios olhos e aos do estrangeiro, que nada 
téem de intimo e de  solidario com os exploradores doa 
negocios do Estado e dos aventureiros menos licitos, que 
a crise dos negocios da  Companhia Iieal dos Caminhos 
de  Ferro esth pondo em evidencia. 

Est& n'isto, repete, a salvapão publica, e nenhum 
governo merecer& a sua sympathia e o seu apoio, que  
só vale por ser O da napão identiíicada com elle n'este 



seli niotlo de  sentir, sem que esta seja a sua principul 
preoccupapbo, porque a crise que se atravessa só póde 
ter i i i i i  lado verdadeiramente sombrio e fxtal para a in- 
d~pcritiencia dn nação, a da  rnoraliclade publica, se  esta 
não fGi completa e radicalmente desforpada pelos pode- 
res d o  Estado. 

O tuiiior qiie nos atropliiava e nos causava febre, 
que até nos tem privado de  clareza de vistas sobre a s  
iiiedidas a iidoptar, esse tumor começou, conio tinha di- 
to, ti superar na sessão do dia 14, coru o discurso d o  
snr. Alariarino de Carvalho. 

Pois bem, esse discurso é mais do que o sympto- 
mo de  doenqa, é a propria doença com a vantagem 
de toriial-a palpavel e attingivel nas suas ramifica@es e 
origens. 

1% a qileiii doer, é preciso espreniel-o at8 arran- 
car-lhe, que diid clle. . . 

úT?~za ,voz:-O carnicxo. 
O orador:-Ií:xactan~e~ite, arrancar-lhe o caarriicão, 

é a palavra que estava para pronunciar e qiie estimei 
viea*c? da  LUo( a d e  outro maiu ai~tkiorisado do que eu. 
(Riso.)  

Siiri, a palavra póde inspirar riso a alguns que oxa- 
lil r150 sejam dos primeiros a chorar, quando a opcra- 
ção a fazer a bem do saneamento publico lkes tocar d e  
pertu!. . . 

Sobre niedida tão c a ~ i t a l  Dara o credito c o futuro 
I 

do goverrio e da nayIo, o programma do governo é de 
todo o poiito anodyno! 

Ericoritra o governo a funccionar j R  hoje duas gran- 
des sytidicaricias motivadas ambas em abusos e crimes 
riascidos do desprezo das leis vigentes e d a  moralidade, 
quando o ainor d'esta e d'aquellas devia ser insepara- 
vel de todos, e sobretudo d e  quem exerce qualquer f ra-  
c@o, por minirua que seja, do poder e da  authori- 
dade. 

Uma das syndicancias recahe sobre a reacybo ul- 
tramontana contra a qual elle, orador, teru-se achado 
sbsinho n'aquella casa a pedir providencias d e  lia niui- 
to tempo, sem que a té  hoje tenha sido, j5 não dirit a t -  
tendido, tuas ao  menos coadjuvado. 

Foi preciso que os crimes d e  estupro e d e  envene- 
namento praticados á sombra d e  um convento, n'uma 
menor indefeza, despertasse a attenção publica e esse 



interesse rendesse algumas vantagens, para acudir al- 
guem pela defezn de tima causa tão capital para as 
liberdades e para as das instituifõee que d'ella derivam. 

Ha  aberta uma outra p a n d e  syndicancia sobre os 
abusos o os crimes praticados n'iima Companhia rjue se 
appellidou de Real: refere-se á Companhia dos Caminhos 
de  Ferro do Norte e Léste, syndicancia que póde ser um 
meio de regeneração de costumes se a deixarem entrc- 
gue desafogadamente á salutar infli~encia da justipa e 
da  opinigo pulilica profundamente abalada e resolvida a 
fazer mudar de rumo a direcpão do Estado. 

Pela gravidade e comp1exid:tde do mal, que de dia 
a dia se vai tornando publico, sera fatal abrir novas 
syndicancias e alargar a todas a esphera da sua acpão 
e actividade para a atinosphera da nossa vida publica 
ficar de todo purificada. 

Que compromissos contrahiix O governo perante as 
camaras e o pais, de que La-de, custe o que custar, 
desafirontar as leis e a moralidade tão impunemente of- 
fendidas ate aeora? 

U 

Qiieresh o governo libertar-se da  acpgo nociva dos 
governos tratisactos para, apoiado no modo de pensar e 
sentir da nação inteira, por ella e só para ella fazer a d  
ministrapão no verdadeiro sentido da palavra! 

Eis o qiie etle não logrou perceber das palavras 
que ouviu ao chefe do gabinete!. . . 

I a  firialisar a série de observapões que lhe cumpria 
fazer á entrada do novo governo, e em nome do lugar 
que allioccupa, com o terceiro grupo de medidas a que 
se referira rio principio do seu discurso. 

D'este grupo a umas chatiiar-ihes hia medidas ve- 
p a r a d o ~ a s  de erros de jusliga, a outras de equidade de to-  
leraacia, se não antes de verdadeira justzçu, 

Queria referir-se ao illustie piiblicista João Clia- 
gas, que fora condemnado, n'um tribunal de excepção, 
em nome de um texto de lei que um ministro da  corôa 
e conselheiro de Estado. o snr. LODO Qaz. reconhecera. 

I I 

em documento a que déra a maior publicidade, não lhe 
ser applicavel! 

Sobre esta iniquidade então commettida não hou- 
ve ao que lhe diias opiniões authorisadas em con- 
trario. 

Pois téem passado pelos conselhos da corôa j& dous 
ministerios, e com este agora 4 o terceiro, e nenhuni 



dos ministros se ap ress4~u  a reparar o erro commettido, 
reparação feita em nome d a  lei e da  justiça, que deve 
ser cega para não attender Qs pessoas, e permanente e 
efficaz para não faltar a ninguern. 

O que elle orador reclama é estricta justiça e pe- 
rante a voz eterna e sagrada d'esta nenhuma outra pó- 
d e  levantar-se mais forte nem mais alta para a fazer 
calar. 

A outra reparaqão que esperava ainda dos conse- 
lheiros da  corcia era n satisfaqão proruettida e devida ao 
estudante de  medicina Eduardo de  Souza, convertido 
eni simples grumete de um navio de  guerra,  sem sen- 
tença que o determine riem lettra expressa da  lei que o 
authorise! . . . 

NXo só ri50 ha l e ~ t r a  da lei que o authorise, co- 
rno aliás era  de primeira intuigão, mas a propria lei 
invocada repelle por completo a affrnrita feita A, moci- 
dade das escholas na pessoa de  urn dos seus membros 
illustres. 

Contra esta iniquidade protestaram as escl-iolas su- 
periores do Porto, Coi~iibra e Lisboa. 

Invocaram a favor de sua tão justa quão sympa- 
thica reclamapão a propria lei coiu que  foi commettida 
a iniquidade; pois bem, esperam ainda conjunctamerite 
com a victima a hora da  repiiragão, que parecia dever 
ter soado com o advento do novo minlsterio. 

Terminava elle, orador, lembrando que, alem d'es- 
ta reparapão de  jiistiça n'um campo tEo restricto, ha 
uma outra que abrange a todos os que n'iim in~pulso, 
mais que jiistificado, de  indignação contra os causado- 
res d a  desgraça da  patria, os denunciaram com inque- 
brantavel altivez A opini50 do paiz e pagaram este acto 
de  benefica ousadia com penas enormes impostas por 
umas leis odiosas que o paiz repelle por indignas d'elle. 

Ha ainda outros que n'um momento de  desespero 
expozeram a sua vida para salvar a patria e que, no 
mallogro d a  sua empreza, acham se hoje sob o peso de  
puniqões severas: desterrados uns, exilados outros, per- 
seguidos todos. " 

Suppunha elle, orador, chegada a occasião d e  se  
esquecerem alguns erros e de  se  remirem muitas cul- 
pas, que s2io d e  quasi todos, de accusadores e de  accu- 
sados. 

Seria uma prova d e  confiança na justiça que pre- 



tendem defender, um symptoma de força no governo, o 
inicio de uma pronunciada regeneração politica, a con- 
cessAo de tima amnistia ampla e geral para todos os 
crimes politicos. 

E r a  o ponto de  partida da acalmação nacional, em 
que  ouve fallar, e que não daria fraqueza, antes pres- 
t i g o ,  ao novo governo. 

l'aes eram os pontos ~ r inc ipaes  de reparo que lhe 
inspirava o prograrnma do governo. 

I'ara terminar, lembraria que liavia nos actuaes con- 
selheiros da  coroa dous horiiens eminentes, que, sem de- 
preciar os  outro^, pelos seus talentos provados, pela sua 
educac;iLo scientifica e mrviços prestados ás lettras pa- 
trias, impririiiam caracter á nova sltuaç?io politica: eram 
o snr. J o ~ é  Dia3 Ferreira e o snr. Oliveira Martins. 

O primeiro surgira para a vida publica do riiagis- 
terio de urna eschola superior, onde fôra ornarnento e 
exemplo; bebera como professor, na  verdadeira origem 
do direito niodcrno, as  noc;o"es d a  justiça, encarnada no 
ideal revoliicioriario, que se compiie de liberdade, igual- 
dade e fraternidade. 

Perante os dictaines d a  sua consciencia, perante as  
liçaes da liistoria,. perante as  liqões dos mestres, rili 

claramente os destinos que espera a moribunda clvili- 
saçZ,o, ainda hoje caracterisada no throno e no altar. 

O outro membro eminente do governo, o snr. Oli- 
veira illartins, remont5i.a (t celebridade virido d e  regiões 
não menos educadoras e elucidativas; para o seu bri- 
lhante espirito, era a historia cognominada a mcstva d a  
vida e dos povos. 

Firmou por mais de  uma vez o seu vevedictum so- 
bre o destino das  actuaes instituições, que com desas- 
sombro julgou irremediavelmente perdida*. 

Parece, pois, que estes dou8 esteios do governo te- 
rão convergido o seu modo d e  pensar e d e  proceder so- 
bre o futuro de umas instituiyzes que  se extinguem e de 
outras que surgem. 

O que veem ss. e ~ c . ~ ~  fazer, pois, assumindo o po- 
der n'estas alturas d a  historia e n'esta crise agonisante 
que  O paiz atravessa? 

EIS o que  mais tarde se saber&. 
A' pergunta, que  elle orador deixa formulada, s6 a 

historia, só os factos que estão para  vir darão a devida 
resposta. 



S e  ss. exc.""uerem fazer governo para a naçHo, 
no sentido verdadeiro da  palavra e no sentido em que 
a naçzo o reclania, terão de  attender á s  observaçhs por 
elie orador expendidas, e nirigueni t e r i  direito a arguil-os 
do ixso que d'elles fizerem pela salvapão publica e pelo 
ideal cta nuva justiya que hoje illumina o mundo e abran- 
ge  e protege os seus proprios iniruigos. 

B'inguem ter& direito a accusal os e a argui1 os, co- 
mo não tem direito o inoribiindo a censiirar os seus me- 
dicas assistentes por o nao subtratiirem h morte que 6 
fatal, embora se extinga impenitente e revoltado contra 
a ordem do miindo e da3 coiisas, pelo muito amor que 
teiiha a si e pelo muito odiu, desnaturado e injustifi- 
cavei, que vote no se11 legitimo successor. 

O s?z~. p~esidelz te  c10 comelho ds mi~~istvos (Dias Fer-  
reira): - Po~ioas palavras direi; mas não podia deixar 
de agradecer ao illustre deputado, meu antigo amigo, e 
aos oiitros doiis collegas qnc fallaram ariteriormente, 
meris amigos igualrilente, a beiicvolericia com que rece- 
beram o governo; e niio podia sobretudo deixar de re- 
ferir me a alguns pontos que tocaram os doiis illustres 
depiitados e meus amigos, os srii.3. l lanoel de Arriags 
e Fia~cliini. 

Confesso á camara a minha surpreza quando ouvi 
eonsiclerar anodyno o meli prograrnina. 

Suppunlia que o meu prograrnnin ara claro e bem 
claro; e, mais do que claro, que se poderia chatnar vio- 
lento. Nas se o programnla não é suffiçieritemente cla- 
ro, as medidas hão-de ser d e  uma ciareza inexcedivel. 

O illixstre deputado perguiitou se o goverrio vinha 
da  m o n a r ~ ~ i i a ?  Da certo, porqiie pela Consti tui~ão C O 

Rei quem nomeia os niinistros, comqnarito a responsa- 
bilidade de todos os actos do poder executivo e do po- 
der moderador. se-ja exclilqivainente dos ministros. 

Portanto, todas as providencias, bem como a falta 
de providencias, são da responsabilidade excl~isiva do 
governo. Ne11.i poderia invocar se outras responsabilida- 
des sem offender a ConstituigZo. 

NZo renuncío a nenhuma das liberdades populares, 
que toda a minha vida tenho defendido. 

A nossa administragão ha  de  ser profundamente 
libera!, não perseguiremos ninp~iem, mas as leis vigen. 
tes hão-de ser respeitadas. 



(Iy~tevr.up~% do snr. ddunoel de Arriaga, que se. 
72ão perce6ezb .) 

Respeito a opinião do illustre deputado e meu col- 
Iega, que* é convicta e sincera. O illustre deputado é um 
crente. 

Não renuncío a nenhuma d'essas liberdades, corrio 
não renuncío ao direito e ti obrigapão de  fdzer cumprir 
rigorosamente as leis. Mas o governo não lia de ir  al&m 
dos seus deveres, neni alBm do que a lei lhe permitte, 

O goverrio mandar& fazer todo3 os inqueritos ne- 
cessarios a respeito dos factos que iiltiinarnente t é e n  
assonibrado a opinião publica; ha-de at8, se fôr preciso, 
mandar prender sem culpa formada em conformidade 
da lei, entregando os presos aos tribunaes, e recotn- 
mendando o caso ao ntinisterio publico. O governo ha- 
de ir atQ onde a lei lh'o permittir, e ha-de parar onde 
a lei o mandar. 

O illustre deputado sabe que promulguei um de- 
creto sobre o direito de reunião, precisamente quaildo 
tinha contra rnitn todos os paitidos, providencia que 
nem O partido republicano pedia, e que foi simplesmen- 
te inspirada nos meus principios liberaes. 

Não proponho agora a annullação das iiiedidas 
cuja revoga$io foi pedida pelo itlurtre deputado ,. ['Or- que isso seria uma provochção á camara, e poderia le- 
vantar um conflicto, que quero a todo o custo evitar. 

Não me envolvo em questões, que possam pertur- 
bar  a harmonia etn que  quero viver com todos ou grii- 
pos d a  camara. Venho pedir o concurso de todos para 
tratar das questGes financeira e economica. Tra tar  ago- 
ra de questcies politicss, seria grave erro da  minha par- 
te. Os mercados nacionaes e estrangeiros não pedem 
conflictos politicos, nern dissoluyUes, nem eleições, pe- 
dem economias na adruinistra@o (Apoiados), pedem a 
real isa~ão do equilibrio financeiro; e um governo cha- 
mado para ser o prirneiro instrumento da  regeneração 
economica e financeira do paiz, seria r6u de al ta traição 
se viesse com medidas intempestivas provocar um con- 
flicto que levaria forqosamente á organisação de  outros 
governos ou S dissolução da  camara. 

Tinha dito que contava que todos os meus collegas 
acompanhariam o governo no seu empenho, porque a 
nação estava inquieta por que se  restabelecesse o equi-  
librio financeiro; o quando eu fazia tal declaraçzo, 



quando pedia concordia a todos, e, portatito, ao iilustre 
deputado, porque, republicanos ou monarcliicos, soinos 
todos port,uguezes, é que o illustre deputado, que  teni 
obrigação de collaborar comnosco em favor do paiz, 
veni pedir providencias que, se fossem promulgadas, 
provocariam a-desharmonia e a lucta dos partidos. 

NEo esqueto ama só das minhas opiniões liberads, 
mas n'este rnoinento historico o governo tem uma out ra  
missão, que é dar  socego ao paiz, por meio do resta-  
beleciinento do equilibrio financeiro e econornieo. 

Quanto ;i amnistia, os meus sentitnentou inclinain- 
se sernure :l clemenciw. 

J$ n'esta carnara levantei a qinestAo da  condetnna- 
ção de um acadernico da Universidade de Coimbra, itn- 
ólorando a clcmencia d o  eoverno de então; mas o-ac to  
L L, 

de  amnistia 6 prero&ativa de  um outro poder, sob a 
responsabilidade do governo, e depende da  apiec.ia@o 
de tantas circumstancia~,  que a camara reputar me hia 
muito imprudente, se n'este monlento emittisse a minha 
opiriiiio. (Muitos apoiados.) 

O snr. Eduardo de Abver~:-Tendo ouvido o snr. 
presidente do coitsellio declarar que  estava resolvido a 
prender até sem culpa formada, declarava que d e  :íii~a- 
nhã em diante andaria armado para se preveuir contra 
os abusos do uoder. 

I 

E m  um aririo e a lgonj  mezes, era este o qua r to  
ministerio de salvação publica que se apr-eseiitava A ca- 
mara. e que  e ra  por elia festejado alegrem-ntc. 

Admirava cotiio era illirnitada a boa f k  d a  ilaçXa 
portugueza, e como era bondoso o corapão dos seus re-  
ureueritantes. 

Quatro ministerios engolidoa em pouco mais dc um . , anno, j a  era alguma cousa! 
Quando Neolier se apresentara á asseiiibleia nacio- 

nal declarando o que tinha pago de  dividas d a  F rança  
e o que tinha ainda a pagar, o horror fora immenso. 

Tinham se organisado ainda outros goverrios cla 
monarchia, governos qiie procuraram occultar o estado 
do paiz, mas pouco depois viera o govertio d a  praça 
publica reorganisar aqrlella grande na@. 

Actualmente cada cidadão portuguez era responsa- 
vel, tanto em capital como em juros, por mais do  que  
era responsavel cada cidadão francez n'aquella epocha. 

E m  sua opinião, um paiz que tem menos de 40:000 
YOI, 3.0 4 



contos d e  rkis de receitas e que só de juros paga mais 
de  20:000, e urii paiz inoribando. 

X'este irioinento, tZni qLie via que Portugal é uma 
das nnções mais encravadas do inundo, ngo podia le -  
vantar qilestões acriiiloniosas. Calava-se, e deixava os 
snrs. niinistros governarem, porque tinha a certeza que  
depois d'estc governo 36 a revolução ~ o d i a  salvar o 
p aix. 

O s n ~ .  presidqzte do co~zselho de ?ninis t~os  (Dias 
Ferreira): --Ljesejo dar uma explicagão á. camara. Im-  
prcssion:ido cotn a declaração do snr. Eduardo Abreu de 
que  d'aqui por diante teria de andar armado, perguntei 
aos ineiis coilegas o que significava aquella plirase; e 
soube que S. cxc." acliou meno3 ortliodoxa a minha de- 
claraç& de  que  o governo inclusivamente mandaria 
prender w m  culpa formada. 

Mas é claro que não mandariainos prender sem 
culpa formada, senão nos casos em que a lei o permit- 
tc. (Apoiados.) 

Ha uns cinco 00 seis casos em aue a lei perinitte. 
sem culpa forruada, effectuar a prisão. 

A priszo, pois, sem culpa formada, s t i  me referi e 
podia referir, nos casos restrictos e prescriptos na  Iei. 
(Apoiarlos.) 

O stzr. n!iaria?zno de Ca~~uallzo:-Oilvira com a t  - 
t e n ç k  o programma apresentado pelo snr. Dia3 Ferrei- 
r a  e as  explicaç0es que S. exc." dára a alguns snra. d e -  
piitados que tinham f'allado. 

A i inpressh  que lhe ficára fGra de  que, na  s u a  
modesta posigâo, podia associar-se completamente ao  
progrninma do snr. presidente dn conselho. 

Associava se, pois, ao programma proposto por 8. 

exc.", como se associaria se elle fouse proposto por o u -  
tro cavalheiro que tivesse assumido o encargo 
de presidir a uin ministerio. 

Entendia que  a situação é muitissimo grave.  
Dizia hoje, como o tinha dito no rnotnanto em que 

entr6ra para o ministerio, e dizia o muito mais franca- 
mente do que quando era ministro, porque então as  
difficuldadus d a  situaqão lhe impunham a necessidade 
de  reqtricçzes, que aliás muito llie pesavam. 

Tinha para si que bom era que o actual ministerio, 
n'uma exposic;Zo franca e clara, como elle, orador, faria - - 
se se conservasse no governo, dissesse realmente ao  



 pai^ qual é a sua sitiiaplo financeira e economica, pro- 
pondo ao mesnio tempo as  rnedidas necessarias para 
d'ella se  podcr sahir. 

A situagzo era tal que, por mais duros e asperos 
.qile fossem os sacrificios, todos se deviam sirbmetter a 
elles. 

E ra  este o programma do governo, era  este o pro- 
gramma qiie elle, orador, tivera, e era este o program- 
rna que todos os homenr publicos sFlo obrigados a se. 
gilir. 

Julgava que a epnckia n"n e ra  para debates poli- 
t iços. Nào dizia que euteu acabassein completamente; o 
qiie dizia era qiie deviani ser suepensos por iim largo 

. . 
periodo. 

0 que era preciso primeiro e ra  tratar da  situac;ão 
economica e financeira. Haveria depois muito tempo 
para discuss8~s politicas. 

Nao receiava inipopillaridades, e por isso entendia 
tambcrn que era indiupeiisavel reduzir as despeaas ao 
~ninirno, tarito na mrtt.tii>t>le como rias culoni:ts, mas isto 
aein se desorganisareiii or serviços nem se por  em pesi- 
go a autonomia nacional. 

Td~nbern jiilgavd qiie era uma necessidade indecli- 
nave1 pedip sxcrifioios aor crédores do E ~ t a d o ;  por isso 
twnbein n'esta parte acoinpanhava o prngramrna do go- 
verno, e parecia lhe que ninguem devia deixar de  o 
aeompnnhar. 

N l o  se  deviam defraudar os crédores do Estado, 
nem este era o seii pensamento. Era  preciso qiie a na- 
$50 cumprisse as suas obrigações ate & ultima; mas en -  
tendia qiil:, por mais lionrada que seja uma nação, ha 
momimtos em cliie ells deve appellar para iim adiamen- 
to de alguns dos seus ericargosl 

Fazia urna declai~aç8o igual B que tinham feito o 
snr. Arroyo em riome dii maroria regenerndora, o sn r .  
16eirão em nome d a  minoria progressijta e o snr. Iluivo 
Godinho em nome do grupo a que pertence; esta decla- 
rac;Ro era a de eapect;ttrva benevola com relapão  OS 

actos do governo e a da  coopera940 com elle na qnes- 
tão de fazenda. 

Tinha um illuutre deputado pedido tres ordens de  
providencias. 

Emquanto S primeira, tinha a declarar que estava 
de accordo em que se  mantivessem todos os principias 



de liberdade, sendo necessario aliás que se conserve a, 
ordem, porque sem ordeiii não ha liberdade. 

Com r e l a ~ ã o  á terceira, abstinha se de expender 
opinião, como se tinha abstido de a expender o snr. 
presidente do conselho. 

A respeito d a  segundal só pedia ao srir. presidenta 
do coriselho que siga o camiriho que o snr. Narioel de 
Arriaga lhe indicou, porque não recuava perante a s  
responsabilidades que lhe possarn pertencer. 

ARTIGO V 

Projecto de lei sobre fallencias e verificações 
de creditos 

Na sessxo de  20 de janeiro disse o snr. Baptistsk. 
de  Souza: 

Pedi a palavra para rnandar para a meza um pro- 
jecto de  lei, que é destinado a evitar, quanto possivel, 
que as sociedades anonymas, qiier Haricos, quer Compa- 
nhias, possam continuar, a coberto da  limitapilo da siia 
responsabilidade e da  iiieficauia da  actual fiscalisação, 
a defraudar os seus credores, ou sejam depositantes, 
ou sejam obrigacionistas. (Apoiados. - Vozes:-Muita 
bem .) 

Depois do que a camara ouviu na sessão de 11 d a  
corrente mez, relativamente ao Banco Liruitano e 4 
Companhia Real dos Caminhos d e  Ferro, B hoje a pri- 
meira sessão, em que é possivel A mesma carnara occu- 
par-se de  assumptos legislativos, pois que entre a ses- 
s50 de hoje e aquella apenas houve duas, a de 14 e a 
de 18, na primeira das quaes tivemos unicamente que 
ouvir as explicagões do governo, que se demittira, d a  
presidemia do snr. João Chrysostorno, e ria segunda o. 
programma do novo .que se apresentava, pre- 
sidido pelo snr. Dias Ferreira, e as declaraçoes q u e  
provocAra, e que e ra  prática fazerem.se em nome dos 
partidos, dos grupos e das individualidades distinctaa 
d'esta camara. 

E', pois, agora o primeiro momento opportuno, q u e  
se me offerece para apresentar á camara o projecto d e  
lei, que n'aquelle proprio dia comecei a redigir. 

N1esse dia pareceu.me aqui ouvir tocar a fogo, e, 



por isso, corri a preparar-me com o que m e  pareceu 
melhor, ou mais adeqi~ado, de  tudo que tinlia, para 
acudi* ao  incendio e nos pontos do maior perigo, visto 
que por experiericia profissional tinha o b r i g a ~ ã o  de co- 
nhecer onde dentro do edificio estavam os elementos 
mais proprios para alimentar a labareda. (Apoiados.) 

Xão 6 meu intento, nem a camara mesma podia, 
reparar os damnos j i  causados. Isso pertence aos tri. 
bunaes. (Apoiados.) 

E', comtudo, dever do parlamento, impedir que o 
mal alastre ou se repita. (Apoiados.) 

Pela minha parte comecei a cumprir este dever, 
elaborando o projecto de  lei, a que me referi, e ao 
qual, confio bem, o parlamento e o governo irão dis- 
pensar a attenpão que merece, não pela bondade d a  
obra, qixe é, de certo, muito defeituosa por insufficien- 
çia de  tempo e por faltas minhas, qiie s vontade só nZo 
pôde supprir (Vozes:-Não apoiado), mas pelo interes- 
se do assumpto, para cujo estudo e discuss?io o projecto 
offerece uma base OLI ponto de partida. 

N?io o leio, porque o projecto, incluindo o relato- 
rio, sern cuja leitura as providencias, que proponho, 
mal podiam ser ~ o m ~ r e h e n d ~ d a s ,  é bastante extenso. 
Mas atrevo-me a pedir a v. esc." que, vista a opportu- 
nidade e a urgencia do assumpto, se digne consu!tar a 
camara sobre se, dispensado o regimento, permitte que 
se fapa desde já a leitura na meza, para que, sendo o 
projecto admittido a di~,cusuXo, seja immediatamente 
enviado R commissão respectiva, a fim de  dar O seu pa. 
recer sobre elle o mais brevemente que possa. (Apeia- 
dos .) 

Mais nada preciso agora dizer. 
A cantara resolveu a$rnzutivamente. 
Leu se na 1~2eza o 

Projecto de lei 

Senhores.-Ha j 4  bastante tempo que começou a 
conhecer-se quanto e ra  defeituosa a applicação dos pre- 
ceitos geraes sobre fallencias 4 verificaç80 d e  creditos, 
va1orisac;ão e liquidapão d e  activo, e em geral, ao in- 
teresse dos accionistas, obrjgacionistas e mais crédores 
das sociedades anonymas. 

Para  subtrahir ao direito commum, que então es- 



tava consignado na  lei de  22 de junho d e  1867,  a s  ço- 
ciedades anonymas, que explorasketii variiirihos de ferro 
ou algumas outras concessões de  obras e serviços do 
utilidade geral e publica, quando essas socicdades se 
encoiitrasseiri em estado de  insolvencia, já o goveriiu 
apreueritoii na sessão Izgislativa de 1873 a proposta de 
lei n." %-C, que na sessão seguinte foi cotu a1guiii:is 
modificar;(ieu convertida ein p i ~ ~ j e c t o  por parecer da 
comtnisu%:~ de  legislagzo de 24 de  fevet.eiro cie 1874. 

Mas as  razões adduzidas, quer pelo goveino, quer 
pela commissdo, devericiiri jS ,  n'zsse tempo obrigar a 
traduzir o proposito desejado por providencias tnais 
amplas e eficazes, applicaveis a todas as sociedades 
anonymas, porque a todas erani commilns os vicios, iri- 
sufficiencia, ou irupossjbilidade de  apropriaglo tio direi 
to geral sobre fallencias. 

Não chegou. sequer aqueile projecto a erit.rar ein 
discussão, e, afastado o mal, que se ternia e tsiitava 
evitar, esqueceram por muito tcrnpo os defeitos da le -  
g i s l a~ :~ ,  cujo rernedio se havia pedido coino cie iieces- 
sidade instante. 

Durarite o anno de 1891, poiéui, occorreraru a fal 
lencia do Banco do Puvo, que parece iriiportar u i ~ i x  
perda total para os aocionistas e qixasi total para os de- 
positantes, e a concessZo jlidjciwl de  uma uioratoria ao  
Banco Lusitario, q;e nem coin avultadi~siiuos einpresti- 
mos do governo pode ser evitada. 

S'estds circumstancias, o goverrio, instigado por 
muitos direitos violados e por i~iilitos intei'esses offe~idi- 
dos, conlieceiido que lavrava fundo o abuso, a iiiiprevi- 
dencia, ou a aventura na gerencra de  alguiis estabeleui- 
mentos bancarios, que são sociedades anonyrnas, e que 
OS outroe, e por isso, o comiilercio e a iridostria que 
elles auxiliam e fec~indatii. inuito tiriharri a solTrer coin 
o bem desculpavel retraliiitiento de  capitaaa em face de 
desastres ou ruinas, que a lei fôra inipotente para im- 
pedir; pediu no n.O 4.' do 3.5.' d a  pt.oposti~ coriver- 
tida na lei de 3C de juriho ultimo authoiisnlao para 
providenciar no sentido do robustecer o credito dos 
Bancos e de quaesquer eatabeleciriientos que fapam ope- 
raç0es bancarias, no caso de  recebererii depositas i vista, 

P o r  mim, apesar d a  minha diveigencia politiea 
d'esae governo, lhe dei a este respeito inteira razão, 



disciitindo o parecer sobre aquella proposta de  Ici na 
sess30 nocturna de  2;) de  junlio de 1891. 

E ultitnaiiiente foi esta camai3a assornbsada, eni- 
hora n5o surprehendida, com as revelações feitas na  
sessão de 11 do corrente mez ~clatlvatrientc ao estado 
de insolvencia ein que se encontra a Compdnliia Eeal  
dos Caininliou de Ferro Fortilguexes, que, tendo sido 
poderosissima, chegoii, por actos d a  sua adniinistração, 
a aineasar dc taea perdtiq os seits credores e auvioniu- 
tas, que 08 ql~t'ixoãos theni das faltas d a  Couipatiliia 
feito pregzo d e  descredito contra o Estado, envolven- 
do o na  solidariedade de desregramentos e de  riegocios, 
a que o Estado deve, ha de ser, e de certo, tcnl sido 
compietatiierite estranho, e o que por credito do piiiz 
virá inostrnr a syiidioancia ordenscla por poitaria de  
12, publicxda no Diurio do Guverno de 14 do zorrerite 
mez. 

D'aqui se vê  que os niales, que a todos nos esti- 
muiani na  cor:jiinctura presente ao aperfeiçoanicnto da, 
legislaç8ci sobre sociedades anonymas, s%n d e  outra or-  
dem e mais extensos do que os causadores da preoccu- 
pasão restricta do governo de  1873. 

Sào a urn tempo as sociedades anonymas, qiie teem 
fim meramente conimerciaes, e as qiie se destinam a 
alguma exploracão indiistrial, de transporte, ou de ou -  
t ra  qualquer na turwa,  que reclamam prescrip~ões coer- 
civas da  sua adiniriistra<;ão, qiie garantam terceiros e 
a té  as proprios accionistas da aegurariça dos valores, 
que  Iheu confiarain. 

Pelo que toca especialniente h Companhia Rcal dos 
Caminhos de  Ferro Portiiguezes, que nunca registron 
eniissho alguma de obr iga~ões ,  nem o decreto e instru- 
cções d e  1 0  de julho de  1884 forarri bastantes para im 
pedir o que já a sua ultima assernbleia geral, teirninada 
ha  quatro dias, acaba de  denunciar. 

O regirnen de ampla liberdade c.oncedido pela leà 
de 22 de junlio de 1867 $s antigas Coinparrhias do Co-- 
digo Cornmercial de 1833 transformadas em sociedades 
anonymas, falseia o principio da  responsabilidade de  t a l  
modo connexo com o justo arbitrio, que  sem a s u a  
coesistencia n%o póderri estranhar-se friictos da riiais in- 
continente licença, 

São a s  sociedades anonymas d e  responsabilidade 



limitada, o que, B bem sabido, significa, que cada socio 
responde unicamente pela sua  entrada, isentando d e  
obriga<;Zes todos os seus haverea n%o sociaes. Não ncon- 
tece o mesmo nas outras duas especies de  sociedades, 
qire coiu aquella constitiiem as unieas tres fhrmas asso- 
ciativas admittidas em direito commercial. 

Nas sociedades em nome collectivo é illimitada a 
responsnbilidade de cada socio, embora seja determina. 
do o c ~ p i t a l  d a  sua entrada, e nas cornmanditarias ha- 
de  liaver pelo menos n responsabilidade illimitada de  
um dos socios, quer a cornmandita seja simples, quer 
por ac~.Zcs. 

E niio Q só isto, que, em verdade, nRo seria bas- 
tante,. y : ~ n d o  fosse meramente nominal n resporisabili- 
dade iiiirnitada tios socios, 

Os abusos, n fraude e até a simples inciiria, des- 
leixo ou prodigalidade na  gerencia de uma sociedade 
eni noiiie collectivo ou commanditaria, dado o caso d a  
cessayno de  pagamentos, oii ainda de  reconhecimento 
de  jrisolvencia, sujeita os socios de  responsabilidade 
illiniiti~cla a penas corporaes e graves, confornie o grau 
da  culpa ou fraude em detrimento dos crédores. 

Esta intimidacão ou não existe ou fracamente actua 
sobre os corpos gerentes das soricdades anonyrnas, pois 
que  r150 sendo elles os fdlidos, mas sitn a entidade mo- 
ral que representam, não pódein ser accusados do cri- 
me  de qu6bt.a. culposa ou fraildulenta a julgar pelo pro- 
prio Tribiinal Commercial, mas apenas do de abuso d e  
confianga oii do mandato previsto no Codigo Penal e a 
ju lgar  hoje rio juizo criminal commum. 

Por  outro lado, o beneficio coiicedido pela lei ao 
anonymato, ou a vantagem de  todos os socios de urna 
especie de  sociedade limitarem a parte da sim fortuna 
a responsabilidade pelas obrigaqiies conti*ahidas, o que  
8 exceppão a todos os principias d a  impritação civil, im-  
põe ao poder legislativo o indeclinavel dever de acau- 
telar  e proteger os iriterespes de  tcrcciros de  forma que 
entre elles e as sociedades anonymas deva haver a mu-  
tualidade e não a desigualdade nos contratos. 

Itesulta d'aqili, que a questão s6 se ofk'erece sim- 
ples e, por isso, no seu estado verdadeiro, se a lei, tan- 
t o  quanto possivel, collocar as  sociedades anony tnas em 
condições de não virem a dever mais do que tenham, 



parque unicaniente com isso são obrigadas a pagar, e 
não com os bens particulares dos associados. 

Para  se conseguir esse resilltado com relaçgo ás 
sociedades, que emittam obrigaç%s, j i  ultimamente o 
Codigo Commercial de  1888 e o regulamento de 15 de 
novembro do Iiiesmo anno estabeleceram provic1enc;as 
bastante uteis, mas ainda ins~ifficieritemente efficaeep. 

SZo sujeitas a registro a s  difierentes emissões, de- 
clarando-se se a primeiraiegistrada & o u  não a primeira 
e K ~ c t n ~ d a ,  e não podendo fazer se a inscrippão no re-  
gistro coriiiiie:cial relativamerite as eniissões caucionadas 
com bypotbeea sobre predios o r i  navios, seru que se 
mostre achar se effectuada a inscrjpção hypothecaria 
respectivainente na Conseiiratorja predial ou cornmercial. 

E conio os actos su,jeitos ao registro coiiimercial s6 
prodrtzern ~fK&ito para com terceiros desde a data do 
registro e na orderii por qrie estc se ache feito, C come- 
quencia necessaria, que pela pubiicidade e resultado do 
registro é cada interessado conhecedor da  segurança e 
gradiiaçzo das obrigaçGcs, que tomar ou possuir, impu- 
tando si) a si proprio o risco; que  correr, o que confiar 
capitaes a sociedades com a facirldade da  emissão 
exhausta. 

Pouca gente tem ainda attentado bem no alcance 
e bei~ifico firu do registro commercial, como entre n6s o 
eatabcieceu o Codigo d e  1888. 

A institui@ actualrnente nada tem com o que fora 
e com o que é ainda ria maior parte dos Estados da 
Eu~opn .  

A Allemanlia. no seix Codipo Geral do Coniiuercio. 
e a Suissa, no Codigo Federal d i s  Obrigações, de  1881; 
ern que sem o saber reproduziu em grande parte a sá- 
bia 1egislaçAo sobre registro commercial, que tinha em 
casa desde 6 de  setembro de 1698, e que havia cahido 
em inteiro esquecrmento, corno affirma H. Lefort (Le 
Regis te  dic Commerce, Geneve, pag. VII, 1834), é que 
déram ao registro eommercial uma estructura, que O 

nosso Codigo de 1888 aproveitou e melhorou. 
E m  França, e nas nasões que mais ou menos téem 

seguido o seu direito coairnercial, os effeitos d'aquelle 
~ e g i s t r o  inal se comprehendem ainda, como se vê em 
Edrnond Thaller, I les  Fuitlites e7z Droit Contpav6, to. 
mo I, pag. 189 a 192. 



Mas,. por muito que a este respeito nos seja jd agra.  
davcl e lisongeira a coiliparação d a  nossa com estra- 
nhas leis coriirrierciaes, 6 ainda incompleta a fiscalisaqãcr 
para impedir, que a corifiança publica possa ser por ve- 
zes trahida. 

Yerniitte, sini, a lei a emissRo d e  obrigaçGes s6- 
mente at6 tL in~portaricia do capital n8o apenas realisa- 
do, mas cffcotivatncrite existente, para o que se inspi- 
rou, por certo, ria disqriss?io parlaiiientar da  lei belga e 
em exeuiplos do  nosso proprio paiz. 

A tlemonstrag%o, porém, do capital existente, diz 
ainda a lei, que se faz por meio do ultimo balanqo ap-  
provado. 

Ora o balanço é organisado pela adminihti.nc%o s 
approvado pela asaetiibleia geral, e póde constar rião sú, 
de  inoveis e ilnirioveis, mas de  direitos ou bens mobilia- 
rios e in>niobiliai.ios. 

A lei nBo iriclica innneira alguma de os avaliar, pois 
que não contéril iiiais qile os preceitos sobre o dever d a  
apresentaqão cio inventario e balanço, sendo tão vaga  
e irnlweviderite a este respeito como a lei franceza tle 
1867,  so t~ re  sociedades aiionyinas, epesar dos esfor9us 
de Iriru. Jules Favre e Saint Paul, que j A  em 1863  pu 
gnarain por urna disp,,s;gXo rn<iis precisa do que a d a  
artigo 9." do Codigo Coinmercial, que no artigo 33." 
d'essa lei de 1867 foi apznas reproduzido. 

Este silencio dos textos, diz Henry Rabat  du Me- 
rac, Des del2cts ~.elat i ;r  uuc  societés 111x1' actions, 1889, 
pag. 233, test, ;L notre avirr, trks rcgrettable, car  i1 en-  
traine des consCquences f2cheuses. E n  J'absence de tou- 
te r6glernentation Iégale, chacun est tcnté d'évaluer, & 
sa  faritaisic les élérnents de l'actif. Voil$ une soçiété qui  
possède des imiiieilbleu, des actions, des marchandises. 
Sur  que1 pied estimer tont cela? Les gérants ou admi- 
nistrateurs, ayant iritèrêt A faire ressortir dos bénéfices, 
auront gériéralment une tendence >L évaliier les bieris de  
la  société au dessils de leur valeur, a les nzujorer, sui- 
varit une expression toute moderne, pui a f a i t  f0rtirie.e 

Contra os exaggsros ou inexactidões dou gerentes 
na organisação do balanço, e especialmente do inventa- 
rio, nenlilim correotivo offerecem, em regra, as  assem- 
bleias geraes. 

L 2  

Este é o facto sabido. Spencer a té  apresenta como. 
o mais perfeito exemplo do regimen democratico o d a  



çoiistitiii~80 e funccioliaruento das sociedades anonyiiias, 
para. iiiu5tr;ir como ctepressa s e  converte na  oligarehia 
de algiiris a soberariia preestabelecida de todos. 

t': i: bcxr~ cle vêr, como a e l eva~ao  de  valores do 
inventario, acima (10 que os bens eooiaes produziriam 
no vaso de  liqilidação para pagamento aos credores, tor- 
na falsa a rqii:iç?to eritre o activo e passivo, e iudua ern 
eiro os obr iga  ionistas, que só corii o valor real dos 
bcri3 sítviiies virizini a obter o reembolso das quantias 
eiiiorrstadae. 

A Lase, pois, do baianso para medida do inaxiino 
do iiiontarite dar obi igaçoe~ e~i:ittidas, e, portanto, para 
apreciac;no da legaliclade c o ~ n  que se pretende o rcgistro 
re,ep~r.tivo, a fim de ser feito oti recusado antes (30 pu- 
blico t i r i  tomadores poderem ser illudidos, precisa de ser  
veiiticada e m  nuiue'da autlioridade para ser  acceita co- 
nio seglir.n nos resultados para com terceiros, cujos di-  
Seitos afltlc*ta. 

Corri relagZo i u  sociedades ailonyrrias, qiie n%o ernit- 
tctxi ol~i.igaçZtis, inas recebem deposito3 de dinheiro, a 
nccesridwtla de  fiscalisar, se o seli activo oil inventnrio 
é sempre bastaute para responder pela restitui2ãu dos 
dep,isrtos, filiidd, se nas mcsmas cunsiderações, que dei- 
xo  expostas. 

EIa, poi Bln, sobre este nssiimpto motivos d e  oa t ra  
ordem, qiie merecem ser ponderados. 

'I'éerii as notas do Barico de Portugal curso legal 
ciescie q i i e  foi c.oiistituido em Banco Ernissor pela lei d e  
29 dr jultio de 1857. 

Tiveram essas notas ciirso forçado pelo decreto de 
23 cie triaio, cujo praao foi prorogado pelos de 20 de 
agosto e 1 de outubro de 1846, e téem n'o hoje, bem 
coino outras (a* do B m c o  Alliança, União cio Pai-to, 
lioicaiitii l'ortuense, Coriiriiercial do Porto, Nova Coni- 
pariliia Utilidade Publica, Banco de  Guimarães e Banco 
do AIirrho, oniquaiito ate 31 de dezeinbio de 1906 não 
forerri trocadas por metal ou por notas do Hanco de Por-  
tugal), pelo decreto de 9 de julho de  1891, publicado 
I I O  uso de  authori~ações legaes, bem ou iual invocadas 
pelo governo, pois que, interronipida a s u l  convertibi- 
lidade irninediata, o curso lega! se  t~.ansformou em for- 
~ a d o ,  embora o decreto o não diga (Dictionnaire desf i  
nnrzces, ainda em publicapão, por L. Foyot e A. Lan-  



jalley e dirigido por Leon Say,  voliime I, pag. i06 a 
407). 

Os cheques alo portador entregues aos depositantes 
n t o  tkem, realritciite, nem ciiruo forpâdo nem ainda le-  
gal, mas teem u m  ciirso fiduciario, atraz do qual estd a 
garantia do Ranco o11 sociedade anonyrna devedora dos 
depositos, a qual, não deixarei de o repetir, sendo de 
responsabilidade limitada, nunca póde pagar mais, por 
muito qrie deva, do que tenha no seu activo social, e x -  
cluidos os bens pnrticùlares dos associados, o quz  ein 
nenhuma outra sociedade acontece. 

Se a lei não concedeu ao Banco de  Portugal o e x -  
clusivo d a  emissão de notas senao com a c l a u s u l ~  de re- 
servas d~ te rminadas  de valores e com fiscalisapão per- 
manente de  um (telegado do governo, juuto é que a mes- 
ma lei acautele 03 interesses dos depositantes e succes- 
sivos portactores de  cheques, negociaveis e transmissi- 
veis por siinples tradição como as notas, por meio de 
uma fiscalisapão, que, se nâo obriga a determinadas re- 
servas, assegure, quanto possivel, a permartencia de 
yiiaescluei valoics reaes, que caucionem o pagamento ou 
r e s t i t u i ~ b  dos depositos. 

Como já tive occasiEo de dizer na  sessão nocturna 
d e  25 de juriho i~ltirrio, qiiando se discutia o projecto 
convertido na  lei chamada de meios, de 30 do mestno 
mez aum ageiite do governo nomeado para esse fim 6 
s6 pelo facto de exisiir, ou poder ser acoidentalrnente 
nomeado, uma ameaça iaminerite de  salutar efl 'eito~. 

E ainda acrescentei: «AIBm de que, se  o governo 
por disposição do Codigo Commercial, que já era d a  lei 
de 1861, póde promover por rneio do ministerio pirbli- 
co nos tribunaes do commercio as  acçoes, que tenham 
por fim declarar não existentes as sociedades qu: f t~nc -  
cionem em contravenção da lei, deve ter ou meios de 
conhecer se no  funccionamento ha ou não abilsos.)) 

Traduzidos em preceitos legaes os principias que  
ficam assentes, raro será poder uma sociedade anonyma 
encontrar-se em estado de  insolvencia. A tiitella d a  lei, 
não para se intrometter na  sua gerencia, mas para obstar 
a que ella possa esquecer a limitapzo da  r e ~ ~ o n s a b i l i d a -  
de dos seus socios, assegurar8 apenas a terceiros a té  
onde a sua confianga n l o  é alleatoria ou temeraria. 

Ent re  oa accionistas e seus mandatarios 6 que a lei 



não tem que intervir, senão facultando e regulatido as 
acyões, ou meios judiciaes, para o exercicio do8 seus 
direitos e cumprimento das obrigações reciprocas. 

Sodas as providencias preventivas offenderiam a 
livre acyão da  sua capacidade civil. 

Por isso tanibem é que a registro predial ou com- 
meroiai 8 0  é preciso para os effeitos para com terceiros, 
e não eritre os proprios contratantes. 

Concebe-se, todavia, que, apcsar de tal tutella, urna 
societlade arioliynid seja t6o infeliz na sua explorapão 
ou nas suas opcraçijes, ou seja victiiiia de taes abusos 
dos seus gerentes, que se veja na impossibilidade d e  ss- 
t i s f az~r  pagamentos, 011 que antes ate de cessar de  fa-  
eel ou terilia um activo manifestarilente insuiricietlte para 
satisfaça0 do passivo, o que, em qtlalqiier dcis casos, é 
riiotrvo de abertura de quebra, segundo o Codigo Coin- 
rnercial. 

N'estas proprias ciroumstanciss o processo da  fal- 
lencia, tal coiiio est& rrgulado na. lei, não deve sep lhe 
applicavel, e nem em grande parte lhe é suuceptivel de  
applicac;ão. 

A interdicção, a concess50 de alimentos no caso cie 
boa fé na quebra, a clcissifi~ação para poder ser in~pos -  
ta ao fallido a pena de culpa ou fraude, e n rehabilita- 
$30, sbo actos judiciaes que não pódetn respeitar a uma 
sociedade ou eiitidade moral, ern que a responsabilida. 
de dos individ~ios associados desappareceu com a pres- 
t a p o  da sua entrada ou com o pagamento integral das 
ac~ões ,  e em que só para isso existiu. 

0.3 adiuinistradores ou gerentes, corno já acinia 
disse, são meros mandatarios, e como taes, personalida- 
des distinctas da  entidade juridica que representam. 

Com respeito a necessidade de deixar de apropriar- 
se a leg;slagão comrnuin hs fallencias das sociedades ou 
Compitnhias de camitihos de ferro j:i o governo apreseri- 
tou no relatorio da  proposta acima referida de 1873 as 
seguintes razces: 

1 .O Porque os caminhos de ferro, com todo O seu 
material fixo, ediricios accessorios e dependencias, são do 
dominio publico inalienavel e imprescriptivel, e O seu 
material circulante, as machinas, instrumentos e iitensi- 
lios das officinas, os materiaes e edíficações destinadas 
A conservayão, guarda, segurança e exploração, nBo pó- 
dem ser penhorados nem arrestados ou embargados (con- 



tratos d e  5 de  maio de 1860, artigo 23."; (te 29 d e  maio 
d e  18G0, artigo 22.0; e cleereto-lei d e  31 de  dezcm- 
bro de  1864, artigos 1." e 38."). 

2.0 Porque a exploragão dos caminhos de ferro é 
um serrigo publico, que n%o p6de ser impedido oil in- 
ei.ro:ripirlo em norne e para seguranqa de  interesses e 
direitos jndivicli~aes. 

3.0 Porqiie n20 tendo as emprezas, para satisfazer 
aos seus encargos, senigio o producto d a  expioraçBo, se 
eIIa fosse siispenya OLL pzrturbada, ficariam os crédores 
sem ineius de reembolsar os seus capjtaes. 

4.0 Finalrueilte, porque dada a liypothese mais des- 
favoravel, e sendo irnpreterivel a necessidade de hribsti- 
tuir a adminis t ra~ão d a  Companhia, ou de veiider ern 
hasta publica :L co~icessão, 4 inconteslavel o dii.eito que 
o Estado tein de intervir n ' e s e s  actos. 

E acrescentava: uconsidera~ões simiIhante3 se po-  
dem fazer a respeito de Compantiias, qiie cotnprehendttm 
obras de titilidacle publica por concessões o11 contratos 
com o governo. . . sendo, por isso, concenicbnte assegu- 
rar os direitos e interesses do Estado, das Compaithins e 
dos crédores das Companhias, e que era necessario preen. 
cher I I I ~ I R  lacuna, que ha na IcgislaçLo patria,)) 

E o parecer da  coinmissxo de 1514 sobre essa pro- 
posta de lei dizia por sua vez' «Se qiialqiier cri+e tivr.i- 
se obrigado A fallencia urna d'estas emprezas, o proces- 
so teria sido ou impo~sivel  ou tatniiltii.zrio por talts a l ~ s o -  
luta de disposiçiies legaes. E' do interesse publico evi- 
tar, quanto possivel, as fallencias, que quasi scrnpre 
equivalein $ total ruina; niae a restricts obrigac;.'io do 
legislador 6 prevGr e prevenir estee casou e a? Biias con. 
seauencias.)) 

L A proposta inspirou-se, parece, na lei hespanliola de  
12 de  novembro de 1869, que foi aproveitada para a 
redacpão do Codigo Commercial do inesms paiz, de  ?88G, 
n a  parte especial concingrada 4s fallencias d e  Cornpa- 
nhias de caminlios de ferro e de obras publicas. 

Aias, observados os principias qiie tenho dedtizido, 
nenhuma razão ha para deixar de  tornar comrnilm o 
mesmo regimen legal a todas as sociedades anonynias, 
salvo differenpas n a  liquidação conforme a especialida- 
d e  dos seu3 fins. 

A Inglaterra, que  na sua ultima lei sobre falleri- 
cias, de 25 de agosto de 1883, manteve o preceito de  





especial para as sociedades anony~nas  ou dc  inci-imiita- 
gões peculiares de  actos dos gerentes ou mandatarios e 
dos proprios accionistas e de estranhos, que accionistas 
si~nuleiii ser nas assembleiau geraes pelo averbaraento ou 
deposito em seu nome de  acgões de o~itrem, não ha cri- 
terio algutu silpesior e cornmum, a que os jurisconsul- 
tos e estadistas tenham sacrificado. 

U~is ,  a ciija frente se collocou Em. Ollivier no par- 
lamento franeez, em 1867, rejeitam coiiio illiberaes 
quaesquer penalidades privativas para as sociedades alio. 
nymas. 

Esta doutrina encontrou uni sectario fervoruso eti? 
11. Tiiévenet, cjue coiiio mintstro tia justiça em França, 
propôz em rnaryo de 1888 uina lei, que tetidia 6 revo- 
gação de toda a materia penal da lei de sociecladm alio- 
nymas de 24 de julho de 1867, siibati tuindo a pela s im - 
ples applicação do artigo403.O do Codigo Penai, em g s  
ral, siinilhante ao artigo 4 5 1 . O  do nosso Codigo. 

Além de se irivocar ein seu favor, que as penas e s -  
peciaes não Cio precisas, porque nenliiim actu, dos que 
se pretendern asjim punir, p6Je pamxratravéa da.; ina- 
lhas apertadas d'squelle artigo do Codigo Penal; e que  
a expdriencia mostt-a a ineficacia ou falta de applicaçzo 
d'essas penas, acrescenta se, o que terri peso, que tal le- 
gislação intimida e desvia da  gerencia social os accio- 
nistas mais sérios e respeitaveis, por se poderem v ê i  
envolvidos ern responsabilidades criminaej por qiialquer 
inadvertencia .L3 vezes em mesqtiinhaj questões d e  
" .  
Iorma. 

A opinigo do3 queixosou, e que tein tido sempre 
por si o favor popular, nZo é essa. Etn to las  a3 crlseu 
financeiras causadas pela agiotagem, os infelize~ que per- 
deram sua fortuna ern sociedades alionyinau mal adini- 
nistradas se dirigem ao Estado, corno dizia 31. Théve- 
net, reclamando coritra os gerentes as mais severas pe- 
nalidades e contra as proprias sociedades as mais rigo- 
rosas formalidades. 

Depois do krack de 1882 o parlamento francez of- 
fereceu o exemplo das mais exaggeradas disposic;Zes dra- 
conianas a este respeito em varios projectos de  lei, es- 
tando, aliás, j i  pendente desde 1879 um que authorisa- 
va o procurador da repiiblica a assistir a toda& as  as- 
sembleias neraes de accionistas! 

Nos Ültirnoe annos varios projectos n'uma e n'ou- 



tra d'aquellas ~ r i e r~ tapões  téern sido xpreseritadus em 
França, sendo o mais notavel por sua iaiportancia e ca- 
racter official o proposto pelo governo em 1883 e vota- 
do pelo senado em 1S84, e de  cujo proposito s e  faz 
ideia, sabendo-se que onde na lei de  1867 se encontra 
uma sancção civil ou a pena de multa o pro-jecto con- 
tém uma sancçlo penal o11 prisão. 

Dos exaggêros d e  parte n parte se vê, qne o pro- 
gresso legislativo, como diz H. E. du Merac, ria obra  
jA citada, Des deíits ~*eZut$s nux sociétés par uctiot~s, pa- 
gina 413, deve encontrar-se n'um meio termo entre o 
systema, que pretende suppriwir todas as inct-iminações 
espeoiaes sem ter em conta algiitna a opinião ptiblica, 
e o que, ao contrario, concedendo lhe tudo, aocurnuia 
delictos contra toda a razão e equidade. 

Mas qual 6 o systema sobre este asuumpto, it qiie 
actualmente subscreve a legislac;?io portugiiezn? 

Não é segtira a resposta. A nossa lei de sociedades 
anonyrnas de  22 de  junho de 1867, se  terri data ante- 
rior á fi-anceza do niesmo anno, teve, todavia, por fon- 
te O projecto d'esla, e a-sim contém incrirnina~ões espe- 
ciaes, a16m da  apropriação, que faz para alguns caros, 
do artigo 451." do Codigo Penal. 

SZo ahi p~inidos os que se apresentarem e votarem 
n'uma assembleia geral como proprietarios de acsiies, 
que lhes não pertenpani, e todos os que tenharn empres- 
tado as suas a c ~ õ e s  para falsificaretn a coristitui$o cte 
uma assembleia geral; os que, simiilatido a exiutencia 
de uma sociedade anonyma, suliscripção de  acc;ões, pa- 
gamentos por conta, ou usando de outros meios fraadu- 
lentos, tentem adquirir, oueffectivainente adquiram, subs- 
cripcões verdadeiras, eritrega de  dinheiro, titilios ou ou- 
tros quaesquer bens ou valores; e os que falsificarem 
os inventarios ou balanqos, ou deixarem d e  os fazer 
para simularem ou distribuiretii dividendo de lucros, que  
não existam, ou para outro qualquer fim. 

Veio depois o Codigo C'olnrnercial d e  1838, e,  le- 
gislando inteiramente sobre sociedades anonymas, é d e  
todo omisso ou silencioso a respeito d'aquelles delictos 
e s u a  puniç3o. 

A carta de  lei de 28 de  junho de 1888, que ap- 
provou o mesmo Codigo, revogou pelo artigo 3." toda 
a legislação anterior, que recahir nas materias que O 
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mesmo Coligo abrange, e, ein geral, toda a legislação 
comtnercial anterior. 

Aqiieliaa disposiç0es repressivas, que nAo foram in- 
seridas ux Keforina Penal de 1884 e Godigo Penal d e  
1886, devem considerar se subsistentes por não conte- 
rem materia rorrirnercial, mas sim materia penal, ou o 
Codigo de  1888 obedekeu ao syatema de rejeitar incri- 
minap6es especiaes para os delictos das sociedades ano- 
riy rnau? 

A resposta é indifferente para o meu intento n'esta 
occasião. 

Se ngo chega a haver liquidapão judicial de uma 
sociedade anonyma, conforrne o que acima expus, nada 
téem os tribunaes de commercio com os delictos com- 
mettidos, porque a siia jurisdicç50 criminal creada pelo 
Codigo de 188@ é só coritra fallidos e mais agentes, se 
os houver, do crime de quebra culposa ou fraudu- 
lenta. 

Por isso as penas especiaes ou as geraes decreta- 
das no Codigo Penal serão applicadas pelos tribunaes 
communs, nao havendo cessa~âo  de pagamentos ou in- 
solvencia. 

Mas, aberto o processo de liquidação judicial, que  
para as sociedades anonymas substitua a isllencia, pa- 
rece-me, que ahi se deve apurar a re~ponsabilidade dos 
corpos gerentes e mais participantes do crime, se hou- 
ver culpa ou fraude na gereiicia. 

A q~i t~l idade de inaridatario~ nZr> deve obgtar a q u e  
se lhes imponha a respun~sbilidade criminal, além tla 
civil em que hajam incorrido, e o lugar mais proprio 
para isso 6 tio processo da  liquidacão, oride todos os in- 
teressados são ouvidos. 

No sentido de todas estas consideraçEes, e menos 
para ser acceito o proprio trabalho que necessariamente 
é defeituoso por faltas minhas, que a vontade 5 6  não 
~ ó d e  atipprir, do  que para base de estudo ou estimulo e 
provocap80 doa competentes, redigi um projecto d e  lei 
que  tenho a honra da vos apresentar, acrescentando lhe 
preceitos para unidade, simplicidade ou garantia de exe- 
cução do pensamento fundamental, e cuja convenien- 
cia seria mais do que inutil demonstrar á sabedoria d a  
carnara. 

Se  enaltecerdes com vossa attençzo esta modesta 



obra, que nunca as circumstancias, como no principio 
referi, tornaram tLo opportuna, modificando a coni os 
melhoranientos de  que a vossa illiistrapão é capaz, fa- 
reis, por certo, um relevante serviço a,o paiz. 

Sai) as fortunas d o  niilhares de cidadãos, que v l o  
destinadas a aca~itelar ,  são os exemplos da  ruiua do pa- 
trimonio de muitas familias, das econoniins e a té  das 
privatUes de bastantes, que reclamam remedio para seus 
males e previdencia para novas perdas. 

Por isso não é sú 5 intelligencia e saber da carna- 
ra, mas tambern aos ~ c i i s  sentimentos de jiistiça, que ru  
entrego e confio o niencionado projecto da lei: 

Ar t i ro  1 . O  Os balancos da+ sociedades anorlvmas " 
serao fiscalisados por agentes do governo, que virifi- 
quem principalmente a existencia real dos valores do 
activo das inesmas soeicdades e a sua justa avaliação 
err. reis. 

Art. 2.0 As socicdadcs anonymas, que pretendam 
emittir obr iga~ões ,  são obrigadas a obter o iegiutro de- 
finitivo de cada einissso, j h  ordenado pelo n.' 6.' do 
artigo 49." do Codigo Conirnercial, depois da  mesma 
eilzissSo estar deliberada, m:Ls antes de  se realisar ou tor- 
nar effectiva. 

lj irnico. O registro definitivo só póde fazer-se, se 
do ultimo balanço approvado pela assembleia gera1 e 
verificado por agentes do governo, conf'orine se estabe- 
lece no artigo I,", se mostrar que os valotses reaes do 
aclivo são bastantes para garantir o pagamento da  im- 
portancia da emisszo a regiutrar conjunctamente coin a 
de outras quaesguer jA registradas. 

Art. 3." E' permittido a quaesquer crédores de  so- 
ciedades anonymas, ciijos estatiitos autborisem a emis- 
são de obrigações, fazer registrar os seus creditos eon- 
tra as mesmas sociedades. 

5 unico. No caso de estar effectuado algum regis- 
tro dos facultados por este artigo, quando tiver de se 
registrar uma emissão de obrigações, será deduzida da 
importancia dos valores reaes do activo d a  sociedade 
anonyma devedora a das dividas registradas, para se 
verifi8:ar se 'ainda subsiste a garantia necessaria para se 
fazer o i*egistro definitivo da  emissão em conformidade 
d o  disposto no 5 unico do artigo 2." 

Art. 4." As sociedades anonymas, que receberem 



depositos de dinheiro, quer á vista, quer a praso, ficam 
sujeitas, além da  fiscalisação mencionada rio artigo 1.0, 
A que agentes do goveriio, noineados em qualquer oc- 
casião, sobre ellas exersarri, para verificar se existem 
ou não valores reaes que garantam a restituição doa 
depositos. 

Art. 5." A's sociedades anonymas não póde ser  
aberta faIlencia; mas, quando cessem pagamentos ou fôr 
justificada a siia,insalvcncia, poderá ser, depois da au- 
diencia da sua administração, decretada pelo Tribunal 
do Commercio competente a sua liqilidação judicial, noa 
termos que forem regulados na  lei do processo. 

Art. 6." A faculdade concedida ao governo peIo 
artigo 147." do Codigo Commercial 6 extensiva ao pe- 
dido da  liquidação judicial das sociedades anonymas. 

Art. 7.' 0 s  ci édores das sociedades anonynias, qiis 
emittam obrigapões, ou seni registro dos seus creditos 
ou com registro posterior ao  ultimo que houver torna- 
do exhausta a faculdade da  arnissão, não pódeni reque- 
rer a abertura da  liquidação. 

Art. 8." Na liquidaçbo judicial as preferencias d e  
quaefiquer crédores serão determinadas pela anteriori- 

@a oes e mais cre- dade do registro com relação a obri,. ç" 
ditos, para que o registro é obrigatorio ou facultado, e 
pelo que está estabelecido na 1egislac;lo actual com res- 
peito aos ~ u t r 0 8  creditos. 

Art. 9.O Aberta a liquidaçào, ser20 no seu proces- 
so verificados e classificados todos os creditos vencidos 
e vincendos contra a sociedade anonyma, incluindo aquel- 
les sobre que haja acções pendentes, ciljos processos se- 
rão appensados ao da  liquidapão. 

Art. 10." A liquidaçgo das sociedades anonymas, 
que tenham concessões, seja para construir e explorar, 
ou só para explorar, caminhos de ferro de qualquer na- 
tureza ou denominação, seja para abastecimento de  aguas, 
seja para qualquer outra obra e serviço de utilidade 
geral e publica, ou de utilidade publica e particular con- 
junctamente, será sempre feita sem interrupção da  ex- 
plorayão. 

A liquidação das outras sociedades anonymas pó.. 
de fazer-se, sendo ou não suspensa a exploração, con- 
forme melhor parecer ao triLunaI. 

Art. 1 l . O  A liquidação será sempre aberta no juizo 
commercial da séde da  sociedade anonyma. 



Art. 12.' A's sociedades anonymas póde ser con- 
cedida moratoria ou concordata nos mesrnos termos e 
eondi$ies, em que o Codigo Coiiimercial a permitte a 
qiialquer commerciante, bastando, por&m, que o respe- 
ctivo contrato entre a sociednde e seus credores conste 
de  qiiafcjuer especie de  prova escripta. 

5 uniço. O tribunal para homologar ou não a mo- 
ratoria ou concordata póde ordenar sobre requerimento 
fundamentado de qualquer crédor ou officiosamente o exa- 
me de escriptilra~ão sor;ial. 

Art. 13." Far-se ha sempre no processo dc liquida 
9% judicial das sociedades anonymas a classificapão de 
casual, culposa ou fraudulenta, sendo os respectivos a r -  
tigos deduzidos contra os directores e vogaes do conse- 
lho fiscal, e inais agentes do crime, havendu.0, pelas 
mesmas pessoas, nos mesmos termos, com as mesmas 
penas, e para 0 3  mesmos effeitos, que o Codigo Com- 
mercial estabelece a respeito das fallencias. 

$ iinico. A prisão póde tambem ser decretada em 
qualquer estado do processo nos mesmos casos, em que 
é permittida pelo Codigo Commercial. 

Art. 14." Nos processos de moratoria, concordata e 
liquidasao das sociedades anonyinas, intervira sempre o 
ministerio publico representarido os interesses geraes dos 
credores e os do Estado. 

Art. 15." ContiriuarA em vigor o direito actual, com 
relação a cada uma das sociedades anonymas, at8 que 
ac torne effectiva. a fiscalisação official do seu primei- 
ro  balanço organisado depois da publicapão da  presen- 
te lei. 

Ayt. 16." Fica revogada a legislação em contrario. 
Sala das sessões da  camara dos snrs. deputados, 

20 de janeiro de  1892.-0 deputado, Antonio Bapt is -  
ta de Soztza. 

Pedida e optida diupensa do regimento, foi  lido, ad- 
mittido e e~avindo á com7nissão de comnze~cio e avtes. 

ARTIGO V I  

Pautas aduaneiras 

E m  sessão de  2 0  de  janeiro lêu se na meza a se- 
guinte proposta de lei: 



«Senhores.-Acha se pendente do  vosso exame a, 

proposta de lei n . O  53, modificando as  pautas das alfan- 
degas. 

Trrminarido em fins do  corrente mez o regimeri 
convericiorial aduaneiro eni qiie nos encontraiilos, seria 
f o r ~ o s o  dar aos debates, sobre esse prqjecto de lei, 
urna limitayâo qiie riial se conipadece corii a gravidade 
e importancia do assumpto, e clue não é pioposito do 
goverrio. 

Pietende elle\qu< sobre esse projecto ainili~ sejan; 
ouvidas e n~cditadau todas as reclatna~ões, de fóriiia que 
se possa fdztfr jiisiiça recta e inteira ás aspiraçtj'es do. 
trabalho nacional, e que, serli prejuiao de nenhiitria in-  
dustris, por mais modesta que ella seja, se dê  a prote- 
cção devida As deiriais, para que a restaiira<;fio ecoiio- 
mica do yaiz seja urn facto de que nos possnriios enl 
bteve felicitar. 

Para  que essa discussão seja assim atnplissirùa, co 
mo o goverrio pretende, e sern p r ~ ~ j ~ i i z o  dos interesses 
econnmicos do paiz, proponho vos qiie, a datar  do 1." 
de fevereiro proximo futuro, todos os gerierou e iiierca- 
dorias oiljos direitos s5o  elevados pela pr.oposta de lei 
de novas pautas aduarieii.a~, api-esentdda na sesszo de  
1 4  de dezembro proxinio passado, e que foi-em pedidos 
a despaclio, paguem, por deposito, a differer~~íi  entre os 
direitos actualmente em vigor e deiriais iiiiposiytj'es, e o s  
correspondcntes da proposta governamental, liquidando- 
6e opportunamente o que fôr devido, quando sobre o 
mencionado projecto de  lei n.O 33 houver resoluç8o de- 
finitiva das cortes. 

l l 'esta fúrma ficam acautelacios todos os interesses, 
e os debates sobre a pauta seguir com a am- 
plitude que as uircumstancias reclaniam. 

Por  este motivo, tenlio a honra. do siibmetker k vos- 
sa approvat;%o a seguinte proposta. de lei: 

Artigo 1." Todos os generos e niercadorias cujos di- 
reitos são elevados pela proposta de pauta aduaneira, 
apresentada d camara dos snrs. deputados na  sess8o d s  
14 de dezembro de  1891,  e que foretri pedidos a des- 
pacho nas alfandegás do continente do remo e das ilhas 
adjacentes, a datar do 1 . O  de fevereiro proximo fu tura  
inclusivè, pagarão por deposito a differen<;a entre os di- 
reitcs actualmente ern vigor e demais imposições, e os 
correspondentes d a  mencionada proposta do governo d e  



14 (\e dezembro ultimo, liqiiidando se opportunamente 
o qne fôr devido, q ~ ~ a n d o  houver resol~ição definitiva do 
p d e r  legislativo sobre o assuinpto. 

Art. 2." Fica  revogada a legiulaqão em contrario. 
Ministerio dos negocins dn fazenda, em 20 de  ja-  

neiro de 1892.- Joapzcirit Pedvo de Oliveira Mnrtins.)) 
A' cornrnissão das pautas. 

N'esta niesma sessão prinaipiou a discutir-se o pro- 
jecto n." 33 iicerca da  reforma d a  palita das alfandcgaç, 
o que deu origem á lei de 10 de maio, publicada no  
Dial-io do G o v e ~ n o  n: 107, de 13. 

ARTIGO VI1 

Supplente a presidencia e vice-presidencia 

Por  decreto de 28 do janeiro, houve Sua Magrsta- 
de E1 Rei por bem nomear os deputados Augusto JoeB 
Pereira Leite e Estevão Antonio de Oliveira Jilnior, para 
supprirem o eventual e simultaneo impedimento do pre- 
sidente e vice presidente da camara dos snrs. deputado:. 

ARTIGO VI11 

Propostas  de lei financeiras 

(Medidas de snlva@o publica) 

Na sebsLo de 30 de janeiro o snr. ministro d a  A- 
zerida (Oliveira Martins) apresentou as propostas de lei 
seguintes: 

N." 3-F 

Ser1hores.-Em obediencia ao preceito constitucio - 
nal ,  tenho a honra de vos apresentar o orpamento ge- 
ral das receitas e dcspezas ordinarias do Estado na nie- 
tropole, para o exercício de 1892-1893, que já estava 
coordenado quando o actual governo teve a honra d e  
ser chamado aos conselhos da coroa. 

Esse orçamento apresenta os seguinte0 resultadoa 
geraea: 



Receitas: 
Impostos clirectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sêllo e rrgistro..  .......................... 
1riil)ostos iiidircctos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Imposbos nddiccioii:ies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hrns proprios nacionaes e reiidimentos diversos 
Coriipensa~Ves dc clcs1)een. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

nespczas: 
Piintlo nerinaueiite dc dofeza nacional. . . . . .  
ICiictlrgos grraes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Divida puhlii.:~ fiiudacln.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Srn-igo proprio dos iniuisterios: 

I h a z ~ d a . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  2.471:109$651 
Rciiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.367:014$4'9c31 
J i i s t i ~ a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  997 :R048229 
Guerra. ................... 5.2(;6:'if;.5@345 

RIarinlin c ultr,zmar: 
DIariulia.. . .  2.:112:01065!)3 

liistrilcy2o piiljlica e bellns- 
artes..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.149:933 $550 

Caixas Geral de I>rpositos e Ecouoiiiic:~ I'ortii- 
g-uma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. .  Excesso 1 i ~ ~ ~ l l l l l i d 0  (Ias desl~ezas ordinnrias. 2.2.12:5808354 

Pe lo  exaine dos diversos o r ~ a m e n t o s  e s u a s  n o t a s  
preliminares, vêr  se  lia como se  chega  aos  resultados aci- 
m a ,  e m  compara@o com o q u e  foi authorisado p a r a  o 
exercicio corrente  d e  1891 1892, por c a r t a  d e  lei d e  30 
de j u n h o  d e  1891. 

O goverrio rese rva-se  para,  rio seio da commissão 
respectiva, propor a este orqamento a s  modificações cor .  
respoiidentes 2s  i.eformas a effectuar, q u e r  para r e d u .  
z i r  a s  despezas, q u e r  p a r a  ailgrnentar a s  recei tas  p u -  
blicas. 

Rliriisterio d o s  riegocios da fazenda,  aos 30 d e  ja- 
ne i ro  d e  1892.--Joapuim Pedro de Oliveira Martins. 



Mappa das r e c e i t a s  e d e s p e z a s  o r d i n a r i a s  do E s t a d o  na metropole, p a r a  o exercício d e  1892-1893 
n que  se rrfcre J 2rr.opostcc clt l e i  dctfnt7a dra hoje, ror/ipoctrlrrs crini c t r  rci.ritcts c c7e~prens j'rn i .s t ( /q  (In ca~ttr d r  lri tle 30 r/? jiitlho 

de 18.91 P tltrl-cto r10 n?~snra dtrfo. ?-cyctia/ r70 os .w.).tf!os f/( r(ci1v606 e C I ? C ~ I . ~ O S  ( 7 0  &,":hfctclo ?:o rxe~cirio de 18.91-18.92 

'Pi.i~~icist;i de lei da rrtceiln e (Ia despem Lei d e  30 di. jiirilio de 1891 
do Estado, iia rnetro~~olc, Ri,ci.ita e tl(xspiza i lo  exercicio 

para o encicicir~ de 189C-1803 rli: 18'31-18% 
h . - h 

Suriiniar yireiars / Suiiiiiiar iiitac,s ' Siiiiiiiiis parai~ss Suiiiiiias toiarr -- 
Receitas: 

In~postos directos . . . . . . . . . . . . . . .  ~i.916.7006000~ 
Sêllo e rrgistros . . . . . . . . . . . . . . .  4.1Sl.:iOO8000 
Impostos iii(lircctc~s. . . . . . . . . . . . . .  2::.72'3,S:%(i$(i(jOO 

. . . . . . . . . .  I m ~ o s t o s  addiccioiiaes. 2.l(i:i:000$000 
Bens proprios ii:tci»iines e rcndi- 

mentos diversos.. . . . . . . . . . . . . .  :I.H-1-S:3íSSOCiO 
CompciisagGcs de despeza. . . . . . . .  3.0YY:'L-14~000 - 

Dcspczas: 
Encargos grravs. . . . . . . . . . . .  I 5.14(i:lF10&>(i5 
Dir ida piiblic:~ fiindacla. ......... 21.09G:7943.1-!10 
Fii~iilo p(2rinaliciite ctc defeza ii:ic.. -C 
Seivivo riroi,i,io dos iiiinistcrios. . .  19.801:6281959 

r .  L 

Caixas: (+ci;tl de Drpositos e Eco-' 
nornicu l'ortiig~iczs. . . . . . . . . . .  I 62:4(;;>$0(i0 

?l'ot;~l dns cles~iczus ................ 46.10i:0:;!),$014 .............. 1 4-l.5423: í í l r $ ( i S  1.56S:IGí:$C>23 

I 
-&- 

--- - 
............. ,............. Excesso das despczas sobre r s  rec. 2.282:hS0&354 I lF)i(i:J(iTi$*i9 iiíC>:2í(ibs(ib -6- -.,- 

Augniclnto no dcscquilibrio, .............. 656:276,&5(ii5 U56:%76,$865 -8- 

bliiiibtcrio dos iicgocios da fazenda, aos 30 clc janeiro dc: iO52.- Jo«q?tiwi I'rdro de O(Ê2;rzTa Ma~t ins.  



Proposta de lei 

Artigo 1." As contribuições, impostos directos e in- 
directos, e os deinais rendimentos e recursos do Estado, 
constantes do mappa n,.O 1. que  faz parte d a  presente lei, 
avaliados na  somin% de 43.874:458$660 réis, continua- 
r30 a sei. cobi.ados no excrcicio de 1893-1893, em con. 
formidade com as disposições que regillain oii vierem a 
regular a respectiva arrecadaçno, e o seu producto ser8 
appIicarlo 4 s  despezas authorisadas por lei. 

5 1." D a  somrna coinprehendida n'este art igo ap -  
plicrrt8 o governo, em 1892 1893, para compenstir o pa- 
gamento dx dotação do clero paiochia1 das ilhas adja-  
centes, a qiianiix de 149:SOOS000 ritis, deduzida do saI- 
do  disponivel dos rendi~ncntos, incliiindo juros cle ins- 
cripq%es, vencidof: e vriicendns, dos conventcis dc reli- 
giosas supprimidos depois da lei de 4 de  abril de 18G1. 

$ 2." A c.ontribiii(;Eo predial civil do  anno de  1892 
Q fixada e distribiiida pelos districtos adniinistrativos do 
coiltincnte do reino e ilhas a?jacentes, nos termos do que 
greceitnam os 5s 1." e 3.. do artigo 6 . O  da carta de  lei 
d e  1 7  de maio de 1'880. 

$ 3 . O  O addiccional ás contribiiiy5es predial, in-  
dustrial, de renda de casas e surnptuaria do anno civil 
de 1892, para compensar as  despezas com os t r i b u n a e ~  
administrativos, viagzo districtal e servisos agricoIas dos 
mesmos districtos, í! fixado na mesma quota, respecti- 
vatnente l a n ~ a d a  ein cads  dietricto, em relação ao anno 
civil de  1890.  

Art. 2.O Continuarão igualmente a cobrar-se no  
exercicio de 1892-1893 os rendimentos do Estado, q u e  
ri20 forem arrecadados até 30 de junho de 1892,  quai- 
quer que se,ja o exercicio a que pertencerem, applican- 
do-se do mesmo modo o sei1 producto á s  despezas pu- 
blicas authorisadas por lei. 

Art. 3." A conversão da  divida consolidada inter- 
na em pensões vitalicias, nos termos d a  carta de lei de 
30 de junho de 1887,  coritinuarA a ser regulada, no an- 
no  economico de  1 8 9 2 - 1 8 9 3 , ~ e l o  preço de 58,536 por 
cento do nominal das inscripçoes a converter. 



 AI^. 4.O Continuam erii vigor, no exercicio de 1892-  
1893, as íiisposições do fj 10." do artigo 1." da  lei do  
23 de junho de 1885. 

nit. 5.0 O governo é arithorisado a levantar. ~ o r  
1 L 

mrio de letras e escriptos do thesouro, a s  sommas ne- 
c e m r i a s  para a repreientaqzo, dentro do exercicio de  
1892-1893, cle parte dos rendirnentos publicos relativos 
a o  niesiiiu exercicio, e bem assim a occorrer por esta 
fórma, e nos limites fixados pela lei que fôr promulga- 
da,  6s drspezua extraordinarias a satisfazer no dito exer- 
cicio de 1892-1893) inclriirido no maximo da  divida s 
coritríihir, nos termos d'esta parte d a  authorisapão, o 
prodiicto liquido de  quaesqrier tituios, aniortisaveis ou 
nZo, que o thesouro emittir, usando de  authorisa~ões le- 
Eil?S. 
u 

5 iiriico. Os csc:*iptos e letras do thesauro nova- 
mente ernittidos corrio repi.esentapão da  receita, n lo  pó- 
aern exceder, nos termo.; da  primeira parte d'este artigu, 
a 3 .500 :000~000  reis, somixia que ficaríi, amortiudda 
dentro do exercicio. 

CAPI'1'ULO I1 

Art. 6." A despcza ordiriaria do Estado, n a  me- 
tropolc, no exercicio de  1592-1893, nos termos da  le- 
gialaçiio erii vigor, ou que vier a vigorar, é calculada, 
scgurido o i n a p p ~  n . O  2, aiinexo a esta lei, e que  d'ella 
faz parte, eiil 46.107:0:39$014 réis, a saber: 

1." Ao uiinisterio dos negocios d a  fazenda: pa re  
o fuildo permanente de dekza  nacional, -:5- réis; *para 
os encaigua geraes, 5.l-lG:150&3ri5 réis; para a divida 
pul>lica fundada, 21.00G:i94.4490 r&; para o serviço 
proprio do rninisterio, 3.472:109;5651 r&; 

2." A o  ininihterio dos negocios do reino, réis 
1.367:014#491; 

3.0 Ao rninisterio dos negocios ecclesiasticos e d e  
justiga, 997:80442dY réis; 

4.0 Ar) rninisterio dos negocios da  guerra,  réia 
5.266:7658343; 

5." Ao ministerio dos negocios da  marinha e ultra- 
mar, 2.778:0108595 réis; 



6.' Ao ministerio dos negocios estrangeiros, réis 
432:2934400; 

7." Ao ministerio das obras publicas, commercio e 
industria, 4.317:3774698 réis; 

8." Ao ministerio dos negocios d a  instrucpão pu- 
blica e bellas artes, 1.149:953&j550 réis; 

9." A's Caixas, Geral de  Depositos e Economica 
Portugueea, 62:465d000 rLiu. 

5 1 . O  A despeza faz-se como é authorisada para ca- 
I d a  artigo do orçamento. Quando, porém, fôr indispen- 

ssvel traneferir uma ou mais verbas de iim para  outro 
artigo, dentro do inesmo capitulo, poderd assim fazer- 
se, precedendo decreto fundamentado em conselho de  
ministros, pablicado n a  folha official do governo. NLo 
pódem, porém, ern caso algum, as  verbas destinadas 
para material, ser applicadas a deupezas de pessoal ou 
vice-versa, ainda dentro do  mesmo artigo das tabellas. 

9 2.O E' pernlittido ao governo abrir creditos extraor-  
diiiarios ~ 6 m e n t e  para ocacorrer a despezas exigidas por 
casos de forpa maior, como iriundação, incendio, epide- 
mia,.guerra interna, externa oii outros similhantes. Os  
creditos exti~aordinarios só pódem ser abertos estando 
encerradas as  cortes e depois de  ouvido o conselho de 
Estado, e devem ser apresentados ks eamaras n a  proxi- 
ma  reunião, para que sejam examinados e confirmados 
por lei. 

3.0 Nâo são permittidos os creditos supplemen- 
tares, 

9 4 . O  A s  quotas de cobranpa dos rendimentos pu- 
b l i c o ~ ,  no anno de 1892 1803,  que competem tanto aos 
inspectores da  fazenda publica, dirigindo repartições de 
fazenda districtaeu, como aos escriv3es de  fazenda, scrão 
reguladas respectiv:tmente pelas mesmas tabellas actual- 
mente em vigor, nos termos do disposto ?o decreto com 
força de lei de  23  de  jiilho de  1886.  

5 5 . O  As disposipoes, ainda não executadas, dos 
ni.09 1 a 12 do artigo 2 . O  do decreto n."7, com farpa de  
lei, de  10 de  fevereiro de 1890, são suspensas em rela- 
pão ao exercicio de 1892 1893. 



CAPITULO I11 

Art. 7 . O  Continúa revogado o artigo 4." da lei de  
5 de marpo d e  1858, que antliorisava a amortisação d a  
divida contrahida sobre penhor d e  titulos da  divida fiin- 
dada. 

Art. 8 . O  E' prohibido: 
I.* Augrnentar nos corpos das diversas armas o 

numero actual dos offi~iaes supranumerarios; 
2." A troca ou permutaq50 de empregos, sempre 

que os empregados não forem d a  mesma cathegoria, os 
empregou da  mesma natiirexa, e com igual retribuipão; 

$ unico. Nenhum Iilgar de provimento vitalicio que 
vagar, a requerimento de quem n'elle estive!. provido, 
poderzi ser preenchido por individuo estranho ao serviço 
do Estado, ou por empregado d e  cathegoria inferior, ou 
mesmo igual, quando o venciinento seja inferior ao c10 
lugar vago, sem terem decorrido tres nieaes, depois de  
publicado na folha official o despacho da vacatura; 

3." Os adiantamentos de  vencimentos a quaesqner 
pensionistas ou servidores do Estado; 

9 ilnico. Qtiando cjrcumstancias extraordinarias di- 
gnas de  contempla<;Eo aconselharem algii~n a-liantamen- 
to, poderá o governo ordena1 o, mas limitado C1 sexta 
parte da  retribuição que o funccionario tiver ainda de  
auferir dentro do antio econoiiiico, no decurso do qual 
o mesmo adiantamento ha de totalmente ficar pago, e 
não podendo, em caso algum, as  quantias totaes adian- 
tadas excederem. em cada anno. um sexto de veneimen- 
to annnal, o sendo restringida esta faculdade só a fiinc- 
cionarins em actividade do servipo com emprego vitali- 
cio e vencimento certo desc r i~ to  no oroamerito. tudo nos 
termos expressos no disposto no decreto de  13 de se- 
tembto de 1887; 

4." A nomeação de quaesquer empregados para lu- 
gares não meados por lei ou que se acharem descriptos 
n'este orgamento, não podendo, ern caso algum, ser eubs- 
tituidos os funccionarios de  qiialquer cathegoria, além 
dos quadros e addidos, quando mudarem de situação ou 
fallecerem, tudo nos termos das disposig9es de  sxecn- 
são permanente d a  lei de 30 de  junho de  1891; 

5 . O  O lançamento e cobrança de contribuições pu- 



bIicas, de qualquer titulo oii denominaq20 que sejam, 
além das authorisadas por esta lei, ori por outras yuees .  
tejarn ein vigor ou forem promulgadas; as authoridades 
e empregados que as  exigirem incorrerâo nas penas dos 
conciissionai.ios. Exceptuam-se as contribiiições digtri- 
ctaes, rnunicipaes e parochiaes, as congriias dos paro- 
chos e as  dos coadjuutores, e as contribuiç3es locaes, au- 
thorisadas com app1icac;ão a qnaesqiler obras oii a esta-  
belecimentos de beneficencia; 

6.0 A isençxo, sob qualqrier fundamento, de direi- 
tos de entrada das merçaclorias estrangeiras, com as 
unicas excepçCes expressamente fixadas rias leis, ou de  
uso diplomatico em que haja a devida reciprocidade. As 
estayões publicas, de qualquer ordem e: natiireza, ficain 
obrigadas ao pagamento dos direitos fixados na pauta 
para os prodiictos e artigos que irnportarern, quer da 
paizes estrarigeiros, quer das pr-oviricias r i l t r~~nar inas ,  fi- 
cando, porhm, eni vigor o disposto no artigo 1.0 e seus  
$5 1.0 e 2." da  lei de 22 de agosto d e  1887. 

Art. 9." Cessa iio exercicio de 1892-1893; como 
nos anteriores, a amortisagáo da divida externa de  que 
tratava a carta de lei de 1 9  de abril de  1845. 

Art. 10." Os  titillos da  divida ~ u b l i c a  consolidada .. 
n a  posse da  fazenda, qiie nâo provierern da  cobranpa de 
rendimentos ou  de  bens propriou nacionaes, nem cle pa- 
gamentos de alcances de exactorcs, só poder50 ser ap -  
plicados para ~auçaio dos contratos legalniente celebra- 
dos. 0 s  titulou que proviei,ern da  cobrança de  i.endirrien- 
tos, de bens nacionaes ou de pagamento de  alcance d e  
exactores, poderão ser convertidos em recursos effecti. 
vos, nos terrnos d a  lei da receita geral do Estado. 

Art. 11." Continúa o governo autliorisado, durante 
o anno economico de 1892-1893, a: 

1 . O  Restituir o preCo arrecadado nos cofres do the- 
souro de quaesquer bens nacionaes vendidos ein h a ~ t a  
publica, posteriormente ao arino de 1864-1863, quando 
se reconhepa legalmente que  esses bens r120 estavam n a  
posse da  fazenda, e bem assim restituir a importancia 
de  quaesquer impostos ou receitas que a fazenda teriha 
recebido, sem direito a essa arrecadação, desde o anno 
de 1881-1882 inclusivè; 

2 . O  Pagar a despeza que, durante o dito anno eco- 
nomico de 1392-1893, tiver de  fazer-se com o lanpa- 



inento e repartição das contribuiçGes directas do anno 
vivil de 1892; 

3." Subrogar por inscripções ria posse d a  fazenda, 
se o julgar oonvenierite, os fbros, censos ou pensões que  
o tizesoilro seja obrigado a satisfazer; 

4." Applicar a disposipão do  artigo 10." da lei de 
4 de maio de  1878 a quaeuquer creditos devidamente l i .  
quidados, que ou responsaveis ci fazenda pixblica tenham 
contra a inesrna fazenda, cointanto que esses cr editos 
sejam anteriores ao exercicio de  18G8-1864, qixe os en- 
contros se fapain com dividas resuitanteu de  accordãoe 
detinitivos do Tribunai  d e  Contas, e estas e aquellas di- 
gam respeito ao  Inesmo responsâvei. 

Art. 12." Pica  revogada a legislação contraria a 
esta. 

Aliuisterio dos negocios da  fnzenda, aos 30 de  ja- 
neiro de 1892.-Joaquim P e d ~ o  cle Olivei~a 1Uurtins. 

Nappa da receita do Es tado  pa ra  o exercicio de 1892. 
1893 a que s e  refere a proposta de lei da t ada  de hoje 

R,ECEITA OFCDPNARIA 

ARTIGO I 

Impostos directos 
C!ontribuiyiio hauearia: 

KO eoutiiieiitc~. . . . . . . . . . . . . .  175:000$000 
Nas illias acljacenteb.. ........ 6 

l'iS:000~000 
Coutribuiq2o judustrial: 

Ko coiitiuente . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 00:0008000 
Xas ilili~b adjacei~tes.. ........ 2-1-:51iO$OOO 

1.1.24:500$000 
Coutrib~tiyXo de rendas de 

CtLsas: 
No coutiiieute . . . . . . . . . . . . . . . .  4SJ-:G00$000 
Nas ilhas adjacentes.. . . . . . . . .  12:300$000 

496 :000~000 
Coiitribiii$io prcdial: 

No contineiitc. . . . . . . . . . . . . . .  2.SS1:UiJUd000 
Kas illias ncljaceutes. ......... 223:000$000 

3.107:000~000 
Coritribuiq;io sumptuaria: 

No continente. . . . . . . . . . . . . . . .  90:000JOOO 
Nas illias adjaceiitcs. . . . . . . . . .  1:600$000 

91:6OO$WO 



D e c i i n ~  de juros-no continente. . . . . . . . . . . . . . .  
Dirckitos dc rncrcê: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  No cnntincnte 310:800d000 
. . . . . . . . .  Nas illias nqjacentes. 17:800 5000 

Enioluriieutos eorisu1;~res.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Errioli~rnc~ntos das capitanias 

dos portos: 
. . . . . . . . . . . . . . .  No contineiltc. 8:700$000 

Nas ilhas aiijacciltes. . . . . . . . . .  2::100.5000 
.- 

Emolaiilcntos d a ~ ,  Consnrvatorias dc 1.8 e l a s ~ ~ . ~  
Ernolrimentos jndiciaes: 

No contincntc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nas ilhas ar1j:rceiites.. 

Eiiioli~~rieiitos das sccrota- 
rias de Estado, do tliesou- 

I 
ro p~iblico e do Tribilii:~l 
dr Contas: 

No co~itineilte. . . . . . . . . . . . . . . .  81 : ~ i ~ ~ 0 i > i i  
. . . . . . . . . .  Nas illras adjljaceut cs 2:300$000 

Emoliirnentos das cartas de saude-no coiitiiicntc~ 
Iinposto de licenças para a 

vcndn de t:~bacou: 
No continrntc . . . . . . . . . . . . . . . .  93:1003000 
Nas illras ailjaccntes. . . . . . . . . .  5:900$000 

Imposto dr  reiidiiiiento: 
No continente. . . . . . . . . . . . . . . .  414:50i33C)llO 
Nas ilhas adjaccntcls, cousiilados 

c agcncia. . . . . . . . . . . . . . . . .  13::30(13000 

Irnpostos ad(7icciounes n algrimas contril~uigões 
dircctas iro districtu tl:~ Tlorta.. . . . . . . . . . . . .  

Impostos adc1icciou:ics por 1r.i~ clr 23 de abril de 
1857 e 1-1 cle agosto ile 1858.. . . . . . . . . . . . . . .  

Imposto sol~rc milia?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jl11.o~ de m6ra de d i ~ ~ i d a s  R 

fazentl;~; 
No continente. . . . . . . . . . . . . . . .  44:000&000 
Kas ilhas ~djacentes .  . . . . . . . . .  4:00U$O00 

&Iatricrilas c cartas: 
No continente . . . . . . . . . . . . . . . .  1(~0:000$000 
Xas ilhas atljaceutr~s. . . . . . . . . .  4:SOO$OOU 

- -- 
Multas judiciars e diversas: 

No continente.. . . . . . . . . . . . . . .  41:200~li00 
Nas illias ticijacentes.. . . . . . . . .  1 :1;006000 



Trcs por cento ,de colltxtas 
não pagas x hocca tlo 
cofre: 

. . . . . . . . . . . . . .  No continente. 4i:-100$000 
. . . . . . . . .  Xas illins ailjacrntes. 4:200$000 

51:650$000 

ARTIGO I1 

Sêllo e registro 

Contril)iiiq,?o c1e  registro: 
. . . . . . . . . . . . . . .  Xo colitiilclltr. 1.989~000&000 

. . . . . . . . .  Xas illias nc1.jacriitt~s. 1.~0:OOO 5000 - S.l?,!l:ooo $000 
Jinposto do sCllo: 

. . . . . . . . . . . . . .  No contiucritr. 1.9TTI:000~000 
Nas illix, :ir!jacentrs. . . . . . . . . .  l~9:300~000 - a.o-l-a :3i ii i ,(J( i(? 

2.l81:301iI~)00 

ARTIGO I11 

Impostos indirectos 

Uircito clr carga: 
. . . . . . . . . . . . . .  Xo coutin~ntc 245:300$000 

Nas illiai acljaceiites. . . . . . . . . .  10:6003000 
-- 25(i:iioO~OO@ 

. . . . . . . . . . . . .  Direitos dc coiisumo erii Lisl~o:~.. 5!.114:0ili1>(JOO 
Direitos tlc cxportaçtio: 

. . . . . . . . . . . . .  Xo contiiirntc. 2(id:ó(X>'>iMn 
Sas  ilhas :lcI.jacrntrs. . . . . . . . . .  13:.r)O03000 

- a i t i  :ooosooo 
Dirrito rstntistico sobre a exportação do ~ i n h o  8:C;OoS(iOO 

Dirritos de iiriportaçfo: 
D(3 ccrc:trs: 

. . . . . . . . . . . .  No contiiiriitca. l.(i(;4:000&000 
RTns ill~its acl~jarcutcs. . . . . . . . . .  9H:TiOO$C)00 

-- ~ . 7 l ~ ~ : ~ i J ~ l ~ O O O  
De tabacos c rrceitas geracs 

da inesma proveiiiericia: 
No contiilcntc. . . . . . . . . . . . . . . .  4.2i;ii:ffifi.b;ii(;O 
Xas ilhas adjacentes. . . . . . . . . .  16:300$000 

4.283:1613$660 
De outros gcncros c merca- 

dorias: 
Ko contiiiciite. . . . . . . . . . . . . . . .  11.5OO:OOO~OOO 
Kas ilhas adjacentes.. . . . . . . . .  G'i5:000h000 

12.173:000~000 
VOI.. 3 . O  6 



Direitos dc fa1)rieayão da manteiga artificial. . .  
Einoliiincntos gcracs da 

gunr~ia fiscal: 
No coiltinc~ntc. . . . . . . . . . . . . . . .  2~):200&)Oi) 
Ntis illiax adj:ic~iites. . . . . . . . . .  1 :~~OO$OOO 

l*~~iicrliirnentos pclssoacs 
:iduauciros: 

. . . . . . . . . .  Ko eontiilt;ntc . . . . .  81 : 500:3000 
Nas illias acljaccntcs.. . . . . . . . .  5:4OOrSOOO 

Fszeri(1ris :ibandonadas: 
Ko coiitiiieiitc. . . . . . . . . . . . . . . .  5:~iOO~OOO 
S a s  ilht~s ~djnci~i i tcs .  . . . . .  :I001000 

G~tindasti. 6% escaleics nas alfaiic1cg:~s c ilhas ad- 
jaccntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Impostos (Ic lazareto: 
No contiiiente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nas ilhas ;~il,jnccnit.cs.. 

i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 

Iiiil~osto tlc transito nos eaminllos tle ferro.. ... 
liliposto especial ilo vinho, ctc., c~ntratlo para eou- 

surno no Porto e c > i i l  Villn Xora clc Baya. . . .  
Tiirposto do prsc.aclo: 

NO coi~tinente . . . . . . . . . . . . . . . .  135:SOO 3000 
X:IP i l h ~ s  R (lj~c'(:ntes. . . . . . . . . .  8: 600&00<:) 

Iiilposto tle pr«dnc(Xo cloe :~lcoocs r aguardeiites 
Irnpobto especial ccd . i . r r ( l ~ ~ - r  a~ 

so1)rr R S  ii~ç>rc:~dorias i~n-  
poi.tad~~s, iloh trrnios da 
car t :~ <I<. lcl 2.j cle jii- 
ulio dc 1883 decreto de 
23 ilca sctrinbio de 1887 
i ~ x ~ u t a  1%): 

No coniiileiitr. . . . . . . . . .  113:í005000 
Nas illias ailjaeentrs.. . . . . . .  < i < \ O $ O ( N ~  

- 
Imposto para as obras t l ~  barra dc Avciro. . .  
Iuiposto para as obras cln. barra. c10 Doiiro . . . . .  
Iinpoqto capccial c l ~  tonrlsgein para a i  olwas da 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b ~ i i a  da Figncir:t 
. . . .  Imposto 1)or lei de 12 de :tl~ril de 1X7íi 

Triiposto (~spcc1al CLP tonelagem para as oIir,ls da 
h:iri a (11. Portiniiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Iinposto cel~ccial de toiiclagem para as obras (la 
. . . . . . . . . . .  barra rlc Vinniin do C'aatcbllo 

I i i ~ ~ o ~ t o  para as obra- do porto artificial tlc I'on- 
ta l)elgad:l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

ln~posto especial dc torielagcrn para as obras do 
porto de Esjiozeiide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Irn~o5to especial tlo tabaco fabricado lias ilhas. 
Real de aglia: 

Ro continente. . . . . . . . . . . .  1.112:000$000 
X ~ S  ilhas adjacentes.. ........ 33:000&000 



Receita lios tcrinos cio arti- 
go do decrrto 11." 3 
((e 17 d t  setcnil~ro tlc J S G  
c dacretos tle 21 de abril 
c 12 ilc ni:tio de lHH6.l'i'a- 
fcgo :tcliianeiro: 

x o  contiiiente . . . . . . . . . . . . . . . .  3OS::i0i)$000 
Kas illi:is acljaccntcs. ......... 23:(iOi~O00 

1334: 100$000 
ZZcccit;~ nos tcriilos clo $ 12.0 

(10 artigo 3 ." da e a r t ~  cle 
lei tlc :$O cle jiinlio cle 1 X I ) l  
(pavios pliosplloricos) : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ko coiitinc.iite.. 
S:2s il11:~s acl ja~eut~s. .  . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .  ' 250:0008000 

Toiiiadias: 
i 

Ro contiriente . . . . . . . . . . . . . . . .  18:700900O 
Nas illi~ts adjacentes. . . . . . . . . .  .?005000 

- 19:000~000 

Impostos addiccionaes 

Imposto addiccioual poi. lei 
de 27 de abril de 18!i%: 

So coritiueute. . . . . . . . . . . . . . .  44i:.-iOOdOi)O 

lirip<~ato coinpl~rilciitar de í; 
i v J r  cairto (carta lci dc 
'!O dc jiilliò ilc 1S'JO): 

Ko cout,iucntc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K~is illias acljaceiitcs.. I 1.666 :O~!O&OOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bens proprios nacionaes e rendimentos diversos 

Acatlciiiin Real das Sciencias. . . . . . . . . . . . . . . .  5,50Q000 
Ac7i)es clo Hnnco de I'ortiigal.. . . . . . . . . . . . . . .  42aOOO 
Agiias miiieracs do _Irreii:il da  'tlarinha. . . . . . . .  500SOOO 
Aliiguer do dtqiie r da cal>rc:4 do Arsenal da Ma- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ririlia. 3:200$000 
hrriiszcnagem nas alfandcgas: 

No coiitiueutc. . . . . . . . . . . . . . .  14:000$000 
S;xs ilhas ailjaccutes. . . . . . . . .  300$000 

14: 300$000 
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Qtiotas e outros rendimentos do Monte-pio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da Alarinlia.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beçcitas ;~gricolas.. 
Reeicita por decreto de 26 de dezembro de 

1867, eorn app1rcxc;do 6s obras do TvIoridego 
Receita por decreto de 3 de 

tlezeml~ro tlcn 186b: 
No coutirieute.. . . . . . . . . . . . . . .  4:000$000 

. . . . . . . . .  Fias illias adjacentes. 350400U 

Reccita dorecriitamento (rc- 
g~ilainonto de 29 de O L I ~ U -  
bro dc lS91): 

Xos terrnos dos l .~ ,  3.0 
e S.<' c10 artigo 91.": 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No conti11cnt~. 
Nas illiss :~íljnceiites.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nos teriiios clo 11." 2.0 do ar- 
\ 

tigo til.í): 
No contiiicrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nas illtas adjacentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nos tcrirrus dosartigos l%Y.", 
1:10." e 131.": 

1 
. ........................... No eolitiri<:nte. 

Nas i l l ia~ adjacentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lieçeitas avrilsas c eren- 

I 
t11acs: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  No eoritiiiente 41 :SOO8000 
. . . . . . . . .  Nas illuw ailjaceutcs. 4:BUUf 00U 

12eiidas: 
. . . . . . . . . . . . . .  NO eontineiite.. 4:4008000 

. . . . . . . . .  N:ts ilhas adjacentes. 5:H30d000 

... Reudiirieiito da Iiospedaria do Lazarcto. 
. . . . . . . . . . . .  Serv i~o  da barra de A ~ ~ e i r o . .  

\-ci~cl% dc. beris naeionaes: 
. . . . . . . . . . . . . . .  No coiitinentc,. 29:150$000 

Nas illias adiacentes.. ........ 450&000 

\Tenda e reiilissCo de fóros, 
çeilsos r: pensões: 

. . . . . . . . . . . . . .  No coiitincnte.. 4:000$000 
. . . . . . . . .  Nas illias acljaccutes. 2:9308000 -- 



ARTIGO V I  

Compensações de despeza 

Conipensac$es pclos orcainentos das pro\ iii- 
tias iiltr,imaii~las, pelos ciicurgo;. tloù cJn1- 
Prc,stin~os liara obras publicas d . 1 ~  rrirLs- 
1112s ~irovincins iioi csercicios dc 1bq.i- 
1888 a 1890-1891. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 (;í:T00.&)~() 

Conil>ensafke por <Irspc~ns tlo !Iii~< ii (:O- 
1oni:il (, da cominiss8o de c.nrtciqr:il~liin 8:5005000 

I1npoitos ac1tliccionac.s :i5 coiitril,iii~i,c~s (10 
K9t.ldo: 

Para. 0s trihiinaci ndiiiiiiistrati\-05 (artigo 2PI." 
(10 Codiqo LAdmini~tratiro-<lccret(~ eom for- 

. . . . . . .  ça de lei <1(1 1 7  a r  iiillio cle 1886). 41:220/000 
Para o.: sc r~ icos  apricolai estradas (' rrsprcti- 

Vo pessoal trcliiiico (artiiSo.; 82." iinico e 
6 4 0  (foi decretos dc 24 cle julho e 9 dc de- 
zemhi o rlc 1886). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  314:lhOSOOO 

Parte (10s liirroq (1:) C'nixa Ckrnl de Dcpo- 
sitos c da Caixa T*~c~ononiica I'~,itiigii(.z:i, 
corres]~onilcrite R (Iesprza com as icipe- 
&.r-as srcic~tarias. e iitil~oit:iiitia 1J:Lia a 
ainortisac%o das ahriqacGei destiiiaclas i 
convrrs20 cln í1i.r-iel:r (,\triii;j. . . . 162.465 5000 

Juros dos i,o7?r79 chancrllnclos c ~l~pobitados 
no Rarico de Iriglatt~ira . . . . . . . . . .  70: J1G SOO0 

Jriros dos titiilos do divi(la f i i i~d~t la  112i pos- 
sc (Ia 5':izeniia: 

Divida consolitlnr1a intclun. . . .  1.3-35':097d000 
Diri(1n coiisolidnrla externa. . . .  9f4:905*3000 
Divida niiiovtismi~l . . . . . . . . . . .  43X:t90$000 

- 1.98G:192$000 
Juros das inscrip~$es das extinrtas compa- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nliins brnçars.. 12:8024000 
Veiiciinontos R cnrqo 00 RRIICO e1nisior(c9r- 
ta de lei dc 29 dr j~illio de 1887. artigo 
24.0 6 2 .O,  e 5 2: do artico 'i." do rlecrcto 
de 3.5 de* dezeiribro de 1887). . . . . . . . . .  28.050$000 

Rcerita nos terinos c10 d ~ c r e t o  (1c. 15 de sr-  
ternljro d r  1890 6, artigo 8." do decreto 
de 29 dc marco do mesmo nriiio (inilior- 
tancin com qiic as  caiiinias t6ciii dc cori- 
tritmir para as clrspezas das noms co- 
marcas) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  13:95'4$000 

Receita nos termos do artigo 20 o d:is bases 
anncxas A carta de lei (Ir 23 d r  mtryo de 
1891 (fisc:ilisação da vericta c ci11tur.i dos 
tabacos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7:200~000 

Reccita nos trrmos c10 I; i~nico do artigo 1." 
clo dccreto dc 1 de rnnio de 1891 (deposi- 
tos pelo reconhecimrnto de rninns). ..... 1 :0008000 

Receita nos termos do artigo 13.0 das ba- 



ses aunesac: ;i propi>st:c. de lei so11i.r: os 
alcooes (fiscnlisaqilo). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20:000,$000 

Beforinns militares (carta, dc lei dc Si! clt- 
agoeto de 1887, artigo 13."). . . . . . . . . . . .  .32:4UO$O0U 

Solilos e prets do ~ ~ C S S C J ~  cta es(liiadri1li;i. . 1:3:250$UOO 
Vciiciin~uttii: de parte, do pessoal (1% Ageli- 

cia, Fiiiancial (,i11 Idoudres (artigo 11.0 do 
c»iitra,to tle 6 (10 junlio dc 1888). . . . . . . .  lO:íi20$000 

Subsidio pclo c o f r ~  dos reiitlimeiitos dos 
convcutos cle rc,ligiosas, s~ippriil!iclos (lei 
dc 4 clc ahril dc 1H6i). . . . . . . . . . . . . . . . .  1.19:SCJO,$O00 

Siil)sidio p ~ l ~ i s  sobras das autliorisayijcs ela 
des l~ 'z : t  pelo ininifitc,rio do rriiio (lei (i(: 
13 tlc abril tlc 1857). . . . . . . . . . . . . . . . . .  5:425,?%000 

Miriisterio dou riegooios da fazenda, aos 30 de ia- 
neiro de 1892.-Jonq~~i?n 1'edv.o cle Oliveira iWurtiv~s. 

Nappa da despem do Estado para o exercicio de 1892- 
1893 a que s e  refere a proposta de lei d'esta data 

3TINISTEBIO DO8 NEGOCIOS DA FAZENDA 

DotayRu da hmil ia  real. . . . . . .  õ23:001i$OOC) 
Cortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14C;:<300$000 
Juros c amortisaq6es a cargo do 

thesouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.31ii:200$000 
Encargos diversos c c1asec.s iiia- 

ctivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.158:0ú0$3jF, 
-- 5.14C:150$565 

Jurit:~ c10 Credito Publico. . . .  3:000$000 
Divida piiblica consoliclada . . . .  14.071:046$350 
Divid:i pi~blica arnortisaiel. ... T.UOJ:209$940 
PensOes \ rt:ilicia~. . . . . . . . . . .  14:538$000 

-- 21.096:794&130 



TKRCEIRA PARTE 

S e ~ r i ç o  p ~ o p r i o  do ?izij?istc~io 

A(11~iiilistragBo superior da fa- 
. . . . . . . . . . . . . .  z~b~i(la pnI>lica 

Alfandcgas ................... 
AdininiatrapYo Bcral da Casa dn 

Aloedn c l'n.pel Scllado . . . . . .  
Repartiyõcs tlc fnzctitla dos dis- 

trirtos e dos coi~t.ellios . . . . . . .  
Einprcg:~clos acldiclos e rcforinii- 

dos . . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . . .  
.Desl~ezasdiivei.s.i S .  . . . . . . . . . . .  
Despcens <.L(? c?sereicios fiiidos . . 

- 

Rcceitas tlo Estado e sohr:is da, aiitliori. . trçócs 
das tlosprzas. com appliçaciu a esse frrndo .. -a- 

h I I N I S T E R I 0  D O S  N E G O C I O S  D O  R E I N O  

Secretaria de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Siiprci~io 'I'ribiiual Adiiiiiiisti~atiro . . . . . . . . . . . .  
'rribunnes atliuiiiistrativos clistrictacs . . . . . . . . .  
(+o~einoç civis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S(:gcir:in$a piil)licn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EIygic~ne pn11lic.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reneíicc1iic:ia ~ I I J J I ~ C X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ii:inl>regaclos aclclidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l j ircrsns drnpcxas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Despezas cie exercicios findos . . . . . . . . . . . . . . . .  

N I N I S T E R I O  D O S  N E G - O C I O S  E C C L E S I A S T I C O S  E D E  J U S T I Ç A  

Sccrctaria dc ICstailo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ijioecscs do reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Siiprrino Triburinl cte .Justi$ a .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
r 3 1 rih~iiincs de scgiliicia iristaucia . . . . . . . . . . . . . .  
Juizos de prinicira instaneia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miuistcrio publico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Silstento tla presos t: policia das et~tlcins ....... 
Di\rers:ts despezits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8uhsidios :L coiivcntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dcspczas de excrcicios fiirclos . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. 



YINISTERIO DOS NEQOCIOS DA GUERRA 

Sccrct:~ris de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26:231$120 
Estailo maior tlo cscrcito e eoiniilandos iiiilitares XH:2SI1&BOO 
Corl>oulns diversas armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.9(i.-1.G2S$:jXl 
l'raqss c l r  gneri:a e pont. os fortificaclos . . . . . . . . .  46:700;$580 
Diversos estabelcciinentos e j ~ ~ s t i ç a  militar . . . .  @28:546&70-1 
O&eiaes eiu tlisyouibilid~tde c insctiyidadc tein- 

poraris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30:564$000 
I'cssoal iiiwctiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28i.O'iG.$(Y24 
Forncciiiiciito de 1120 e forragens . . . . . . . . . . . . .  720:007&286 
Fa. rtfaineiitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209:632$060 
TXversas despezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271:210&000 
Dcupezas dc excrcicios fiidos. . . . . . . . . . . . . . . . .  2.0004000 

-- 
5.26G:ili5$:145 

YINISTERIO DOS NEGOCIOS DA MARINHA E DO ULTRAMAR 

Ilarinlia: 
Secrcta. ria dc Estado e repr.rtiç5es ~~rixiliares . . 7G:Cl73$610 
Arinacla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.430.067$710 

. . . . . . . . .  Tribimt~cs e diversos estal>elecir~~cnt.os 151.233. $(i00 
....... t2isen:tl da Mariulia c siias depcndcncias 5@2:2Yi$425 

Encargos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?8:100$000 
Eliipregados reformados, al>oscntados e ~ e t e r a -  

nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50:138&250 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Despcstts dc exercicios fiiiclos ~>5O.$il>Oi) 

2.312:010&593 
Iíltrainar: 

Despezns do iiltrainar realisadas na ~netropole 466:O00$000 

MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

Sccr~tar ia  de  Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corpo diploinntico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corpo cousular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dircrqas dcspezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
condccoraç~cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emprcgndos addidos c em inactividade ....... 
Despczas de exercicios findos ................ 
Transitorio ................................ 

. 



MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS, COMXIEl1CIO 

E INDUSTRIA 

Sccietaria clc TCstnilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pessoal tccliiiiço e de adininistrarão. . . . . . . . . .  
Estrntias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Camiulios de fcnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Correios? telcpiaplios e p1rarocs . . . . . . . . . . . . . .  
Dirc:rs:rs ol~riis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Serviyr~s agricolas, peciinrios, fiorestacs c ensi- 

iio agricoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eiisiiio iuc11istri:il c co~iiiii<~icial . . . . . . . . . . . . . .  
Direcq:io gcr:il dos tiaballios geodesicos, topo- 

gr:tl~liic'os c liy~lrogi~~yliicos. . . . . . . . . . . . . . . .  
R~n~~rcgntlos  ai(didos e fora dos qtiadros . . . . . .  
D ~ V C ~ H : L G  d~spezns .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Despcías clt: excrcicios findos . . . . . . . . . . . . . . .  

MIPYISSERIO DOS NEGOCIOS DA INSTRCCBO PUBLICA 

E BELLAS-ARTES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St-c.ic.taii;i ( 1 ~  Estado 
Cons~llio Siilirrior dc Instrucpão Publica. . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iristriicç20 iii~ari:~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Instrucqlo scciindnria. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Instriiegão silpeiior.. 
Bellns-artes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fiil~liotliecas. arcliivos e iinyrcriias uncionaes . 
Emlxcqados addidos aos qiiadros . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Di\ ctrsab c1c'hpez:ts. 
Deslwzas de exercicioa findos.. . . . . . . . . . . . . . .  

ADNINISTRA~AO DAS CAIXAS GERAL DE DEPOSITOS 

E ECONOMICA PORTUGUEZA 

Caixas Geral do Depositas e Eeonomica Por- 
tiigileza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C2:465400CL 

46.107:030$01$ 

Ministerio dos negocios da fazenda, aos 30 d e  ja- 
neiro de 1892. - Joapzcim Peho de Oliveira fila~tins. 



Resumo do orçamento geral do rendimento e das  despe- 
zas ordinarias do Estado na metropole no exercicio de 
1892-1893 

ltECEETB 

Iinl,o"ti~;i tliicctos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C;.!111;:7001000 
SFIlo c rrgistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2.lhl::!OOUOC)U 
Impostris iiiilirecto,~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i>t%.iY:i:BRf -3660 
Iiiipost,os nd~1iccioii:~cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'L.l(i5:000$0W 
Hrii:: 11rol1riw ii:iciou:ics e r c~~d i incn tos  d i~-r rsos  3.548:3783000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coiiil~crisayGo~: tlo d r s l~cza  0.039:23--1-$000 

43.Si4:45S$(;íjO 
l.:scc.sso cla clrspeza orqacla . . . . . . . . . .  2.232:580$334 

46.lO7:(Je39:30l4 

DESPEZX 

Niiliktcario clos negocios cla, fazeridn: 
1':rrt.nrgos gcraes .  . . . . . . . .  r). I -$(i: 15035(;:r.-] 
l)i~,i(l:t piihlica f~~u(lx,cia. , . 21.096:794&19(J 
Scrviyo piolirio do riliuiute- 

rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.472:4O!)$(i:l>l 
Fiiiitlu 1wrriiznente de de- 

f(1z:i 11;tcioilal. . . . . . . . . .  - & -  
2Yl,i15:351&7U6 

'c10 reiilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.t3(;7:014&491 
'ir ec:clcliiasticos c dc j i i s t i ~ a  . . . . . . . . . . . . . .  9Y7:804$229 
.Z .: tin giic:rra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2<ili:7655:315 -. I 
g S (da iiiariuli;c r iiltiwirisr. . : . . . . . . . . . . . . . .  2.778:010$595 
.% " c.str:~ugr.iros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 452 :2!138.400 
2 2 cl:is o11ras piil~livns, coii~iiicrcio e iuilnstria 4.~317:.377~$(j~18 

tia iristr~icq50 pliblica e I>ull,zs-artcs . . . . .  1.149:953,$550 
C:L~S:IY &'r:~i di: De1~11sit08 c Econoniica Por- 

tiigiic>za. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (22:4(5$000 

46.107:039$014 

RIinisterio dos negocios da fazenda, aos 30 de j a -  
neiro tle 1892.-Joctpz~inz Pedvo de Oliveira iMarti?zs. 

EOi enviada 4 comnzissdo de o~gamento. 

Sen1iores.-Circurnstancias póde haver em que a 
reserva, mais ou menos discreta, seja condipão imprete. 
rivel de exito das coinbinações governativas. Xlae  quan- 
do as cousas chegani ao ponto a que as levaram moti- 
vos de ordem diversa, que me nZo cumpre a miin apre- 
ciar; quando chegam ao p e r i o d ~  angustiosamente agudo 
em que as vêinos, seria mais do que um erro, seria um 



crime, procurar esconder aos olhos do pais toda a ex- 
tensão das nossas amarguras. Seria, alem d'isso, pueril 
pretender faze1 o, depois das declaraçges recentemente 
formuladas perante as carnaras. 

Seria, por fim, uma pretenszo estulta da minha par- 
te  não adoptar o caminho da franqueza patentemente 
aberto, quando o caminho da reserva varias vezes tem 
esmagado homlros muito mais possantes do que os meus. 

Sem rios remontarmos, por amor da brevidade, a 
periodos mais antigos, as riltimas contas do thzsoriro, re- 
lativas ao anno de 1890 1891, mostram que todas as re- 
ceitas, n5o provenientes de emprestimos, sorrimnram reis 
39.877:1244289 e que as despezas que se classificam 
de ordinarias attingirarn 43.046:115&352 réis, liavendo 
assim o dejcit de 3.168:991~)063 réis. A este deficit ha 
que sommar as  despezas extraordinarias, ou corno tal 
classificadas, na importancia de 8.381:389&30 reis, ele- 
vando se d'esse modo O de$cit total a 11.550:380$803 
réis, correspondente a quasi 29 por cento das receitas. 

Calculando sobre o gasto corihecido do segundo se- 
mestre de 1890-1891, que foi de 20.93rS:000~000 réis, 
e duplicando a somma, podeinos contar para o anno de 
1891 1892 com a despeza de 41.876:000&000 réis; mas 
a esta quaritia ha qire acrescentar os encargos do em- 
prestimo dos tabacos em 2.566:000~000 réis, e o das 
classes inactivas, por não se ter liquidado com o Banco 
de Portugal no semestre que serve de base a este cal- 
culo. A verba das classes inactivas é de 1 .G00:000~000 
reis; e a detipeza total fica, portanto, elevada a r6is 
46.042:000#009, e a 46.742:000$000 iéis se lhe jun- 
tarmos, como é dever, o jilro a d por cento (10 deficit da 
gerencia de 1890 1891, deJicit que foi de 11.530:000~000 
réis, conforme vimos. 

Contra este total provavel da despeza ordinaria, te- 
mos, além de receita igual A de 1890 1891, qile foi de 
39.877:OOOfiOOO r&, differentes verbas, umas de com- 
pensação de despeza por juros dos titulos na posse da 
fazenda, e outra de augmento do rendimento dos taba. 
cos por virtude do arrendamento á Companhia contra- 
tadora. 

Estas diversas verbas sommarn 2.208:OOO;jOOO réis, 
elevando assim as receitas totaes a 42.083:0008000 réis 
e apresentando o de$cit ordinario de 4.6?~7:000fi000 
reis. Juntando a este dejicz't a somma de cerca de réia 



5.500.000~$000 de despczas extraordinarias, nas quaes 
se ha-de incluir o cambio ou premio do ouro nos paga- 
mentos feitos fóra de Portiigal, parece-me que se póde 
orgar em 10.000:000~~000 réis, no minimo, o de-ficit do 
exercicio correrite. 

Por outra fdrrna ainda, se chega ao mesmo resul- 
tado. O apuramerito provisorio das contas dos quatro 
primeiros meses do rxercicio corrente, annexo a este re- 
latorio, sob os n . O B  2 A, B e C, mostra que as  receitas 
totaes, incluirido o que não fora ainda escripturado d a  
receita doa tabaocis, stjbein a 11.374:859~j312 réis; ten- 
do aido em 1890 1891 d e ~ 1 2 . 0 3 0 : 0 9 1 ~ 8 4 5  réis. 

No mez de julho de 1890 deu se, por&m, a anteci- 
pagão de receita proveniente da irnposi<;ão çomplemen- 
tar de 6 por cento, antecipação que não póde ser orça- 
da  em menos de 700:000~~000 réis, ficando assim as re-  
ceitas normaes reduzidas a 11.320:091?Y843 réia, e ven- 
do se, portanto, que entre os d o u ~  periodos comparados 
não ha por este lado differença apreciavel. 

Pelo laclo das despezas, qê se que foram ein 1891-  
1892 de 13.540:705j292 reis, tendo aido em 1890 1891 
de 14.559:915$743 rbis. Triplicando a diminuição qua- 
drimestral escripturada, attinge se a somma total de réis 
3.057:6 jld359, o que reduz, para 1891 1892, o dejicit  
anterior, em nurneros redondos, a 8 .500:000~000 réis. 
Se a esta somrna juntarmos a de 1.500:000$000 réis 
para occorrer aos premios do ouro nas remessas estran- 
geiras, chegamos igualmente ao computo anterior de 
10.000:000~~000 réis, miriimo para 189 1 - 1892. 

Forga é, pois, contar no dia de ho,je corn um de$- 
ci t  minirno de 10.000:000~000 rkis, deJicit que repre- 
senta qilasi exactamente 25 por cento das receitas pu- 
blicas; forqa B reconhecer que, se o não suppriniirmos 
corajosamente, nenhum tratamento moderado conseguirá 
dominar a crise. Os sacrificios tibios não debellariam o 
mal. Concorrendo o deseqiiiiibrio do orçamento para ele- 
var a taxa dos catubios, o premio do ouro absorveria a 
aomma de todas as economias inutilmente feitas. 

Tal C: summaria e nitidamente a eituação actual do  
orçamento portuguez. 

Vejamos agora a do thesouro. 
A divida fluctiiante sommava em 1 6  de janeiro cor- 

rente, dia em que o actual gabinete tomou conta do go- 
verno, 23.011:6098036 réia, sendo 16.928:968#866 reis 



interna e 6.982:640$170 réis externa. Annexo a este 
relatorio ( i 1 . O  1) estb O mappa d'essx divida, seus porta- 
dores e vencimentos. 

Contra a sornma actualmente devida pelo thesouro, 
encontrou o governo creditos impoi tantes sobre socieda. 
des em siti1ap:lo mais ou menos solvavel, contraliidos coin 
o fim de as amparar em momentos criticoa. Os oreditos 
d'esto natureza são: 

1.' Sobre o Syndicato de  Salamanca, incluindo os 
juros contados até 81 de dezenibro ultimo, n sonirna de 
9 559:944 O 3, francos 4.S(i5:601 '07 e 992: I45~$570 
réis, iinportando pelos cainbios actuaes no total apro- 
ximado d e  5.350:0008000 réis, sem oiitrsts rerponsabi- 
Iidades do thesouro. 

2.0 Sobre o Banco Lusitano, desembolso effectivo 
de  500:000~000 réis, fhra os juros desde a entreg:t; e 
além d'isso avales successivos dados ao Banco de Por -  
tugal, n a  importancin total de  l.O-ti:000;$000 réis, pela 
qual  o governo é responsavel. 

3.0 Sobro a Companhia Real dos Caminhos d e  F r r -  
r* Portuguezes, o desembolso effectívo, sem coritar j i i-  

ros desde as entregas, de 9 94:999 3 6, 13.2,>0:000 
francos, proximan~ente, e 329:800$000 ~ é i s ,  h ~ v e n d o  
ainda a pagar acceites d o  thesoilro por $E? 62:aOO. 

Somrriando todas estas verbas, reduzidas d unidade 
pelos cambios actriaes, chegarrios ao total aproxirriado 
d e  4.390:OOOSOOO réis. 

Além d'isto, Q o thesouro responsavel por avales 
de  672:000!$000 réis dados ao Banco d e  Portiigal; e ,  fi- 
nalmente, e s t h  em poder d a  firma Gerson & Vivante, 
de  Pariz, 3 170:000 ern bonds de 3 por cento de d i r i -  
d a  externa, francos 4.250:000 em 8:500 obrigagões de 
4 '1% por cento, e francos 1.000:000 em 2:000 obi.igny5es 
de 4 por cento, titulos pertencentes 4 fazenda, entre-  
gues como caiigão de um contrato de  reporte de conta 
d a  Companltia. 

4.0 Sobre a Companhia Nacional de  Caminhos d e  
Ferro, desembolso feito pela Caixa Geral d e  Depositos 
com authorisa$io e garantia do governo, nn importan- 
cia de  60:800~OOO réis, e os juros respectivos desde o 
pagamento. 

5.0 Tres  avales: um por 50:000~000 réis a o  Han- 
co de Portugal, como garantia de  um supprimerito por 
essa importancia feito ao  Banco do Povo; ontro por 



S0:000J000 rSis ao Banco Lisboa Rr. Açores, por uins an. 
tecipa~ão feita d Compannia de Fundicão e Forjas, em 
conta de  forneciinentos a o  ministerio da marinha; outro, 
antigo, por 10:00015000 réis ao Banco d e  Poitrigal, ga. 
rantindo adiantamento9 á enipreza do theatro de  S. Car. 
10s. 

6 . O  Sobre a Companhia da  RIala Real Portugiieza, 
desembolso effectivo de 910:003.$910 rtiis, fora os j i ~ r o s  
a liquidar, por antecipasão contratada sobre os siibsidios 
de navegapão e p r q o  de  transporte de colonos. 

D'esta fórma, os desembolsos effectivos do thesou. 
ro, realisados e a realisar, attingern a somma de 
11.210:000t$000; e a s  garantias, ou avaleu, prestados 
aos C I i ~ ~ r s o s  estabelecimentos, parte dos qiiaes se ter- 
iiarao sem duvida exigiveis, somriiam 1.T(f6:00Oi$000 
réis. 

A avilltada somma dos crcditos do thesonro que por 
si só, a poder cobrar se, rediiziria a divida fluctuante 
proximamente a metade, é, porbrn, irrealisavel a praso 
certo; e ,  assim, constituindo, setn duvida, um activo, 
nRo póde, todavia, ser levada em linha d e  conta para 
occorrer aos vencimentos pendentes. 

Reta situação a que o thesouro chegou, depois do 
emprestimo de  36.000:000$~~0 réis a que foi consigna- 
da a renda do rrionopolio dos tnbacc~u, explica-se desde 
que se considerem os termos do respectivo contrato e 
convenç8o annexa (docuniento n." 3-A e B). I'or nâo 
haver solidariedade entrc ou grupos coritratadores d'a- 
quelle emprestitno e entre os participantes do de  4 por 
cento de 1890, e porque a parte d'este afferente ao gru- 
po portnguez não foi collocada, este grupo retrocedeu a 
ao Estado, deixando consequentemeiite O thesouro d e  
receber cerca de 26.000:000 francos. li: como das 150:000 
obrigaçces do emprestimo dos tabacos, o governo en- 
tendeu dever retomar 90:000, vendendo 78:000, das  
quaes 30:000 firmes e 48:000 em oppão ao grupo 
Kphrussi, e entrevando 12:000 em reforço d e  c a u ~ â o  

? ao C ~ é d i t  Lya?znazs, de  Yariz, tambem o thesouro dei- 
xou de  arrecadar as digerenças correspondentes. 

O exito iricompleto dos emprestimos de 1890 e 1891, 
e a decisão de acudir a varios estabelecimentos com os 
subsídios quantiosos acima descriptos, eis ahi as causas 
primordiaes da  perigosissima situação do thesouro, si- 
tuagão que vem sobrepbr-se á s  condições deploraveis do 



oiyamento do Estado. Sobre um de$& rninimo d e  reis 
10 .000:000~~000,  temos uma divida fluctuante de ikis 
23 000:000~000. 

Estes numeros, porktn, não seriam só por si imme- 
diatamente esmagadores, se não apparecessem n'utn nio- 
mento em que a repetipão de  expedientes de tfiesouraria 
póde dizer-se que esgotou os meios de  alcanyar recursos 
immediatos. 

0 6  contratos de  varia natureza celebrados, a iiii 
portancia das cauções prestadas para obter supprinien- 
tos, as corisigna~ões d e  rendimentos, a s  antecipapões, e 
tudo quanto fcirma a liistoria da gerencia financeira n'os- 
tes ultiinos mezes, com a enumera~ão  dos encargos res- 
oectivos, não me foi liciio estudal-a nos breves dias d e  
que dispuz, e em que nem sequer foi possivel organiaar 
o invtxntario completo dos titulos de divida na posse d a  
fazenda, na sua distribuipão por varias mzos, para cau- 
cioriarem supprimentos obtidos em condições mais ou 
merios onerosas. 

Só n'estes ultitnos dias pu2e obter o s  documeiltos 
relativos ás quatro principaes operac;?es de  thesouraiia 
effectuadas no segundo semestre do anno transacto, e 
não rue r5 licito por agora fazer quaesquer cori~idera- 
çõeu sobre os mesmos documentos, que vão annexos com 
os 11.~" 4-A, B, C, D ,  E, F e G. Basta, porém, exa-  
minal~os,  ainda perfunctoriainente, para se obter a pro- 
va  clara d a  exacpão das confisscies, que a carnara hík 
poucos dias ouviu, arcentiiarido a impossibilidade abso- 
luta de attender ás exigencias dos encargos externos, 
principalmente por meio de novos expedientes finart- 
ceiros. 

Ta l  C, na  sua coinpleta crueldade, a situaçào que 
encontramos em meio da  crise geral da circulação e d o  
credito, a bragos com o desfalque enorme trazido á eco. 
nomia nacional pela baixa do cambio do Brazil. Domi- 
na r  uma situaqão por tal fórma esmagadora só será. pos- 
sivel, se houver em todos um espirito d e  a b n e g a ~ ã o  e 
sacrificio supremo, um movimento de  coragem collecti- 
va,  swsuqn corda em que as expressões dos labios não 
desmintam s frieza dos coragões. 

E' necessario penitenciarmo-nos dos erros passados 
e emendarmo-nos para sempre, se com effeito queremos 
honrar a histoiia heroica d e  sete seculos que nos lega- 
ram os nossos maiores, para a deixarmoa aos nossos 



descendentes erigrandecida com uma pagina, sem duvi- 
d a  dolorosissima, mas por igual nobilitante. As argucias 
d a  politica, os artificios da  habilidade, desapparecem 
agora perante a crueza de ixm perigo que sG pbde ser 
dominado pela absoluta franqueza e por uma compene- 
tração e intimidade completas da  coroa, das cainaras, do  
povo e do governo, unidos todos no proposito da  salva- 
çHo da  patria portugueza. 

Sc fôrrnos dignos de consixmmar este feito, e d'el- 
le tirarmos lição e emenda, o futuro abençoará de cer- 
to a calamidade que ter& sido o preço d a  nossa re- 
deiiip~?io. 

So concurso de todos os esforços, o mais arduo e 
o iuenoa meritorio A o do governo; cumpre lealmente o 
seu dever dizendo a verdade toda, cunipre-o ainda pro- 
pondo lima lei c:oin ciiie, ern s ru  entender, talvez se con- 
siga scibir os primeiros degraus d'estc calvario doioro- 
so em que a iiac%o apparece crucificada. Coriseguiridu 
desafogar o thesoiiro e equilibrar o orçamento, permit- 
tirá que a volta da  fortuna, e a sabedoria adininistrati- 
va, com o tempo indisperisavel, nos tragam de novo a 
alegria ao coração e a abundancia ao lar. Consegui1 o ha  
d e  certo, se a s  ambições honradas do governo encontra- 
rem nas camaras e no paiz um ecco de sympathia e con- 
fiança, e fóra d'elle um niovimento d e  intelligente be- 
nevolencia. 

A proposta de  lei que o governo apresenta, pois, a a  
vosso exame, distingue se particular e excepciorialrneii- 
te. Exprime o riorao pensamento, mas tornar-se-ha, 
emendada, corrigida, melhorada por vos, o pensamcnta 
commum das camaras, sem distineção de  partidoa, para 
poder tornar se o pensamento do paiz inteiro, que n este 
momento não tem partidos, nem politica, da  mesma fbr- 
m a  que os não tem o gabinete levantado aos conselhos 
d a  coroa pela anciedade soluçante de um povo na im- 
minencia d a  catastrophe. 

Nà;o é infeliziiierite a primeira vez que, já nos tem- 
pos modernos da  nossa Iiistoria constitucional, as ur- 
gencias do thesouro levaram os governos a impor a o  
funccionalismo pesados tributos; e ngo é de crêr, por- 
tanto, que a nossa geraçlo esteja menos disposta a con- 
formar-se com o sacrificio inevitavel, do que succedeu 
ti geração dos nossos paes; porque de certo herdamos 
d'elles integra a mesma abnegapão, a mesma lealdade, 
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e esta resi~tencia firme contra os casos adversos que foi 
sempre iim dos brazões do geriio portnguez. 

Depois da dura g i~cr ra  civil de 1846 1847, a lei 
de 26 de agosto de 1848 impôz aos venciinentos supe 
riores a 30075000 rGis e inferiores a ti00:>000 réis a de- 
diicção de 20 por cento; e a dc 25 por cerito a todos os 
veiiciriientos siiperiores a 600tJ000 r8is. Mais tarde, a 
lei de 26 de  jiliho de 1852 aggravou airida a situação 
d o  funcriorialismo, incluirido todos os vencimentos, des- 
dc os n~iiiiii~os, no regimeri da deducção, que ficou assim 
estabelecido: 

Até 300$000 rbis.. .................. 5 por cento 
AtQ 600'1000 réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 por cento 
Mais de  600:5000 rbis.. . . . . . . . . . . . . . .  30 por cento 

Como se verl ,  as percantagens então reclamadas 
excediam bastante as qus hoje se pedem; e devemos 
lembrar nos que ,í. crista dos sacrificios a qiie se sub- 
metteram resigriadainente os servidores do Estado e os 
portadores da divida nacional, foi possivel repor as fi- 
nanças publicas n'uma situação de que infelizmente abu-  
samos por modo excessivo e indiscreto. 

Abolidas as dedixcções da lei de 26 de jiilho de 
1852, ainda em 1869, com o decreto de 26: de janeiro, 
se lanyaram deducpões novas, tambem progressivatnen- 
te estabelccidas. Eis aqui a tabella d'esse decre t~ :  

Ordenados superiores a 600j000 reis. . .  15 por cento 
1nft.riores a G004"YOO réis ate 400:$'000 

reis. .  .......................... 10 por cento 
Inferiores a 4006000 r6is at8 200h000 

, . reis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 por cento 
Inferiores n 20010(;0 réis. . . . . . . . . . .  2 l,/z por cento 

Já se vê, portanto, que o sacrificio reclamado hoje 
encontra precedentes na propria historia da segunda me- 
tade do seculo, pois das epochas anteriores é inutil ex- 
pôr n'este lugar a série dolorosa das deducçGeu e capi- 
talisaç6es de atrazados. 

É.1 o mesmo que succede com relação ao funcciona- 
lismo, siiccede com respeito aos credores do Estado. 

A lei de 26 de agosto de 1848 impôz com 25 por 
cento os juros de toda a divida, interna e externa; e o 



decreto d e  26 de julho de  1852 manteve a mesma per- 
centageln at6 A remodelapão da  divida publica nos ty- 
pos hqje existentes. D,> que succedera antes de 1848 
n&o é necesçiario tambem recordatno nos, pois est6 no 
çorihecirnento geral a dolorosa historia das suspensões 
de pagatnerttos e das capitalisac0es que acompanl~aram 
a epocha agitada das nossas guerras civis. 

O pensamento d'esta proposta de  lei, a todos os 
respeitos compungente, nem tem, portanto, sequer o me- 
rito da iiovidad*. Cutnpre-nos repetir agora o que  nos- 
aos paes fizeram, soffrer as mesnias p r iva~ões  que elles 
soffreram. Curupre nos acudir ao perigo imrninente e pre- 
veriir, applicando ptaeventivamente ao mal o tratamento 
que antes se  a~)plicou depois de consummado. 

Tambem entzo foi necessario negociar iini conve- 
nio cotn os crédores estrangeiros, que não partilham 
cotnnosco a solidariedade nacional, nem s5o representa- 
dos nas nossas assembleias lcgislativas; e foi necessario 
para não ficarmos por tiiais tempo banidos do concur- 
so das nações acreditadas. E O que então se fez depois, 
propõe o governo que agora se fapa antes. 

N\TKo ignora O governo que, injusto como é, no seu 
systema e na siia distribuipão, o imposto entre nós, o 
aggravamento das taxas vai n'um sentido augmentar 
essa injustiça; e de  tod,is os sacrificios pedidos A napão, 
riao é este o que menos nos compunge. Para  dirninilir o 
gravame, adoptou o goreino,  na  applicap:?~ das taxas, 
o principio da  progressào; mas C certo que nem assim 
a injustiça relativa se supprime por completo. Na u r -  
gcncia, porCm, de  equilibrar d e  uma vez o orpamento, 
~ r i m e i r o  e imprescriptivcl passo da  nossa recortstituipão 
Guaiiceira, econornica P até  moral, não era  licito ao go- 
verno innovar em questõvs de  imposto, qiie são as mais 
arduas, as mais complexas e as que reclamam estudo 
riiais paciente e aturado. S e  o governo conseguir dobrar 
este cabo d e  boa espcranpa que se lhe levanta no mar  
tenebroso da sua derrota, usará desassombradamente da  
aathorisapão que pede para reformar os servipos e os 

e cuidar& da3 reformas que entender opportu- 
nas para nornialisar impostos desrnoralisados por annos 
successivos de  inopia financeira. 

Equilibrar o orpamento, desafogar o thesoiiro, 880, 
portanto, as duas operações prévias a que 6 indispensa- 
vel proceder para reconstituir sobre alicerces novos o 
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corpo economico d a  nação portugueza. O governo cal .  
cúla que o sacrificio exigido aos crhdores, aos fiinccio 
narios e aos contribiiintes prodiizirá uma soiiinia supe- 
rior a 8.500:000~~000 réis; e que as economias adminis- 
trativas, cuja importancia não póde ser desde logo avnl- 
tada,  sob pena de anarohia nos serviços, sominadas aos 
rendimentos dou impostos de fabiíco dos alcooes, dos 
phmphoros e oleos, attingirão 1.300:000:]000 iéis. As- 
sim, o deficlicit de  10.000:000:5000 reis fica extincto; e ;i 
medida que  a reforma dos quadros e as  vacaturas, con- 
junctamerite com a reniodelapão dos impostos, Soreni d i -  
minuindo os encargos e augrneritando os recursos d o  
thesouro, serão rediizidas a s  taxas de salvaç5o publica 
hoje propostas e que de facto se tornam, por tal fórms, 
uni elemento co~npensador para o equilibrio orparnental, 
em vez de  serem urna reducq8o de caracter perma- 
nente. 

S e  esta proposta, inelhoracla conforme o entender a 
representqão do paiz, coriseguir transformar se em lei, 
entzo o governo concentrara, a siia especial attengao na 
regularisaçâo da  divida Buctuante. 

E' verdade que na divida fluctuarite entram por 
muito as sommas suppiidas pelo Eanco de Portugal, a 
quem o governo coricedeii transitoriamente, pelo decre- 
to d e  8 de maio de  1991. a inçonvertibilidade metalli- 
ca das notas. Mas nem por isso, nern pelo facto extre-  
marriente lisongeiro para a intelligencia do nosso povo, 
de  as  notas terem por toda a parte siibstituido a nioeda 
metallica, se segue que não seja urgentemente indispen- 
aavel saldar, pelo menos em parte consideravel, os de-  
bitos ao Eanco. Não é que o governo entenda opportu- 
no restabelecer a conversão das notas. amauanto o nos- 
so mercado monetario se conservar n'um estado de cri- 
se; pois, em taes condições, toda a moeda metallica lan- 
~ a d a  na  circulapão desappareceria. Mas é porque a coiis- 
tituição de reservas metallicaa normaes é indispensavel, 
já para assegurar o credito da  circulapão fiduciaria, j 4  
para impedir que a emissão exceda o limite natural mar- 
cado pelas exigencias, limite ainda n%o transposto, como 
felizmente o prova a ausencia de  agio nas notas. Não 
se deve eonfundir com o ugio, ou depreciapzo do pa- 
pel, o premio do ouro, pois são factos de ordem inteira- 
mente diversa. Desde que  o ouro se tornoii, de moeda, 
em mercadoria, está sujeito 6s oscillações d a  offerta e 



da procura; nem se comprehenderia que, se o seu pre- 
mio traduzisse agio nas notas, esse premio baixasse e 
~ubikse de  modo vario, emquanto a emissão tem cons- 
tantemente ci.cscido. 

As notas do Banco mantéein, pois, e com razão, o 
seu inteiro valor; e para qiie isso não possa deixar d e  
dar-se, B que é indispensavel reconstituir a s  reservas 
metallicas por meio do pagamento mais ou menos com- 
pleto dos debitos do thesoinro. 

Expostas, pois, as razões mais imrnediatamente ur- 
gentes que exiwem do paiz o sacrificio enorme que  o 
governo lhe propoe, cumpre repetir: mais tima vez que o 
irrimediato eqirilihrio orpamental é a priiiieira condição 
indiscutivelmente indispensavel para que se encaminhe, 
rio seritido da  decl ina~ão,  a crise economica de que a s  
m8s finanças foram uma origem, mas não a unica ori- 
gem. 

Era  illus5o suppôr que podiamos indefinidamente 
existir pagando cada anno ao estrangeiro 30.000:000~000 
ou 40.000:000~000 réis pelo dqficit da balanpa commer- 
cial, por juros de  divida, em rendas de em~res t imos  
particulares, em fretes maritimos, em expoi-tapõea ca- 
pitalistas de toda a especie. D e  dous modos se salda- 
vain essea de$cits annuaes: já  com as  importações de  
ouro piovrnierites dos emprestimos contrahidos, j á  com 
as remessas do Brazil, producto da  nossa emigração. E 
quando succedeii que os acontecimentos do Brazil, de -  
primindo o cambio, seccaram a corrente das  remessas, 
siiccedia ao rnesmo tempo qiie o abuso do credito nos 
irnpedia d e  coritrahirmos novos cmprestimos. D'ahi veio 
o termos sido forçados a solver os debitos economicos 
com 0 ouro circiilante, substituindo o por papel. 

E se o povo portuguez deri urna singular prova da  
sua resignada intelligencia, acceitando sem a menor re-  
luctancia a substituição do ouro pelo papel, não foi me- 
nos significativa, nem rnenos honrosa, a prova que a s  
classes commerciaes déram d e  uma integridade verda- 
deiramente excepcional, sujeitando-se a um premio one- 
iosisaimo sobre o atiro com que tinham d e  saldar a s  
suas obrigapcies internacionaes. Cousa digna de  toda a 
memoria, e que desde jii constitue um brazão para a s  
praças d e  Lisboa e Porto: durante esta crise, a impor- 
tancia das fallencias não cresceu; e este facto, que é, 
p6de dizer-se, unico na historia das crises d e  circulação, 



prova que a fibra antiga da  honra portugueza n3o que 
brou ainda. Sobre o alicerce do brio eutreriiio, 6 : ~  intel- 
ligencia clara, da  resignaçzo firme d'este povo digno de 
melhor sorte; sobre este alicerce vêmos urna agiicultii- 
r a  que se transforma, iim coininercio honesto e sólido, 
uma industria singular~nerite progressiva, e eni todos os 
espiritos iiiria ancia violenta e ambiciosa tle melliores fri- 
turos. N'io é licito com taes eleiiieritos descier (10 porvir 
da  patria. Assás se tem appellado para os sei~tiiiientos 
rnesquiiihos dos homens; este appêllo de hoje para a gc- 
nerosidade portugueza, fdlando-lhe a lirigtiagcni firme 
da  honra e lealdade, nEo ha-de ser eni viio. Qiiailclo te- 
mos a optar entre a reiiabi1itat;ão pelo sacrificio, e a 
deshonsa coiri a ruina, riào é licito duvidar dc  qiial serd 
a decirão do paiz. 

A crise com que nos deb:itenios, a s  diiEciildades 
quc 110s cercam, sBo gixandes, a porito de acobardar os 
mais fortes; rnaiores, porém, e ~i ia is  dtii-as afilicpõcs, 
tem este povo atravessado, sai>~rido vence1 as. EIqa  xio 
espirito da  nasao e liaja rio animo dos seus represen- 
tantes uina restea só da  iuz uue ~ ~ ' o u t r a s  kras nos fez 
heroes, e com valor e dedicac;%o pcla nossa querida pa- 
tria havemos de vencer. 

Ninistet-io dos negocios da  fazenda, ein 28 de  ja- 
neiro de 1892.- Joaqi~im Pedvo de 0liveir.a N ü ~ t i i l s .  

Proposta de le i  

Artigo 1." Os ordenados, soldos e outros venci- 
meritos por serviso activo e inactivo, qualquer que seja 
a sua denominac;ão, e os vencimetitos dos empregados 
de corpora~ões e de estabelecimentos pios, subsidiados 
ou não pelo thesouro, todos sujeitos :í contribuipio de 
rendimento, creada pela lei de  18 de jiinhn de 1380, a 
cuja sornrna annual f6i. superior a 3005000 réis, ficam 
sujeitos As taxas seguintes: 

D e  3004000 ríiis até 500b000 réis.. . . . 5 por cento 
D e  5005000 réis até 8008000 réis.. . . . 10 por cento 
D e  8008000 réis até 1 : 2 0 0 ~ 0 0 0  reis . .  . 15 por cento 
Além de 1:200fi000 rEis. .. . . . . . . . . . . 20 por cento 

$j 1 . O  Os vencimentos até 300d000, 5008000, 
5004000 e 1:200&000 réis não pódem ficar inferiores, 



respectivamerite, á soriima liquida de  29-1t$000,173;>0r30, 
7208000 e 1 :O20 j000 réis. 

2 . O  Para a applicagão da  percentagerii será corn- 
putada a totalidade dus vcricitnentos que, sob qualquer 
deiioiniria<;ão, for percebida por cada funccionaiio. 

$ 3 . O  D'essa totalidade sc deduzirá, por&iri, o que 
houver de pagar-se por direitos de m c r ~ ê  e quaebquer 
outras iriiposicUes legacs, IGO coirip~ehendenclo tambem 
a p:irte dos vericirrientos qiie estiver sujeita a coutri- 
btiições, q11t.r geraeu, quer districtaes c iiiuriicipacs. 

Art. 2 . O  A taxa do imposto coi~iplementar de G por 
cento, creacio pela lei de  30 de julho de 1890, é ele- 
vaíl,~ sobre a s  contriLui@es predial, pessoal, siiruptua- 
ria, de renda de casas e industrial, pela fdima seguinte: 

Para as collccta~ superiores a 1U3000 róis 10 por cento 
Idem a 100.1000 réis . .  .............. 12 por cento 
Ideni 200R000 réis. . . . . . . . . . . . . . . .  11  por ceiito 
Idelii a 300.i000 reis . .  . . . . . . . . . . . . . .  16 por cento 
Idern a 4008000 rkis. .  .............. 18 por cento 
Idem a 5003000 r E i s . .  .............. 20 por cerito 

Art .  3." A taxa d a  contribuip20 de  rerirliinentii a 
que se acham sujeitos ou titillos de divida publica in- 
terna e todos os demais papeis de credito, pela jS ci- 
tada lei de 18 de junho de 1880, é elevada a 30 por 
cento. 

5 unico. SZo para estc eEeito consideradas titulos 
de divida piiblica interna a s  obrigapões de 4 por cerito 
do empiestimo de  1888, e todos os externos cujos juros 
forem pagos no paiz. 

8i . t .  4 . O  Os i~oitadores dc  titulos de divida ~ u b l i c a  
I L 

interna e os da  externa, nos termos do 5 uuico do ar -  
tigo S.", poder80 isentar se do pagamento da  taxa  do 
artigo preccderite acceitando a conversão por fórma 
igual ri que ulteriormente foi convencionada corii relaçao 
ii divida externa, nos termos do artigo 6.0 

Art. 5." No orsamento do Estado será iuscripta a 
verba de 250:0004000 réis destinada a occorrer aos d o -  
$cits que em virtudc da  elevapão da  taxa  do artigo 3.0 
se dérem nas contas annuaes dos Monte pios, Caixa d e  
Aposentapão, estabelecimentos e corporat;ões que mante- 
nhain asylos e hospitaes; e bem assim nos rendimento6 
provenientes de juros de titulos de divida publica, ad- 



quiridos por virtude da  desamortisação dos passaes de  
parochos, quando esses rendimentos somniados aos de- 
mais da  oarochia ngo excederem 300r5r000 rhis. 

L 

3 unico. O governo dar& conta á s  cortes do uso 
que tiver feito da ver ba  snpriiinencioi-iada. 

Art. 6." Fica o governo authorisado a negociar com 
os portr.dores de  titulos de  divida publica externa 11113 

converiio de  convers?io pelo qiial, garantindo Ihes o pa- 
garnerito do juro em ouro, e unificando OS titulos n'um 
typo novo, oii rnantei?do os typos actuaes, os mesmos 
portadoi*cs transforrilem até ao rnaxirna de iiletade do 
capital, o11 acceitem pagamento de  ate metade dos- seus 
juros, ein cedulas do thesouro, coni otc sem juro, âmor- 
tisavcis coiri o11 serri prctnios, pela verha xrinual que 
para esse efleito fôr destiiiada e pelo modo que fôr esta- 
beleci(1o. 

uiiico. S.? 1 para este effeito consii!eradas titulos 
d e  divida pilblica externa todas as obrigações amorti- 
saveis riao cornprekiendidas na escepcâo do $ unico do 
artigo 3.' 

Art.  7." Os titulí~i, de  divida externa qiie antes do 
vencimento do primeiro couyoii, iinrnediato , promul. 
gaqnu d'esta lei, se não acharem incluidos no convenio 
d o  artigo precedente, ficarão identificados aos internos, 
nos terrrios do artigo 3 . O ,  podendo, porbm, deixar d e  o 
estar, assim que se incluam nas disposicõeu convencio- 
naes. 

Art .  8.. Para  assegurar aos crèdores, tailto naçio- 
nses cotiio estrangeiros, o pagatnento integral e regular 
dos jiiro\ e ainortiaac;%o, o governo poderá consignar a 
esse fim, dos rendiaientos nacionaes, aquelles que en- 
tender nccessarios e preferiveis, sem todavia alterar a 
fórma ordinaria de  percepçso dos mesmos rendimentos, 
?nas sim restaurarido, rnodo çoi~veniente, o antigo 
regirrieri dc  dotat;Zo da  divida. 

h r t .  9.' As taxas fixadas nos artigos 1.0, 2 0 ,  3 . O  
e 7.' corrieçar?io st vigorar na data d a  pirb1ical;Zo d'esta 
lei e durar50 até ao firii do anno economico d e  189.2. 
1893; as  cortes fixarao annualmente novas taxas i-edu- 
eidau coriforme as necessidades do  eqililibrio orçamen- 
tal para os annos economicos posteriores. 

Art. 10." 14:' o govetano authorisado a fazer os re- 
gulamentos necessarios para a execuygo das disposifões 
dos artigos precedentes. 



Art. 11.' E' O governo authorisado a decretar no 
pessoal e no material dos servisos publicos dependentes 
de todos os ministerios, e nos das corporac;ões locaes, 
bcm como nos regulamentou c cobranca de  impostos, 
as reformas teridt,ntes á simplificação dos mesmos servi- 
@os e respectivos quadros, effectiiando as  redilcc;õed de  
despezas coriipativeir com a sua boa organisa~ão.  

3 1.0 Xe~ihi~rn  aiignlento de  vericiinento por diii- 
turnidado de serviço sord concedido, at6 prornulgação 
d'essau reformas, quer iios quadrou cio Eatado, quer nos 
das oorporayões adiniriistrativas, ou quaesqiier outros 
estabelecirrientes officiaes. 

3 2.0 Com os empregados excedentes, depois de 
fixadou ou novoe quadros, se irRo preencliendo as vaca- 
turas que occorrerem, sendo collocados, quanto possi- 
vel, nos empregos aniilogos áqi ie l l~s  que exerciam na  
mesma, oii cm differente r~partiy50.  

3 3." O governo dari. contcr á s  cortes do uso que 
Szer d'esta authorisação. 

Art .  1 2 . O  Fica revogada a legislação em contrario. 
Ilinisterio dos negocios da  fazenda, em 30 de ja- 

neiro d e  1892. -José D ias  I'i7a1~9.eirtt-A~zfo~~io d y r e s  
de Gouueia - Joaquini Ped1.o de  Oliveiru i i lu~- t ins  - 
Jorge Cu1~dido C o ~ d e i r o  Pinheiro fiwtado-Fruncisco 
Joagi~int Per~.eiru do A r n a ~ c ~ I  -Antonio de  Souza SiZ- 
ua Costa Lobo - Visconde de Chancelleiros. 

A' commissão da j a z e ~ ~ c l u .  
O S ~ Y .  Frarzcisco B e i ~ ü o :  -Tomarei muito pouco 

tempo & ,amara; mas julgo indispensavel fazel-o, por- 
que rne parece que esta sessão, em tanta maneira nota- 
vel, não póde ericerrar-se sem uina declaraçzo solemne 
por parte do parlamento, com respeito, em principio, ás 
providencias cu-jo conjuncto acaba de  ser spreùcntado 
pelo governo, representado pelo snr. ministro d a  fa-  
zenda. 

O governo araba d e  ciitnprir lionradamente a pa-  
lavra empenhada para com- o p a i ~  perante o parlamen- 
to (Apoiudos) ,  apresentando ao parlamento um relato- 
rio de fazenda, em +e a franqueza das declara~Ges 
corre parelhas com a elevaczo do pensamento e com a 
elegancia do estylo. (Apoiados.) Isso é milito, mas não 
é tiido. 

O governo declarou pela bocca do nobre presidcn- 
te do conselho; que  julgava a situação financeira ven- 



civel desde que todos OS gr~ipos,  todos os homens publi- 
cos d'este paiz, se associassem ao fim conimum de de- 
bellar a situarão e a crise que nos afligem. 

E' preciso que a esta declaração do governo res- 
ponda uma declara~Zo do parlamento (Apoiados), e 
uma dec!arapão sern distincção de partidos ou de gru- 
pos politicos. 

Os partidos politicos tFem ultiinairierite posto de 
parte a prosecucEo exclusiva dos seus ideaes. E' um 
serviqo feito ao paiz. E téeni de  fazer ainda inais, e 6 
esquecer n1r>ste momento as accu~ações que lhes andam 
a fazer, e i~riireni se todos no pensamento comniuiir da 
salvaçâo da  p:itria. (Apoiados.) 

Por isso tomei a liberdade d e  apresentar uiria mo- 
são, O que faco em nome da  minoria progressi~ta,  es- 
perando que ser8 acclamada por toda a camara. (Apoia- 
dos.) Vou lê1 a. E:' a seguinte: 

<<A camara, sem querer antecipar qualquer jiiizo 
&cerca das propostas que lhe acabam de ser apreserita- 
das pelo goverrio, nias j i~ lgando traduzir a s  aspiracões 
do paiz, delibera lançar na  acta da  presente sessáo a 
deolaraçuo de que se acha disposta n votar todas as 
economias e i1nposic;ões que se considerem indi~perisa- 
veis ao equilibrio da  despeaa e da receita oiqaniental, 
no intuito de se conscgirir a regenerzgão economica e 
financeira do paiz e de assegurar e robustecer o credito 
publico.-F. Beil.clo-Eduado José Coelho-Francisco 
de Cctnzpos-.Tosé Frecleri~o La,ra?2jo - Allrzeidu e Brito 
-EZvino cle Brito-José Jul io  IZod~igzies.)) 

E' esta a resposta qrie entendo que a camara deve 
dar  desde hoje ao parlamento, para que não possa lá 
fora haver nem um niomento de  hesitação sobre se o 
parlamento estava ou não h altura do seu dever, 
(Apoiados.) 

N'este seculo a na@o quiz salvar a sua  indepen- 
dencia e salvou. Hoje quer salvar o seu futuro, e por- 
que o quer, ha de consegui1 o. (Vozes:-Muito bem). 

Mando para a meza a moçEo, e requeiro a urgen- 
cia d'ella. 

Tenho dito. 
Vozes:-Muito bem. 
O snr. Joüo A~~oyo : -E io  tinha a mais pequena 

tensão de  usar d a  palavra n'esta sessão; mas depois das 
declaragTies feitas pelo snr. Beirão julgava do seu de- 



ver usar da  palavra, não porque jiilgasse necessurio re-  
petir as declaragcies que fizera por parte da  maioria a o  
apresentar se  o actual gabinete, liias para que  o seu si- 
lencio 1130 podesse ser interpretado conio uma manifes- 
taça0 liostil da  maioria. 

N?io era  o momento azado para discutir as propos- 
tas do snr. minihtro da  fazenda, nem elle se 1evaritAra 
para o fazer, mas simplesmente para dizer que o senti- 
iiiento de econoiriia que resaltava (ia proposta ministe- 
rial era o mesmo que havia de dominar a maioria n a  
d iscuss~o e votação d'essa proposta. 

Por i1111 acaso era á maioria regetleradora que ca- 
bia inais uma vez concorrer para a salvapâo do paiz 
n'uina situação angustiosa e difficil, e assim conio então 
o partido regenerador soube estar A altura das suas  
obrigacoes, a maioria saberia hoje proceder da  mesma 
fórma. 

'l'c~rminando, pedia que a proposta apresentada pelo 
snr. \leiga Keirão fosse votada por acclama~tio. 

O s ~ v .  Jogo Pinto cios Sa?ztos: - Pedi a palavra 
para nle associar A mocào do snr. Beir?to, a qual tra-  
duz tar~ibein o modo de pensar do grupo a que per- 
t z n ~ o .  

ljepois do relatorio do snr. ministro d a  fazenda, 
eni q u r  se exp8e com a maior franqueza e s ince r id~de  
o Estado precario d a  fàzerida publica, o que é urgente 
é eiitrai. eiri vida nova, pondo de  parte a s  divisões po- 
liticas. 

O govei-no nRo subiu ao poder por influencia, d e  
nentinm partido, veio em nome da  salvap%o publica para 
estirpar todos ou abuaos e não ter complacencias com 
ninguern 

Pútlem as medidas apreseiitadas conter algumas 
desigualdades e até injilstiçau; mas, como o ministerio 
considera esta qilest80 uma questão aberta, acceita to- 
das as modificações, corntanto que não visem a dimi.  
nuir os recursos de que carece absolutamente para equi- 
librar o organiento. 

A situação é t8o grave e impõe se por tal fórma 
que, se porventura a carnara quizesse tomar uma atti- 
tude hostil á s  medidas do governo, o paiz não acompa- 
nharia essa reacção inconveniente. 

Quando se cliega a uin estado desgraçado como 
aquelle em que nos achamos, não h a  outro remedio se- 



não soffrer resignadamente os ~acr i6cios  que nos exi- 
gem. 

Trabalhemos todos para fazer desapparecer quanto 
possivcl as desigualdades; mas, se o não conseguirmos 
completamente, sujeitemo nos aos protestos. As circums. 
tancias anormaes demandam sacrificios dolorosos. (Apoia-  
dos.) 

O s l 2 ~ .  Ecluw~~clo A6rezc:-Embora a proposta em 
discussão tivesse sido apresentada por uin cavalheiro 
que clle muito respeitava, tinha a declarar que a não 
aoceitsva. 

Perguntavn, que epidemia tinha devastado o paiz, 
que  desastres, qixo guerras, que cainpos d e  batalha se 
erisanguêntaram para se vir apresentar ao parlamento 
urna ~ncd ida  de fazenda que era uma verdadeira in-  
deinriisaçZo d e  guerra? 

O que houvera fira trinta annos de  paz e de pan- 
dega,  ern que os goverfiosabandoilaram n patria, dei- 
xando-a scrn credito, sem instruc@ío, sem coinrnercio e 
sem industria. 

N3o se ia pedir 10:000 contos para pagar uma 
i n d e i ~ n i s a ~ a o  de gnerra, mas para  tapar os b~iracos  
abertos pelo goverr,o transacto. 

A attitude de  desconfiança que manifest:ira para 
corn o governo no primeiro dia em que elle se apresen- 
t$ra ao  parlamento, continuava a tei a ainda, pois não 
o via cahir directamente sobre as grandcs cabeças. 

A proposta do snr. ministro d a  fazenda j B  trzczia 
alçapões, a commissão d a  camara havia d e  lhe abrir  
mais e na d iscus~ão ainda haviam de ser abertas mais 
a l~apões .  

11% n m  anrio apresentára um projecto em que se 
propunliarn varias ecoriomias; pois a catnara, n%o sd 
uão adinittíra á discussão esse projecto, rnxs nem se- 
quer consentíra a sua  publicap2o no Diapio  do Go- 
verno. 

N'estas c o n d i $ i e ~  que confiança havia de  elle ter  
n a  camara? 

O sny. Pedro VC.'icto~:-Por parte d a  commissão 
d e  fazenda, pediu que fosse aggregado á mesmsL com- 
missão o snr. deputado Eduardo Abreu. 

Foi  appl-ovada. 
O snr. Eclr~drdo A61-ez~:-Pedi a palavra, unica- 



mente para agradecer a benevolencia d a  camara e a 
distincção com que m e  honrou. 

O snr. presidente: - A proposta apresentada pelo 
snr. Fraricisco Reirão, creio que não carece d e  ser vo- 
tacla; jiilgo r l i ie  a camara a approvn por acclamayto. 
(Mziitos npoiaclos.) 

ARTIGO IX 

Projecto para a venda das colonias 

O s n v .  l ' e ~ . ~ e i ~ a  cle Aimeida:-Releve-me v. exc.= 
e a camai-a que volte a insistir, segundo a minha ordem 
de ideias, maridando para a meza o seguinte pro,jecto 
de  lei: 

((Artigo 1." E' o governo authorisado a assignar e 
ratificar um converiio tcndo por fitn a transferencis d a  
sobestinia dos nossos dominios coloniaes da  Griirik, Aju .  
d&, Cabirida, hIoc;aliibiqiie, RIacau e Timor. 

«Art. 2." As compensacc'jes pecuninrias que deri- 
varem da  exec~ipKo do artigo 1." serão applicarixs B im-  
mediata solvencia d a  divida flnctuante interna e exter-  
n a  e para base de urna conversão d a  divida publica g e -  
ral, red~izirido se o padrrio do juro. 

ct Art. 3." O governo sa1vaguarliar;i e precisar8 tan- 
to quanto possivel, nas convenc;ões qile celebrar em vir-  
tude  do artigo I.", as fronteiras d o  dorninio colonial d e  
Angola. 

<Sala das sessões d a  camara dos snrs. deputados, 
1 de fevereiro de  1892.-J. B. Ferreira de Alnzeida.~ 

Quando o anno passado propnz a alienagiio de  Mo- 
gambiqiie, justiíiqnei largamente essa ideia, e não vol- 
tei a insistir sobre o assumpto. 

Ha dias, quando me pronunciei sobre as ideias eco- 
nomicas do governo, de  que já temos o modêlo ou a de- 
f in i~ão ,  no projecto apresentado a esta camara, tambem 
m e  pronunciei contra ellas, contrapondo uma outra or- 
dem d e  ideias que desenvolvi; agora limito me a man- 
dar esta proposta para a meza, e a fazer uns pequenos 
commentai.ios sobre o assumpto. 

Affigura-se a muitos que 6 menos correcto alienar 
colonias, e entretanto este modo de  pensar não é novo 
n a  historia politica dos diversos paizes, e já citei em 
1891 a realisapão de  muitas alienações feitas atd por 
napões poderosas. 



Quando em 1795, em Inglaterra, Paterson organi- 
sava uma expedição colonial para os Ertados-Unidos, 
12ochester, rnembro da camara dos communs, protestava 
e pronunciava se contra essa medida. A expedipxo or. 
ganisou se, nias perdeu-se passado poiico tempo; entre- 
tanto, os que eram apologistas d'essa ordem de ideias e 
contrariou :is de  Rochester, queimaram o em e j t a t i~a  em 
Edimburgo; em contraposiç80 é ministro das obras pu- 
blicas em França,  Ives Guyot, uni dos maiores propa- 
gandistas contra o dominio ~o lon ia l  francez, e cli~e, enm 
vez de  ter  a gloria, como Rochester, d e  ser queimado 
ein estatua, b. ministro de uma nação d'aquella ordem, 
onde ainda hoje as ideias de  dorninio colonial tóem uma 
csrta acceitac5o. 

Artliur Young, em 1755, no relatorio qiie fez ácer- 
c a  do estado da França antes d a  revolução, dizia que, 
por mais desenvolvida que se considerasse a agiiciiltura 
em Inglaterra, não tinha nietade do descnvolvirnerito que 
podia ter; «este atrazo provém da  potitica colonial. . . 
devendo considerar-se amigo o inimigo qiie lhe roilbas. 
se as colonias.)) 

Cens~iroil se Luiz XV por ter cedido o Canadá & 
Inglaterra,  dcpois de uma guerra de  sete annoe, deriva- 
da  em grande parte das pretenqzes da  preponderancia 
colonral. Voltaire cliamava aos dominios do CanadB gei- 
ras  de neve. 

Em 1795 Larocl-iefoucault Liancourt, n'um rclato- 
rio das suas viagens, diz que os officiaes da g i ~ a r n i ~ # o  
ingleza no Cdnadá eram de opinião que se devia aban- 
donar a colonia! 

E note v. e ~ c . ~  que isto é tanto mais exti.aordina- 
rio, quando o Canadb, coino os Estador Uriidos e n Ans- 
tralia são,regiões qiiaui com as mesmas condic;Ees cli- 
matericas da  Inglaterra, onde a raça branca vive, se 
desenvolve e propaga, e onde por consequencia 6 possi- 
vel e relativamente facil a colonisaclo eurooeia. 

Nelson, membro d a  camara dos communs, interro. 
gado em 1831 por Tocqueville a respeito do Canadá, 
respondeu terminantemente que O Canad i  não servia 
oa ra  nada.  
I 

Henry Parnell, economista notavel, escrevendo no 
Pinancial Refornz, declara-se de  accordo corn Arthur 
Young, a respeito das condipões coloniaes da  Inglater- 
ra,  e diz: ((A historia das colonias B constituida por urna 



serie de pre.j~uizos. . . e a perda total de riquezas nacio- 
naes que as colonias tem acarretado sóbe a uma cifra 
Çabillosa. » 

Parnell foi depois ministro da guerra. 
Como v. em." vê, econornistas e politicos, alguns 

occup:tndo lugares eminentes na adrninistraçãg publica 
de outros I<stados, téem se mostrado contrarios aos do- 
minios coloriiaes, apesar de alguns d'estes terem elemen- 
toe de vida, nbo só pelas regizes em que se acham, co- 
mo pelos meios de qiie esses J % t a d ~ ~  dispõem, e nem 
foram repellidos na politica, nem jillgados traidores $ 
patria. 

N%o é muito, pois, que eii, sem importancia algu- 
ma em comparapão com a d'estes homens illustres, mas 
escudadv com as suas opiniões, venha condemnar a pnr- 
te do nosso doininio colonial, que não tem as condições 
geographicas, que tinham os dominios coloniaes d'essas 
naçoes em qiie elles o condetnnavarn, apesar dos recur- 
sos de que dispunham, e n6s não temos. 

Mas, o mais nutavel 6, que, por occasião da morte 
de Gordoil, toinada Kartoiim pelo Malidi e perdido o 
SoldLo no Egypto, Jolin Xorley e Labaushere, secun- 
dados por Bradiaugh, pronunciam se, com o apoio de to- 
do o partido liberal e radical em Inglaterra, pelo aban- 
dono d'aquella região. 

Toda a gerite sabe qual é a importancia que a In- 
glaterra liga ao seu dorriinio no Egypto, qual a popula- 
ridade de Gordon, e como ella tern resistido a sahir de 
alli; entretanto homens publieos importantes d'aquelle 
paiz, depois de um desaire para as suas armas e para 
w sua influencia poiitica, n3o diividararn dizer clararnen- 
te: não se vingue Gordon, não se reconquiste o 801- 
dão. 

E assim se fez, sem que, como diz Ives G~iyo, se 
chamasse traidores & patria aos homens que dirigiam a 
opinião publica n'aquelle sentido. 

Mas ha mais e melhor. 
Gladstone derriba o gabinete de l3eaconsfield por 

causa da sua pulitica externa, e apesar de ter sido li- 
songeira para o orgulho inglez nos seus resultados, o paiz 
quer paz e socego, e o novo parlamento decide por uma 
enorme maioria que se abandone o AIghanistan, com 
todos os interesses politicos e commerciaes que a Ingla- 
terra tem ligados áqiiellas regiões, perdendo-se mais de 



500 mill-iõcs de  francos (90:OOO cotitos de réis) de des- 
pezas jLt feitas! 

Aqui tem a cnmara uina resenha historica, resenha 
scm pretensões, .porque qualquer a pijde r biiscsr, co- 
mo eu fui, aos Itvros onde v8em mencionados estes fa- 
ctos, e a qiie fiz referericia, para rne defender contra os 
que possani qualificar de  menos correcta a minha insis- 
tencia Acerca d ; ~  reduccgo do riosso doiriiaio colonial: in- 
sistencia, em que ine mariterei, n a  esperança dc  o con- 
seguir, como O conseguiu o (leputado iiiglez, que apre- 
sentou pela primeira voz a lei da  aboliçAo dos direitos 
sobre o trigo, repellida eiu absoliito no principio, mas  
insistitido sempre, e appellnndo para a quietacão dos es- 
piritos, e para o estudo grave e sório do projecto, che- 
gou a opitliso publica a convencer se de qile era urna 
medida de  utilidade publica I: a adolital a finolrnente. 
(.h ~oiaclos.) 
\ L 

Só receio que a minha medida cle pura aclininistia- 
çLo piiblica, fundada sobre a a l i ena~ão  de parte do do- 
mínio colonial, que eu julgo iniitil e iriaproveitavel por 
nós, rico sem duvida, mas inexploravel para quem iião 
tem gente, nem dinheiro para faze1 o; sí, receio, repito, 
qiie essa medida, qiiando venha a discutir.se, seja tnr- 
de? e por consequencia sem os rcsirltadoir pr:iticÕs que 
seria para desesiar. 

Niio deprecio o nosso dorniriio colonial, n%o digo 
que n%o 6 rico, e que n l o  tenliarnos I &  doininio, comoJA 
alguns jornalistas importantes téern dito, o que B alta; 
mente hiiniilliante para au nossa3 prosapias de  coriquis. 
tadores e dotniriadores. e oreiildicial Dara o conceito d e  
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colonisadores, e para a exploraqxo por meio d e  Compa- 
nhias, como se  preconiua. Dizer, por exemplo, que n6a 
temos urn dominio, como ^jndá, por consentimento do 
rei de Dahomé, ou como ilIoçatnbiq~ie, unicamente pelo 
consentimento de Gungunhana, que hesita entre nós e 
os inglezes, consoante a melhor qualidade de wisclcy ou 
de  aguardente, que um ou outro lhe possam dar,  isto 6 
que é complefamente deprimente? para a nossa authori- 
dade como nação, com soberania sobre aquelles territo- 
rios. (Apoiados). 

Citei outro dia varios trechos do livro de  Paul. Le- 
r03 Beaubieu, sobre a colonisapão dos povos modernos, 
em abono das minhas ideias, e como não mencionei um 
que acho importante, v011 menciona1.0 agora. Diz elle 



que a Suecia e a Noruega, empenhando valores em ein- 
prezas coloiiiaes, p:ejudicaram d e  um modo permanen- 
te o seu desenvolvimento iiiterno. aparece aue  vão to- . . 

mando juizo vendendo as suas illias da  hmerica,  p r o -  
curando um capital, que ter6 um campo d e  explorapão 
productivo no paiz. » 

Diz isto a respeito da  Suecia e da  Noruega o pa-  
triarcha dos economi~ta j  coloniaes, o que vem em refor- 
ço dos argumentos que teritio addiizido a favor d a  re- 
ducção do nosso dominio colonial, devendo notai. se q u e  
a Suecia e a Noruega teem uma enorme navegaçso mer-  
cante, e que o seu dominio colonial é insigtlificantissiino. 

E aos qiie entendem que para fazer renascer, r e *  
viver, ou robustecer a nossa industria, o nosso cornriier- 
cio e a nossa agricultura, é um erro politico reduzir o 
dominio colonial, porque reduzimos or, mercaclus, direi 
ainda, que erro 6 affirmar similhante proposigãu. 

NBo é mercado portuguez urn territorio conio o de  
Mocambiciue. onde n%o ha o direito differenvial dc  ban- 
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deira protector, e onde o proprio imposto de transito vai 
ser remido pela Inglaterra, segundo o convenio que fo- 
mos forçados a acceitar. 

Colonias em tses condisões não são, n%o pbdem ser 
mercados nacionaes; para que havernos, pois, 'de ter os 
encargos d e  aclrninistra$io corli todas as coriseqiieiicias 
que d'ahi derivarii?! (Apoiados.) 

Se nern a raça ncin a lingua predomina111 ii'cimn 
regigo, e nzo é facil fazel-a predominar em regiõeb vas- 
tissimas, com a diminuta popula<;ão d e  qiie dispGinos, s e  
ainda inesnio quando aredorninem, faltam todos os de- 
mais rcqili~itcis'necese~rios para a éxistencia de  I-elações 
commerciaea corii essa reziâo. a conservacÃo do donii- u r 

nio colonial traduz se em pura perda presente e futura. 
E' d'esta mesma oiliriiBo o ecotlornista Ives Guvot. 

J ,  

actual ministro das obras publicas em França;  e para o 
demonstrar cita as condições em que se acharn as ariti- 
gas  colonias d a  ~ r n e r i c á  hoje eriancipadas, em  que a 
Venezuela, tendo um cornmercio geral de 56 milhoes d e  
francos, pouco excede o de  1 inilhâo com a Hespariha, 
antiga mãe-patria. 

Com a Columbia, a IIespanha nem sequer figura 
em especial como outras nações, e está incluida na  desi- 
gnação geral de  outros raizes, tão insignificantes são a s  



suas relações commerciaes com a antiga colonia; e o 
mesmo acontece com r e s p ~ i t o  ao Pe iú .  - 

O Cliili, tendo urn movimento geral  86 com a In .  
glaterra de mais de 60 rnilhões de pesos, tem com a 
IIespanlla apenas 3íi2:000. 

A IZ*pub!ica Argentina em 1882 tiriha com a I n -  
glaterra um commercio representado por 26 milliões de 
pesos, contra 4 rnilhões apenas com a Hespanlia; e o 
Ui*ugiiay, ii'um incrvimento tambcm com a Inglaterra d e  
perto de 9 inilhi3es de pesos, mantinha com a Hespanha 
relaqões commerciaes representadas por pouco mais de 
2 rriilhões d e  oesos. 

L 

E entretanto a rasa e a lingua dominante n'estes 
paizes 6 a hespanhola, mas o commercio dominante é 
inglez; e assirii perdeu a Hespanha tempo, vidas e di- 
nheiro, ficando quasi arruinada, em beneficio simples de  
outros paizes, principalmente d a  Inglzterra. 

Aqui tem v. exc." os resultados prhticos da  activi- 
dade de  uma nacÃo nLie trabalhou comnosco na desco- 
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berta e n a  conquista, e diga.me se esta historia não nos 
serve dtt licão. e n%o nos esth aconselhando a desfazer- 
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nos de um doniinio que não 6, nem ptide ser proveitoso 
para nUs, corno mostram os factos apontados. 

Lerop Rsaiilieu completa esta critica clizendo a pag. 
3G do seu livro sobre a colonisação dos povos moder- 
nos qne a Hespariiia se preoccupou ~ n a i s  com as  minas 
da Ameiica do que corn a industria e agricultilra d a  
mãe:-plsia, qilando rinda se compara ao3 r l s u ! t ~ d o s  d o  
trabalho de um povo laboriuso. Apd? a perda das  colo- 
nias acho11 se dejpovi)ada, sem ind~istr ia,  sem agricitl- 
t a r a  c sem relações coin'nxciaec;, apesar d a  expansão 
da racn. 

Ora,  o que é que proponho? 
E' que n8o estejamo3 a correr o r i ~ c o  de sacrificios 

inuteis, e provado, como tetiho demonstrado, que par te  
do  nosso doininio colonial é inteii*amentit improdiictivo 
para  nós po.r falta de gante e recurso3, nos desfaçamos 
d'elle emquanto é tempo, aproveitando os resultados prá- 
ticos e econornicos oue d'ahi advenhsm. nara  acudir  ao 
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resto e 6 situapão ec~nomica  em que nos achamos. 
E sem toinar a r e ~ u o n 3 a b i l i d ~ d e  amitiva de  uma  

declara@ que passo a fazer, àirei que, antes de  ent rar  
para a camara, fui informado de que o anno passado, 
depois d a  apresental;ã~ da  rninha proposta Acerca d e  



Moçambique, constou e correu com visos d e  verdade 
que o governo inglez dava pela região ao sul de  Mo- 
cambique 54:000 contos d e  rbis. 

Se  este facto é verdadeiro, o que 8 facil de verifi- 
car, h claro que o dominio colonial que  eix indico paita 
alienac;?io podcrlt produzir a indemnisapão de  60:000 con- 
tos de r8is para base d e  uma operação de  conversão e 
amortisa$io da  divida publica, e parece-me qiie isto se- 
ria mais iitil, mais sensato e mais proveitoso do que  
querermos tnantcr um dominio colonial sem d'elle ti- 
rarmos resultado prhtico, vivendo de  t r a d i ~ õ e s  de  glo- 
rias de uni passado de duvidosa acpão hurnanitaria e 
moral. 

Como v .  exc." vê,  accentúo bem o meu objecti- 
vo. Coneiste elle na  rcducção de um dominio, que repu- 
to inaproveitavel, para effectuarmos, com as indemnisa- 
sões d'essa red~icqão, iims operação da conversão e re .  
duccão d a  divida publica alliviando os encargos que  
pesam sobre a noasa adininiutrapão piiblica e tratando 
depois, por meio das  economias que se possam fazer 
nas despezas, de seguir uma administração regular, que  
os dolorosos acontecimentos que se esta0 dando nos im- 
põerii para rios mantermos na linha normal e correcta 
que deve manter lima nagão que tanto se  desvanece pe- 
Ias tradições do passado. 

Se fômos ousados, valentes e emprehendedores no 
passado, é ncccssai.io ser correcto e digno no presente. 
Serft bom não esquecer o passado, nem pelo que elle 
mesmo nos impõe; é preciso ciiidarmos do presente e 
do fnturo coni seriedade e dignidade. 

N'este sentido, e porque entendo que rsta camara, 
por estar no terceiro anrio do seu periodo legislativo e 
não veio eleita debaixo do movimento d a  opinião Acer- 
ca da  reducção do dorninio colonial, que presentemente 
se  discute, e porque ernfirn é uma questão d e  alta im- 
portancia nacional, vou mandar para a meza uma pro- 
poçta, sobre a qual  peEo a urgencia. 

((Proponho que o meu prqjecto d e  lei sobre redu- 
cyão do dominio colonial, seja impreaso e enviado a to- 
da3 as  corporaç52s electivas do pais, juntas geraes, ca- 
maras municipaes e juntas de parochia, e bem assim 
ás associações commerciaes, industriaes e corporac$ea 
s;ientificas, devida e legalmente constituidas, para que  
e~ni t tam o seu parecer pela simples declaração de ap- 
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provo ou rejeito, atE fim do presente mea de feve- 
reiro, e devendo considerar-se para todos os effeitos, co- 
mo ápprovando o pensamento-do projecto, as que nãa 
responderem dentro do praso marcado. 

«Sala das sess0es da  camara cios snrs. depiitados, 
1 de fevereiro d e  1892.-J. R. Feweira d e  Al~neidu, 
deputado pelo circulo n.' 92.)) 

Desde que um meinbro do gabinete, que, pela sua, 
alta importancia, julgo incapaz de  quaesquer versa- 
tilidades, e que pelo seu estudo e idade tem a sua opi- 
ni8o formada, achou demasiados os dominios colonines 
de  qire dispomos, não tenho duvida ein fazer e propos- 
t a  que f a ~ o ,  porque coni ella nRo venho levantar emba- 
raços ao governo; pelo contrario, +procuro collocar o go- 
verno e a carnara na  situsçHo iiiars dcsafogadapossivel, 
sob o ponto de  vista politico em que se póde encarar 
a minha proposta. 

Disse o snr. Ayreg de Gouveia, ao presetite minis- 
tro da  j i i s t i~a ,  no seu memoravel discurso de 25 d e  ju- 
nho de  1891, na camara dos dignos pares: 

uNós não havemos meios de policiar e civilisar t2o 
descompassadas e precarias extensões d e  territorio, e 
n2io devemos sacrificar a9 precis5es urgentissimas .do 
continente a miragens vacillantes e sonhos irrealisaveia 
das coloaias. Ta l  O meu alvedrio. Despraza a quem des- 
prouver. Arruinamo-nos a fomentar alli um gcrmen de  
cobiças, que, em futuro não longinquo, nos envenena- 
rií a independencia. Quizera Deus que eu nie enga. 
nasse. u 

~ -. 

Ora, desde que irm membro do gabinete pensa as- 
sim, as  minhas propostas n2o pódem por fórma algu- 
m a  causar-lhe embaraços. 

&Iaia ainda. O governo, pela voz do snr. ministro. 
da marinha. disse: 

((Que o governo estava no firme proposito de  man- 
ter integralmente todas as colonias, porque queria viver 
com a opinizo publica e esta ainda se não tinha mani- 
festado contraria n similhante pensamento. u 

Pois, para definir a opinião do paiz sobre a mate- 
r ia sujeita, é que mando para a meza a proposta que  
acabo d e  apresentar, fazendo-se d'esta fórma um ple- 
biscito indirecto, para que o paiz diga se s i m  ou não 
quer arrostar com os sacrificios mais crueis, conservan- 
d o  as tradições do passado, e tendo no futuro a miee- 



ria; ou se quer, por uma medida perfeitamente regular 
e sensata, advogada e orientada n'outros paizes mais im- 
portantes por homens eminentes, fazer uma liquidação 
parcial, mas completa, salvando o paiz de  graves traris- 
tornos e de  uma decadencia porventura irrcmtdiavel. 

( O  orudor fui c~~nzp~inzentado por varios snrs. de .  
put aclos .) 

O projecto foi aduiittido B discussão e enviado ás 
commissões do ultramar e fazenda. 

A proposta não foi admittida. 

A R T I G O  X 

Abolição do subsidio dos deputados pago pelo 
thesouro publico 

Na sessão de  3 de fevereiro, o deputado Serpa Pin-  
20 apresentou o projecto d e  lei seguinte: 

8Senhores.-As propostas apresentadas n'esta casa 
do parlamento pelo e ~ c . ~ "  ministro da  fazenda em ses- 
são de 30 do mez d e  janeiro findo, e sobretudo o rela- 
torio que as precede, mostram á evidencia que é preciso 
pedir grandes, enormes sacrificioa ao paiz. 

Considerando aue  a camara dos desutados tem d e  
1 I 

sanccionar a s  leis que  habilitem o governo a exigir esses 
sacrificios, julgados indispensaveis para a salvapão d a  
fazenda publica, e tem de impor com o seu voto novos e 
pesados tributos it nação que a eleger; 

Considerando que o bom exemplo é o supremo ar-  
gumento de  moralidade; 

Apresento R vossa ssibia e justa apreciapIo o seguin- 
te projecto d e  lei: 

Artigo 1." E' supprimido, no  orçamento do Esta- 
do, o subsidio dos deputados da  nação. 

5 unico. A titulo d e  representação, é conservado O 
si~bsidio que recebe o presidente da  camara, B data  da  
presente lei. 

Art. 2 . O  As camaras municipaes dos circulos elei- 
toraes pagarão aos deputados que elegerem esses circu- 
10s um subsidio diario d e  28500 réis, emquanto essea 
deputados estiverem assistindo 4s sess8es parlamen- 
tares. 



8 unico. Qualquer deputado, querendo, poderá pres- 
cindir d'esse subsidio. 

Art. 3.0 Essas mesmas camaras pagar50 aos depu- 
tados a s  despezas de viagem de ida e regresso, quando. 
vierem assistir ás sessces parlamentares. 

Art. 4." Todo o deputado que tiver residencia ef' 
fectiva e permanente em Lisboa não ter8 direito ao sub- 
sidio estipnlado no artigo 2.O 

Art  5.' Esta lei te rá  vigor e e x e c u ~ ã o  por todo c 
tempo que durar o novo imposto nos ordenados dos 
funccionarios uiiblicos e nas rendas dã divida ~t ib l ica :  
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mas caducar5 (volvendo ao estado de cousas no moqen-  
to d a  sua apresentacZo) logo que essas deducyões dei- 
xem de ser psrcebidas pelo Estado. 

Art. 6." Fica  revogada toda a legislap?io em con- 
trario. 

Sala das sessões da  camara dos deputados, 1 de 
fevereiro de 1892. -A. A. R. Se7.p Pinto ,  deputado da  
nação. 3 

Lido n a  naeea, foi ndnzittido e enviado ci conzmissão. 
de  fazenda, ouvida a de ad~rtinist~.ar;Zo publica. 

No Diavio do Govewzo n.O 209, de 16 dc eetem- 
bro, foram publicado o relatorio e decreto srguintes: 

aSen2ior.-Entre nós, como em qiiasi todos os pai- 
zes, foram sempre inteiramente gratuitas a s  fiiricsões dos 
membros da  segunda camara legislativa, mesmo desde 
que n'ella deixou de predominar o elemento riqueza; e 
nem aos membros da  parte electiva, creada pela carta 
d e  lei de 24 de  julho de 1885, houve j:imais ideia de  
conceder subsidio. 

Es ta  providencia deve ser applicada a carnara dos 
snrs. deputados orque assim o aconscltiam os exern- 

i p, plos de  varias naçoes adiantadas na carreira da  civili- 
sação, e imperiosamente o exigem a s  circumstancias a n -  
gustiosas do paiz. 

A hora é d e  sacrificios para todos; e de  cima Q que 
devem partir os exemplos para serem realmente profi- 
cuos 4 causa nacional, 

A missão de fazer leis, que em si representa a mais 
augiista funcção nos povos regidos por instituigões libe- 
raes, é a mell-ior retribuição que póde ter o deputado. 



No entretanto, para desarmar a rinica iesisteiicia 
que se levanta coritra ebtc pensamento patriiltico, per- 
mitte-se ás municipalidades do respectivo circulo s u b i -  
diar o eleito, do  qiie se encontram veatigios nas velhas 
iristiti~ic;Ges poiiticas da paiz, e exemplos em nações que 
p6dern servir de xriodêlo nas baser pr8ticas de  adminis- 
traclo. 
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A economia resultante d'esta m ~ d i d a  nZo póde 
cornpiltar se em menos de  40:000#000 r&is por anno. 

Por estes fundamentos tenho a honra de siibmettci- 
á elevada ap rec ia~ão  de  Vossa 3lagestade o seguinte 
projecto dc  decreto. 

Paço, em 13 de setemgro de 1892. - José Dias 
Ferrei?-a. 

«Usando da  aathorisa~Ro que me confere o artigo 
13.0 da carta de  lei de 26 de fevereiro de 1892, hei 
por bem decretar o segi~írite: 

Artigo 1." Os deputados ás cortes geraes da  nação 
portiigueza exascem sem remunerat;ão as suas funcções. 

$ unico. Terao,  porétri, passagem gratuita nos ca- 
minhos de ferro do Estado, e nos navios do Estado, 
para o exercício das respectivas funcyõea. 

Art. 2 . O  São authorisadas as municipalidades dos 
respectivos circulos a subsidiar os deputados, não resi- 
dentes na capital, quando as  circumstancias dos eleitos 
O reclamarem absolutamente, comtanto que csse subsi- 
dio nCto exceda o que estA reconhecido na legislagão vi- 
gente. 

Art. 3." Os empregados publicos que não accumn- 
larem o exercicio do seu emprego coru as funcções l e -  
gislativas, apenas téern direito ao vencimento de cathe 
goria. 

Art. 4.v 13Ko são coinprehendidos nas disposiqões 
do presente decreto os deputados do ultramar, qiie tive- 
rem residencia n'alguma das possess5es ultramarinas. 

Art. 5." Fica revogada a legislapZo em contrario.. 
O presidente do conselho de ministros, ministro e 

secret,ario de Estado interino dos negocios do reino, e 
ministro e secretario de  Estado dos negocios da fazcn- 
da, assim o tenha entendido e faça executar. Paço, e m  
15 de setembro d e  18 92.-R~s~.-José Dias Fevreira. » 



ARTIGO XI 

Proposta do deputado Manoel de Arriaga para se de- 
cretar a accusação do ex-ministro da fazenda Ma- 
rianno de Carvalho 

N a  sessgo de  5 de fevereiro, o snr. 11anoel de  Ar- 
r iaga disse que chamava a attenpão dos seus collegas 
para um assutnpto gravissimo e em que todos os lados 
da  carnara deviam estar interessados. 

Tratava se de uma questão da  lionra de  um func- 
cionario ~iul>lico d e  alta cathegoria, da  honra de pin 

Iiomern em cujas m5os foram entregues os sêllos do E s -  
tado.  

Um orador e parlamentar distincto em Hespanha, 
Olozaga, quando urna vez se levantára uma qilestZo de 
honra que lhe rcspeitava, vira-se n a  posiçzo de, para se 
defender, arguir a propria Itainha. 

Tinharn se revoltado contra elle os partidos monar- 
chicos, mas Olozaga dissera-llies qiie a sua honra era 
a honra d a  patria; e s6 com estas conseguira 
fazer-se ouvir 

Estava-se agora no mesmo caso. Tratava se da  hon- 
i a  d a  patria. 

O funccionario a que se referia fizera confissões de  
tal ordem, que elle, orador, as denunciira B camara 
quando fallou no dia em que se apresentou o minis- 
terio. 

Seria ou não seria ellc culpado? E r a  necessario que 
tudo se averiguasse, era necessario que elle se defendes- 
se, era necessario, emfim, que se defendesse a honra 
d a  patria. 

Não fazia mais cansidera~ões,  porque nos conside- 
r a n d o ~  d a  proposta conçign&a tudo quanto entendera 
devc~i. dizer, e porque julgava que a melhor eloquencia 
.era a coheiencia com os priricipios da  honra. 

7520 descjava que a camara deliberasse precipita- 
damente,  e por issr, não pedia a urgencia d a  proposta. 
Fedia que ella fosse enviada A commissão de  infracções 
para dar o seu parecer. 

O que quereria era que a sua voz fosse ouvida d e  
todos os lados da  camara, por entender que as circums- 
tancias são tão extraordinarias, que  todos devem cortar 
pelo seu passado. 



E r a  esta uma sessão extraordinaria na ra  a histo- 
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ria do paiz. As cousas não podiam continuar como a te  
aqui. 

LB fúra havia muito quem oihasse para nós, e era 
preciso por isso que todos esqueceasem o seu passado e 
que cada um se compenetrasse da  situa~Ão do paiz. 

Estava agora convencido de  que os applausos d a  
camara ao rclatorio de  fazenda erarii sinceros. e uor is- 
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so pedia a todos que se desprendeasem da politica par- 
tidaria e que olhassein a qitestão só pelo lado do que 
devern B patria, deliberando sem paixão sobre uma pro- 
posta cnja apresentaçlo o molestava, mas que o dever 
lhe impunha que fizesse. 

Tinha o arguido muitos amigos e alguns d'elles ou- 
vira dizer que, se muito errára, fora porriue muito con- 
descendera. Seria verdade? O que esperava e ra  que elle 
se podbsst: elevar tanto como 111'0 desejava. 

A proposta que mandava para a meza era a se- 
guinte: 
U 

aSnrs. deputados.-Considerando que na sessão do 
dia 14 de janeiro ultimo, pelo ex-presidente do conse- 
lho de ministros, o srir. Abreu e Souza, foi affirmado 
o s e ~ u i n t e :  " 

« E m  conselho de ministros que teve lugar segun- 
da-feira ultima o snr. conselheiro i\Iarianno Cyrillo de 
Carvalho declarou haver feito ti Companhia Real dos 
Camirilios de Ferro  alguns adiantamentos na  iniportan- 
cia total não inferior a 13.000.000 francos, sem 
nheçiinento dos seus ~ o l l e g a s  no ministerio, e sob sua 
exc lu~ iva  responsabilidade; e dando só agora conheci- 
mento aos seus collegas d'este facto, que tinha de ser 
consignado no relatorio de  fazenda, desejava saber se 
o conselho de ministros queria tomar d'elle a responsa- 
bilidade. 

« O  conselho de  ministros entendeu não poder to- 
mar a responsabilidade d'este facto, pelo que o snr. 
bIarianno de  Carvalho pediu a sua demissão de rninis- 
t ro  da  fazenda, pue, sendo apresentada a Sua Magesta- 
de  El Rci. se d i ~ n o u  acceital-a. 

V 

«E que este facto foi completamente confessado na 
niesma sessão pelo ex-ministro arguido; 

«Que na  sessão de 30 de janeiro ultimo, do rela- 
torio apresentado pelo actual ministro da  fazenda, se  
conheceu igualmente que na  s i t u a ~ ã o  angustiosa que  



o paiz atravessa, quando a na@o mais carecia de acu. 
dir ás urgencias do seu thesouro exhausto e de  zelar s 
garantir o seu credito dentro e fbra do paiz, foram fei- 
tos adiantametitos a sociedades com algumas das quaes 
o ex-referido niinistro era  pessoal e directaniente inte- 
ressado, como é notorio, e sociedades que na pbrase do 
mesmo relatorio se actiavsm em situação mais ou merios 
solvavel, ria irnportancia de  11:210 contos d e  réis, além 
das qriantias ou avales na de 1:1'3G contos de réis, c i ~ j a  
somnia avriltada de creditos. ainda na vhrase do mes- 
mo relatorio, por si s<i, a poder cribrai-se, reduziria a 
divida flrictuante vroximamente a mctadc. 

~(Srie na  sessiio do dia 1 do corrente o mesmo snr. 
niinistro da  fazetida, em resposta a umas pergiintas que 
lhe foram dirigidas por urn membro da  caniara, decla- 
rou qrie, além dos adiantamentos j;i refeiidos, outros 
airida existiam de  cjue sd agora tinha nielhor conheci- 
mento, e entre elles um convenio com a Comparihia de 
Ambaca pelo qual o governo portuguez se obrigava a 
pagar 1 3 5  contos de  réis durante os meses qiie correm 
de 30 dc outubro de 1891 até ao  fim de 1893. conve- 
nio que o srir. rninistro confessou nZo se sentir autliori- 
sado a ratificar por entender que n l o  assentava em dis- 
posição alguma legal; 

((Que na mesiiia sessgo e n'urri úpu~te  ao referído 
ministro, o ex ministro da  coroa o snr. Franco Castel- 
10 Branco, collega qixc foi do arguido, affirmou em ple- 
no parlamento que o invocado convenio não fora leva- 
do ao  conhecimento do respectivo conselho d e  minis- 
tl'os; 

((Que taes factos,   ela sua mamnitude a gravidade, e não se poderiam ter dado sem manifesta offensa da  Car- 
ta  Constitucional, entre outros, artigos l 5 . O  55 7.O, 11.0 
e 12.0, artigos 110.O, 136.0 e 138." d a  lei geral da  re- 
ceita e despeza do Estado; da  lei e regulamento da  con- 
tabilidade publica, entre outros, artigos 39.", 42'" 47.O, 
50.", 51.O, 53.", 54.O, 56.0 e 87.0; 

(Que sendo muito natural e logico que taes factos 
se  correlacionem e prendam com outros, sobre os quaes 
estão abertas syndicancias, e alguns d'elles já entregues 
á alçada das justiças ordinarias, cuja ac@o salutar e 
benefica ficaria deficiente, e porventura illudida e inu- 
tiliaada, se alguem mais altamente collocado, á sombra 



das iinniunidades e prerogativas parlamentares, se sub- 
traliisse h responsabilidade dos seus actos; 

«Qiie a lei será igual para todos, quer proteja, 
quer castigue (Carta Constitucional, artigo 145.", 5 
1 2 . O j ;  

«Qiie os ministros d e  Estado serâo res~onsaveis:  
por abuso do poder, pela falta de observancia da lei, 
por qualquer dissipa@o doa bens publicos (Carta Cons- 
titucional, artigo 103.0, $3 3.0, 4 . O  e 6.0) e pelos paga- 
mentos, ciljns ordens nâc  satisfaçam a todos os requisi- 
tos legacs (lei e regulamento da  contabilidade publica, 
artigo 9 1 .O); 

((Que, finalmente, é mais do que provavel que, 
aléni dos factos acima apontados, outros existam, e ou- 
tros aiitliores, qiie não sejam por ora do conhecimento 
da  caiiiJrn e do paiz, e que é indiscutivel e imperiosa 
necessidade manter e garantir a moralidade em todas 
as manifesta~rius c1a vida nacional e estender a todos a 
acqão (da justiça, quer esta premeie, quer castigue; 

rcCorno representante de urna nas50 benemerita en- 
tre as primeiras cooperadoras da  civilisaç2o do mundo, 
altiva e zelosa dos seus títulos de gloria e do exacto 
cumprirne~ito dos seus contratos, e deliberada a rnanter 
d custa de aiiaesauer sacrificios a siia indeuendencia e 
o borri n o i e  e d  que sempre foi tida no conceito dos 
mais povos, tenho a honra de vos propor: 

( ( 1 . O  Que pelos motivos acima expostos seja decre- 
tada a accusação do ex-ministro e secretario de Estado, 
O snr. Marianno Cyrilio de Carvalho. 

((2." Que se.ia noiiieada urna commissão de  inque- 
rito p~rlaineri tar  para se saber se, além do arguido, h a  
outro ou oiitros que devam responder pelos mesmos fa- 
ctos, e no caso affirrnativo para prop6r a respectiva 
accusaç30,- 0 deputado, lilcxnoel de Arv iaga .~  

Ficou para segunda leitura. 
Na sessgo de  6 de  fevereiro teve segunda leitura 

a proposta apresentada pelo snr. l lanoel de Arriaga. 
O . v i l , ,  presidente:-Disse que ia consultar a oamara 

sobre se adriiittia esta proposta B discussão. 
O nzr. Ressano G a ~ c i a  (sobre o modo de  propor): 

-A proposta do illustre deputado por Lisboa, que acabava 
de  ser lida na meza, cornprehendia duas partes. A pri- 
meira referia se  á. accusaçXo criminal do ministro da fa- 
zenda na aituação traniacta; a segunda respeitava B 



nomeação d e  uma commissão de  inquerito, cujo parecer 
podesse porventura servir de  base A accusaçgo criininal 
d e  outros ministros. 

Como se via, as duaa partes da proposta eram ea- 
sencialmente differentes (i envolviam responsabilidades 
d e  pessoas diversas; parecia lhe, por isso, que o snr. 
presidente, a camara e o proprio aiithor d a  proposta 
conrordariarn em que se votasse separadamente sobre a 
admissão A discussão de  cada uma das partes da  pro- 
posta, pronunciando-se a camara sobre a primeira parte 
e depois sobre a segunda. 

O s n ~ .  Manoel d e  Awiaga (sobre o modo de pro- 
pôr):-N?io podia calcrilar a importaneia qae  tinha a se- 
parasão d a  proposta em duas partes, porqire ellas jogam 
n'uma estreita e indispensavel solidariedade. 

A experiencia tinha-o convcncido de  que a falta de 
justiça igual para  todos levava geralmente a não se fa- 
zer j i i s t i~a  a riinguem. 

N'urna questEo de tal gravidade a separaçào d a  
'proposta em duas partes podia fazer annullar uma, fi-  
cando a outra de p6, o que lhe parecia que podia t e r  
graves responsabilidades para a caniara. 

Punha acirna de tudo o desejo dc que se averi- 
guasse a verdade e de que se fizesse justiça igual; en- 
tretanto a camara deliberaria como julgasse mais con- 
veniente. 

O s?w. Joüo Awoyo (sobre o modo de propor): 
-Parecia Ihe que n'este momento não se tratava de  dis- 
cutir a proposta, mas sim unicamente de  a admittir ou 
não discussão. 

Qualquer que fosse a importancia de cada uma das 
partes d a  proposta, a carnara só tinha a deliberar sobre 
se a admittia ou nzo. 

O sny. Ressano Garcia (sobre o modo de  propor): 
-Disse que era exactamente sobre a admissão que em 
s u a  opinião a camara devia deliberar separadamente a 
respeito de  cada uma das partes da  proposta. 

O snr. Fzischi~zi (sobre o modo de propor):-Decla- 
rou que estava de accordo com a opinião do snr. Ma- 
noel de Arr iam.  Podia reconhecer as res~onsabilidadea 

(7 

d e  um ministro da  coroa, mas não podia desligar estas 
responsabilidades de outras, que porventura um inque. 
rito bem feito podia trazer a lume. 

As phrases do snr. hlanoel de  Arriaga eram per-  



feitamente nitidas. Tornava.se necessario que se fizesse 
justiça a todos, que nXo se isolasse ningiiem. 

As responsabilidades concatenavam-se e tinharn 
lima larga esphera; era indispensavel que se  castigassem 
os culpados, e que não se fizessem vic t ima~.  

Pedia á catnara que n'esta questão procedesse com 
toda a meticulosidade. 

E ra  uma cousa mais alta do que uma accusação 
ministerial que se estava fazendo. 

Devia declarar que fôra um dos que o desejdra 
evitar, mas que o não conseguira. 

Não o podendo evitar, desejava que se castigasse; 
mas desrjaoa tambem que o castigo fosse justo e não 
houvesse excepções. 

E r a  com dôr profiinda que fazia esta exposigão, 
mas affirmava que justiça recta se havia d e  fazer, por- 
que, durante seis annos, tinha luctado na  tribuna para 
que se seguisse por outro caminho, e havia d e  ter, por- 
tanto, autlioridade ao menos para que os culpados todos 
tenharn igual pena, dese,jando aliás que não ha,ja cul- 
~ a d o s .  
I 

A proposta não podia deixar de ser votada toda. 
Perante os principios da justiça era necessario investi- 
gar  todas as culpas e abranger nas penas todos os cul- 
pados. 

O nzr.. João  Arroyo (sobre o modo de  propor):-In- 
sistiu em que, tratando-se unicamente da  adrniss%o A 
discuss%o d e  uma ~ ~ o ~ o s t a  unica. e ra  sobre esta admis- 

1 ,  

são giie a carnara tinha unicamente a deliberar. 
O snr. Mnnoel da Assz~mpp?o:-Parecia lhe que a 

camara o que tinha a fazer, para cumprir o regimento, 
era admittir ou não $ discussto a proposta do snr. N a -  
noel d e  Arriaga. 

Sendo admittida L discussão, iria B commissão pa -  
r a  dar  sobre ella o seu parecer. Antes d'isao, todos os 
requerimentos seriam extemporaneos. 

Tambem era de opinião que não se podia dividir 
a proposta; tambem entendia que se admittia ou não 
admittia toda. 

Não tinha opinião sobre a materia d a  proposta, e, 
se a tivesse. calava a n'este momento. 

Tambem não tinha dôr nem vaidade, nem se apre- 
sentava como juiz ou como réu; apresentava se com a 



consciencia livre e i n d e ~ e n ~ l e n t e ,  e com a razão que 
havia dc procurar ser esclarecida. 

Tanto Ihc importavam as  ondas da  opinizo como 
a s  accuaações da  maldade, e conio as intirna~ões, d e  
qualquer natureza que fossem. 

Affrontava as todas com O mesmo desassombro e em 
nome da  j u s t i ~ a ,  porque nunca na sua vida piiblica ou 
particular tivera outra norma. 

Fosse d'oilde fosse que surgissem os otlios, tinha 
a coragem de dizer á opinizo, se fosse falsa, $ue se ca- 
lasse, á calurnnia que se suffocasse e á inveja que se 
confiindisse, ficando só coni a sua consciencia interne. 
rata. 

Não tinha temores nerii receios; admittia á discus- 
são a proposta, para que seguisse os devidos tramites. 

O sn7,. presideilte: -Declarou que iâ consultar a ca- 
mara sobre o requerimento do snr. Ressano Garcia. 

Resolveu se que houvesse uma s6 votaçsio sobre a 
adrnissao LL discuss?io da  proposta do snr. Blanoel d e  
Arriaga. 

O s w .  Edua?*do Aòj.elc: -Reqiiereu que fosse consul- 
tada a camara sobre ye queria que honvcsse votxt;ão 
nominal sobre a adrnissão a discussão d'esta proposta, 

A cainara resolveu negativamente. 
A proposta do srir. Plíanoel d e  Arriaga foi admit- 

tida. 
Osnt..presidente: -Disse qiie esta pi oposta seria en- 

viada 5. conimiasão de  irifrac$es, a qual seria eleita n a  
segunda feira, na  prirrieira parte da  ord-m do dia. 

O snr,  Ressano Gnrc ia:  -Pedira a palavra para 
deixar consignado na acta d'esta sessão o modo por 
que votou Acerca da proposta do illustrc deputado por 
Lisboa, o snr. BIanoel de  Arriaga. 

Desde que a camara em sua sabedoria resolvera 
não dividir a votar,'ao sobre a admissão B disçussEo das 
duas partes d'essa proposta, colloc&ra-o na  situa<;Eo yio- 
lenta de  ter de rejeitar em  globo a admissão $ disciiv- 
s5o de toda a proposta, apesar de  concordar com a, dou.  
trina da  segunda parte d'ella. 

Quereria com o snr. Manoel de Arriagn q a e  se no- 
measse uma commissão de  inquerito a todos OS actos do 
ministerio da  fazenda n'estes ultimos oito ou dez an-  
nos, para que, no caso d e  se encontrarem ahi qiiaes- 



quer actos criminosos, se procedesse 4 accusapão de  to- 
dos os ministros que n'elles tivessem resporisabilidade. 

Rlas o que lhe parecia era que a segunda parte da 
proposta do illiistre depiitado por Lisboa, interpretada 
assim, etivolvia a primeira e por isso rejeitlira a admis. 
s8o á discuas%o d'esta iiltiina. 

Na sessRo de  26 de marso foi apresentado o pare. 
cer da commiss8o de  infracgões sobre a proposta do snr. 
Alanoel de  Arriaga. 

Esse parecer é concebido nos seguintes termos: 

((Senhores.-A commissão de  infracc;ões, no desem- 
penho da  miss8o d e  que foi incumbida, vem dar  vos pa-  
recer Qcerca da  proposta aprescntnda, em sesslo d e  5 
do mez findo, pelo snr. deputado Manoel de Arriaga, 
para que s ~ j a  decretada a a c c u s a ~ ã o  do ex  ministro e 
secretario do Estado snr. Alarianno Cyrillo de  Carva- 
lho, e se nomeie Lima comtuiss2o de  inqiierito parlainen- 
tar  para saber se, além do arguido, lia outro oii outros 
que devam responder pelos mesmos factos, e, no  caso 
affirinativo, para propôr a respectiva accusapilo. 

Apenas se constituiu, a commisu50 solicitou do go- 
verno os docutuentos relativos aos adiantamentos e cau- 
pões referidos, tanto n'aqi~elle documento, como no rela- 
torio que acompanhou a proposta de lei do governo de  
30 de janeiro nltimo, e bem as3im nas dec1ar:ipões ver-  
baes feitas pelo snr.  ministro da fazenda ein sesalod'es- 
ta camara d e  1 do mea firidu. 

Esses documentos foram sendo enviados & cornmis- 
580, parcialmente, ii medida ijueforain sendo colligiiios. 

Foi no (lia 12 do corrente que  ao  seu presidente 
foram entregiies os ultimos dociiinentos solicitados. E r a  
indispensavel esta inforniação para affirmar que a vossa 
eominiss~o, compenetrando s e  da  gravidade d a  missão 
que lhe . f o ~  - incumbida, d'ella procurou desempenhar se 
no mais breve praso. 

Bom foi, pori.ii1, que a forpa das circumstancias 
houvesse interposto esse lapso de  tempo, entre o d ia  e m  
que a proposta dt: accusapão foi apresentada e aquelle 
em que tem de  ser apreciado o valor da  siia proceden. 
cia. N3o é certamente o momento em que as paixões al- 
voropadae se manifestam no apogeu da  exaltação o mais 
proprio para resoluções rectas e imparciaes, corno é in- 



dispensavel que se-jam todas as que dizem respeito á 
administrapão da  justiga. 

Es te  principio, sanccionado pelo voto dos mais emi- 
nentes criminalistas quando considerain especialmente o 
delicto coiilmum, ainda se impõe mais fortemente tra-  
tando se de  urn processo politico, cuja natureza é de- 
molde a excitar, rnais do que outro qualqiier, as paixões 
partidarias não menos violentas e suspeitas do que as 
movidas por causas differentes. 

E' por isso que na legislaç2o de alguns paizes, re-  
lativa á responsabilidade ministerial, se encontra p ie-  
ceituado qiie, entre a apresentac;:~ das propostas de ac- 
ousagão dos secretarios de  Estado e a to taç2o sobre a 
sua admissão, medeie o praso sufficiente para que a voe 
serena da razão uossa ser escutada. 

O momento historico que atravessamos, certamen- 
te o mais difficil para o pais, desde o meiado d'este se. 
culo, exige iniperiosatnente que os actos de  todos os 
homens publicos se i n ~ p i r e m  sempre no melhor criterio 
e espirito de  rectidão, e sejam movidos por uma resolu- 
$0 firme e austera. 

S e  a historia politica contemporanea não é exemplo 
de  tino e de  boa administração, se convbm mudar de 
processos para entrar no caminho da  regeneragão pa- 
tria, á justiça moral cumpre dar o primeiro exemplo, 
examinando esciuuulosaiilente. antcs de lavrar a seri- 
tença, que o fiel da  balança se conserve bem aprutna- 
do. S e  a fraude presidir, se a paixão tiver voto nos piei. 
tos em que se decide da  honra e da  sorte dos cidadãos, 
ou sejam nobres ou plebeus, poderosos ou humildes, é 
d e  prever que aquelles vicios continuem tamberri a do- 
minar em todos os demais ramos da  adminis t ra~ão pix- 
blica. 

Inspirando se n'este modo de  sentir, a vossa com- 
missLo aprecion a proposta sobre que versa o presente 
parecer, despida inteiramente de preconceitos politicos, 
de  paixões pessoaes, e igualmente descuidosa de  inves- 
tigar a orientação dorninante nas massas, buscando só- 
mente nos dictames da  propria consciencia o unico mo- 
vel das suas resolugões. Facil lhe seria encontrar pre- 
textos para fundamentar adiamentos que a livrassem da 
responsabilidade da  emissão de voto em assumpto tão 
momentoso, ou lavrar parecer ambiguo e hesitante que 
produzisse o mesmo resultado. Quaesquer que fossem as 



vantagens pessoaes de  tal procedimento, não podia elle 
ser adoptado pela commissà;~, porque nZo constituiria 
inais cio que uma. cobardia politica, meltior ou peior dis- 
farpada. Dizendo cotn verdade e lealrriente o seu parc- 
cer, a comiliissão entende que se deseiripenha honrada- 
mente da  iilissão que lhe foi incumbida. 

A responsabilidade dos ininistros e secretarios d e  
Estado pelos actos praticados no exercicio d e  suas fun- 
c ~ 0 e s  p6de ser d e  duas especies: ou politica ou juridica, 
cornpi,ehenderido n'esta a pcrial e a civil. Não obstante 
as defitiis0es qno d'ellas téeiii d a d ~  os publiciutau, é 
difficil no campo pi.?ttico disting~iir a liiiha que a s  sepa- 
ra, marcar precisamerite o ponto eiu que Iirna teritiiiia 
e aquelli? ein qiie a outra começa. E, não obstante a 
difficuldade da  deliinitapAo, lia entre ellas tào radical 
difhrenpn, que Bluritschli affirma que oride uma se vp- 
rifica a outra riâo tem cabimento. 

Por mais subtis e especiosas que sejain, porúiii, as 
distincpões que se preteiidatn faze!., por inu;to que se  
admitta a invasRo da i~sponsabi l id~tde  poiitica no c:.rli- 
po que possa perteiicer h rcsponsabilidãde juiitlica, é 
certo, comtiido, que esta n2o p0de levar o seu doiniriio 
aoiide elle nso sei& garantido pela lei que defin:l o facto e 
designe expressamente a sancr;Zo penal correlativa. As  
diuposipcieii das lei3 peiiaes sào essericialiiiente libiitati- 
vas; ncriliiiiria pena póde ser :ipplicada seri9o pr,r virtu- 
de de lei expressa, ariterior ao facto incriininado. 

A resp insabilidade politica G que invade em alguns 
casos a esphera da acpão dã r~spoilsabilidade jut.idica, 
sem que esta possa ecjuitativatnentc fazer valor os seus 
direitos. Muitas vexes os facto3 donuneiactos serao i n -  
contestaveis, evidente a infracyLlo da lei penal, e, não 
obstante, o ministro responsavel allagarA taes causa* jus-  
tificativa~ do seu proceder, que na, h i a  lugai. para a 
imposi~5o de  qualqiier das i,o;?ponsabilid;tdes. A razào 
de  Estado, se tetii sido por vezes urna tiesculpa banal  
para cobrir resporisabilidades censuraveis, etn riiuitas a u -  
tras foi iundarnento real e verdadeiro para desculpar ple- 
namente actos contrarios 6 lei. E' na. acceitapão das cau- 
sas que pódcm justificar utn procedimento apparente- 
mente arbitrario e violento, que sefuiidain os pariameri- 
tos qilando eoncùdein 6ill d,: indeinoidatle ao governo 
pelo exercicio d e  funcpões que só ao poder legislativo 
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cabiam. E' ainda no reconhecimento de  que aos actos 
apreciados presidiu imprevidencia, impericia ou má 
admiriistrap80, mas não o d6l0, a fraude oiz a intensão 
inalefica, qiie se baseiam os mesmos parla:iientos quan- 
do, em vez de  condemnarem pela applicap80 das leis pe- 
nacs a e x e c u ~ h  d e  actos contrariou á lei, o fazem pela 
votaçno de inop?ies de  censura palitiaa, ou pela recusa 
dos meios indispensaveis para governar. 

A responsabilidade politica, de sua natureza essen- 
cialmente moral, não é menos violenta nos seus effeitos 
do qae a responsabilidade juridica. 

E' até mais oppressiva e arbitraria do que esta, 
porqiic o grande tribunal que â julga em ultima instan- 
ein, o da  opinião, nem sempre 6 tEo clemente como o 
judicial. Emquanto que a responsabilidade jiiridica, para 
se tornar eRectiva, esth sujeita a regras d e  processo e 
a liriiites de  penalidade, arcsponsabilidade politica exer-  
ce a sua despotica acpão, sem peias de  especie alguma; 
e é assim que a historia constitiicional dos diversos po. 
vos nos aponta ministros inteiramente aniqiiill~dos por 
ella, sem que os tribiinaes as hajamflagellado com a sua 
condemnação. 

P a r a  a imposiçHo justa de qiialqner das responsa- 
bilidades torna-se indispensavel conhecer a natureza e 
especificapão dos factos, e a siia razzo de ser, deficien- 
c ia  que coristitile O defeito capital da  proposta do snr. 
depiitado Manoel de  Arriaga, que, englobando todos os 
actos revelados nas sessões d'estn camara de  14 e 30 de 
janeiro e 1 de  fevereiro iiltimos, aponta como seu au- 
thor o ex  ministro que acciisa, embora os doc~imentos 
alludidos o não affirmem, admittindo apenas a possibi- 
lidade de  que outro ou oritros houvesse~n sido igualmen- 
t e  responsaveis n'elles. Não podia a vossa commissão 
acceitar este exemplo para guia dos seus trabalhos. A 
p r e c i s ~  especificapão da  natureza, qualidade e circums- 
tancias dos factos denunciados constitue exigencis juri-  
dica indispensavel para accusar ou basear procedimento 
criminal contra qualquer cidadão. A preteri580 d'este 
preceito importaria uma grave offensa Ss regras do proces- 
so  criminal, que  são d e  ordem publica, não podendo ser 
dispensadas ao  arbitrio de  quem quer que seja, pois 
constituem uma garantia da  liberdade individual. 

Eis  3, razão porque a commissão iniciou os seus 
trabalhos pelo exame escrupuloso de  todos os documen- 



tos qiie se referem aos facto3 visados na proposta sobre 
que ella tinha de dar parecer, a fiin d e  os especificar 
devidamente e de  descriminar a s  correlativas respansa- 
bilidudes. Procedendo por csta fórrnn methodica, o espi- 
rito nRo se desvaira, e as conclusCies devem ser 10,' ~ 1 c a s  
e iiiridic:as. - , .. . 
'' 

A cotrimisuão entendeu dever extractar aqui larga- 
mente ou docuinantos que llie forani presentes, e pela or- 
dem por que o foram, n8o só par:& que melhor possam 
justificar as conclusões n qiic chcgou, mas para  que to. 
dos possam faci1mc:nte formar sobre ellas utn juizo fim. 
damentado. 

E' essa a materia d a  exposipão que se  vai seguir, 

C(jAIPASII1.!1. RELiTd DOS CAJIINHOS I>E FERRO 
A'PEATT~S DIC AFEPCA 

E m  O de maio de 1891 o conselho de adrninistra- 
$0 da Companhia Real dos Caminhos de Ferro  Atra-  
vés de Africa dirigiir se  ao gùverno, pelo ministerio d a  
fazenda, ponderitndo que, vencendo se n'aquelle mesmo 
dia  escriptos do theso~iro no valor de  $z? 370:000, de  
qne er:tm portadores os trustees d a  Companhia, esta ac- 
ceitaria a reforma dos mesmos escriptos por seis rnezes, 
mediante as eegiiinteu condisões: 

1." O governo comproinetter-se-hia a pagar LL Com- 
panhia, atC 15 d'aquelle iriez, 430  contos de réis; e men- 
saltnente, no dia 1 de cada mez, a principiar em 1 de 
jullio inclixsivb e a findar em 1 de novembro inclusivb, 
a qumt ia  d e  150 contos de réis; 

2." Estcs siipprimentos venceriam juro em conta 
corrente i mesma taxa dos escriptos; 

3.a 0 s  escriptos contra ciija importancia eram fei- 
tos estes suppr ime~~tos  seriam entregues pela Companhia 
ao governo, á tuedida qiie ella os fosse recebendo dos 
tmi tees  em pagamento d a  construcsão; 

4." S c  no vencirncnto dos escriptos não estivesse 
concliiida a 5.a secção (o que não era  de  esperar), e a 
Companhia tivesse de aguardar o seu acabamento para 
receber dos trustees a importancia da  mesma, o gover- 
no e a Companhia comproinetter-se hiam a reformar os 
escriptos á taxa entgo em vigor, devendo o saldo, pró 
ou contra a Companhia, ser liquidado no dia em que o 
pagamento da 5." secção lhe fosse feito pelos trustess; 



5.& Corno reforgo de caugão a Companhia dcpoeitn 
ria, aonde o governo indicasse, uina delega~ão por 
20:000 acções completamente liberadas da mesma Com- 
panhia e do valor riorninal de 90$000 iéis cada ilriia. 

Por despacho do mesmo dia 9 de maio o ex minis 
tro da fazenda snr. Augusto José da Cimha authorisoa 
esta operação. 

Em 3 de outubro seguinte o rncsmo consellio dct 
administração dirigiu.se ao director geral cia tlie~ou-a 
ria do niinisterio da  fazerida, propondo novainente a re 
forma dos escriptos do thesouro, que se vençiarii crn 
Londrcs no dia 9 de novembro, na iinpostancia. de F 
370:000, da qual !iF 1GO:OOO estavam ern ~cider  da Ag:.c r i -  
cia Financia1 e * 210:000 em poder dos t ~ ~ z i s t e e b  

As condigões offerecidas eram as seguintes: 
1." O governo entregaria mensalxnente si Col)il~:+- 

nhia a quantia de 135 contos de rhis, até se conc.liiip. x 
construcção do caminho de ferro, isto é, até ao fii t i  d(3 
1893; 

2." Para garantia d'este coritrato e de 1:200 i !)r: 
tos de réis que a Companhia havia recebido do govt r 1 3  

pelo primeiro contrato, consignava ella, alérn do 1 arc3r 
da  linha, que julgava não dever cornpatar se ern iii+:.Ins 
de  12:000 contos de  reis: 

Escriptos do thesouro já referidos . . . . . £ 370:nO0 
Consolidados inglezes, no valor de.. . . . D GO:c li'') 
Obriga~ões da Companhia.. . . . . . . . . . . u 434:")li) 
20:000 acções da  Companhia, liberadas. V 400:0( 10 

3." Todos estes valores, á excepg2io das 20:()00 
acções da  Companhia, áquella data já eiitradas nas cai 
xas do Banco d e  Portugal, e das £ 1GO:OOO de c - ~ r  i 
ptos em poder da Agencia Financia1 em Londres, 
riam entregues pela Companhia á niedida que os t! l ia  
trustees Ih'as fossem dando em pagariiento das secyG s 
em construc~ão. 

4.a A opera~ão seria feita em conta corrente atr jri 
ro  dos escriptos. 

Por despacho de 30 de outubro de 1891 o ex iiil  



nistro da fazenda snr. blarianno Cyrillo de Carvalho 
.approvou esta proposta. 

li'lm 23 de janeiro ultimo o actual ministro da  fa-  
zenda? snr. Oliveira IIartins, lavrou despacho, declaran- 
do que o governo, por decisão do conselho d e  ministros, 
nào podia ratificar a promessa do ministro da fazenda 
d o  gabinete anterior, mandando que se  tratasse da  li- 
y u i d a ~ ã o  da operaçzo no vencimento das letras acceitas. 

Em resultado d'este despacho, o estado de  contas 
actual entre a Companhiae o gojerno,  consta da  aegixin- 
te riota comriliinicada pela direcyão geral da  tliesouraria 
do ministerio d a  fazenda: 

Pelo que rec.ebcu ordem 11- 5."-91 . . 
1) 13- 5."-91 . . 
)) 15- 5.*-\lL . . 
)) 1- 7."-91 . . 
D 29- 9."-91 . . 
)) 26-10."-91 . . 
I) 26-10."-91 . . 
)) 1-12."-91 . . 
)) 21-12."-91.. 
)) 21 - 1 ."-O2 . . 

Pelo que tinha direito a receber em 9 
de  maio, como portadora de saques 
sobre a Agencia Financia1 em Lon 
dres, £ 370:000, que ao cambio actual 
de 4 4 1 %  valem a somtna de  réis . . . 2.139:759d040 

i?. B. Das  letras supra, no total 
d e  £ 370:000, estão já recolhidas pelo 
thesouro £ 160:OOO. 



Explicando a natureza d'esta opera$%), disse e111 ses-;. 
são d'esta camara, de 1 de fevereiro ultimo, o actiialmi- 
nistro d a  fazenda, snr. Oliveira BZartins, o seguinte: 

« A  Companhia dos Caminhos de Ferro Através d e  
Afrira emittiu obrigaqões para a coristrilc~ão da  sua li- 
nha  no niercado inglez. 

<<O producto d'estas olriga<;ões foi depositado nas 
mãos dos conservadores oii tlTustees, como se diz eni in- 
glez, pue entregam ti Companhia, d'euse prodricto, as. 
quantias co~.respondcntcs &s secsões qiic esta vai cons- 
truindo e que o governo v a i  i.ecebendo. 

«Isto tenu por fim garantir aos portadores d e  titu- 
l o ~ ,  inglezes, que o producto da  emissão não tenha ou- 
t r a  srpplicat;ão senEo aqiiella a que b destiiiado. 

aN'estes termos, depoeitarar~i-sc cm Londres, n a s  
msoa dos trustees, 370:OOO libras, producto d a  einissão 
das obrigaçGes r e a l i ~ a d ~ i .  Estas 370:OOO libras f i r am 
emprestadas pelos trzistees ao governo portugaez, ern di- 
vida fluctuante externa, mediante letras do t l ie~ouro.  

uIsto 6 uma opt:ra@o; mas ha urn;i outra operac,ãa 
em Portugal, pela qiial a Conipanhia dos Caininhos de  
Fe r ro  Através de Afiica recebeu successivamente d o  go-. 
verno portugiiez, desde 5 de rriaio de  1891 atk 21 de  j a -  
neiro de  1892, a somma dc  1:875 contos de rbis. 

ctblas esta mesina Corn~anhia  era cibdora em Lon- 
I 

dres, por via dos seus trzutees, da  somiria d e  2:139 con- 
tos de réis. D e  msneira que estas quantias não figuram 
na divida f lu tuante ,  porque, c0111 effeito, não devem fi- 
gurar; e nflo figuram nos cieditos do thesouro, porque 
tambem nEo pódem alli figurar. E' iiin debito que est6 
em Lisboa, e utn credito yuc estL eiri Inglaterra.)) 

E m  offieio de  13 d e  tnargo de 1891 a direcção do 
Banco do Povo dirigiu uma exposiçào ao miriisterio da 
fazend;i, allegando que o estado difficil e circiumstaneias 
precavias d a  praFa de  Lisboa, complicado com os ern- 
baraços financeiros das pra<;as estrangeiias, liaviam re- 
duzido dia a dia a caixa d'aquelle estabelecimento. 

Reputando um perigo gravissiino a coritinua~ão dda 
um tal estado de  coiisas, não só para o Banco que re- 
presentavam, como para a p r a p  de Lisboa, pelos incon.. 



venientes qae  podia acarretar uiu eu iba ra~o ,  embora 
moriientaneo, ci'ayiielle estabelecimento, os directores 
mencionr.dos pediatu uni supprimento de  50 contos d e  
réis. 

Por despacho de 14 de niarco, o ex ministro da  fa- 
zenda, snr. A~iguuto José da  Ciinhl, e u  vista do que a 
direcp20 lbe havia exposto em conterencia e do que se  
allegava na  exposigão inenciouada, mandou officiar ao 
Banco de Pdrtugal darido o aval do governo para o cre- 
dito solicitado. 

A ;\[ala Real Portngliaza, em continirap%o d e  pre- 
cedentes da  mesma especie, liquidados ao tempo ern que  
foi apresentado no par1aint:nto o relatorio do actual snr. 
ministro da fazenda, cle 30 de janeiro ultirno, dirigiu- 
se, em 3 1  de  agosto do anno findo, ao ex ministro da 
fazenda snr. Illarianno Cyriilo d e  Carvalho, .pedindo o 
adiantamento ern escriptos do thesonro, a praso do i res  
inezes, de 62 contos d e  ryis, valor dos subsidios relati- 
vos aos mezes de  setembro e outubro do mesmo antio, 
solicitando ao mesmo teriipo do ex iiiinistro da marinha, 
snr. conde de Valbom, a consignaglo c10 pagamento dos 
referidos subsidios ao ministerio da fazenda. Sendo por 
este auttiorisada, em 1 de setembro, a a l l ~ ~ d i d a  consi- 
gna<;So, o snr. blarianno de  Carvalho concedeu igual- 
merite o adiantamento solicitado, por despacho de 2 d e  
setembro, devendo depositar a empreza promissorias suas 
equivalentes aos escriptos concedidos, como era de  usa 
praticar anteriorniente. D'este adiantamento foi liquida- 
da, em 11 de janeiro, a parte relativa ao subsidio de  
setembro, no valor de  SI  contos de réis. 

E m  16 de setembro fez a empreza novos pedidos 
d e  adiantamento do subsidio de  novembro, n a  impor- 
tencia de  31 contos de  réis, nas mesmas condições refe- 
ridas. O ex-miriistro da marinha snr. Julio d e  Vilhena, 
authorisou a consignapão, em 16 d e  setembro, e o snr. 
Marianno de Carvallio approvou o adiantamento, se- 
guindo-se as mesmas práticas anteriores, por despacha 
d a  inesma data. 

E m  6 de outubro voltou a empreza a pedir o adian- 



tamento de  62  contos de réis, relativo aos subsidios d e  
dezembro e janeiro, que foi concedido nos termos ante- 
riores. 

Carecendo a Mala Real, para occorrer a compro. 
missos urgentes e iriadiaveis cio seu movimento commer- 
cial, de fazer uma operação financeiia, que lhe permit- 
tisse sahir da  situapEo embaraçosa em que a tinham col- 
locado as  exigencias do seti primitivo contrato para o 
F C S V ~ ~ O  da navegagão para a s  nossas colonias africanas, 
mas r i h  Ilic. prrmittindo, nem a s  condi~0es  do mercado 
nacional, nem as do estrangeiro, a sua realisap5o im- 
medinta, os administradores da  eiiipreza dirigiram se, 
em 6 d e  agosto, ao ex-niinistro interino da  marinha e 
ultramar, snr.  conde de 'lralboiii, pedindo iim adianta- 
anento de 120 contos de  ]bis, que s ~ r i a  encontrado no 
pagamento das passagens dc colonos e emigrantes a 
transport:%r para Africa, em condi@es que diziam corn- 
kinadas sntcriortliente com o srir. Julio de Vilhena. E m  
oficio dirigido ao sei1 collega da fazenda dizia o snr. 
conde de Valbom não liaver inconveniente, pelo que di -  
zia rcspeito ao rninisterio da  inarinlia, em authorisar o 
adiantainento pedido, se a empreza concedesse um aba-  
tirnento de 40 por cento rias passagens de  colonos, e en- 
contrando se a qiiantia adiantada no pagamento d'essas 
passagens. Antes de tomar qualquer resoliipão desejava 
O snr. colide de  Valbom saber se o scu collega da fa-  
zenda concordava, nas circumstancias que então se  da- 
vam, com a operação pioposta. E m  'i de agosto respon- 
d ia  o snr. Maiianno de  Carvalho ao seu collega não ha- 
ver  duvida pelo ministerio a seu cargo, em fazer o adian- 
tamento solicitado, quando realisado em letras do the- 
souro a tres mezes, em conta da  divida fluctuante in- 
terna, podendo o niinisterio da mariritia tomar a s  neces- 
sarias segiiranpas para o reembolso ern passagens de  
emigrantes ou por qualquer outra f irma principal ou 
subsidiaria. Erri virtude d'csta informaybo, o ex-ministro 
da  marinha, snr. conde de Valbom, concedeu B Mala 
Real o adiantamento de  120 contos de r&, por tneio de  
letras do thesouro a tres rnezes, em conta de divida in- 
terna, nas seguintes oondipões: l.a, que tal adiantamen- 
to seria ericontrado nas passagens dos colonos e emi- 
grantes a transportar para st Africa pelos paquetes da  
empreza; 2.a, que  nos preços d'essas passagens se faria 



u m  ab~ t imen to  de 40 por cento; 3.a, que a empreza hy- 
~o theca r í a  o vapor ildala?~ge  par:^ garantir o Estado da 
somma adiantada. D'esta resolricão deu conliecimento 
em 8 de agosto, ao seu c o l l ~ g a  d a  fazenda, que a au- 
tlioriso~i n a  mesmn data. lavrarido-se o ressectivo con- 
trato. D'este adiantamento de  1 2 0  contos db reis foram 
liqilidados 23:9068090 réis, iiii1)ortancia das passagens 
dos colonos que seguiram viagetri para Mo~ambiqiie nos 
mpzes de setembro, oritii11i.o. noveinbro e dezembro, co- 
mo foi íiet.larado em o f i c i o -  dn setima repartiçzo da  di- 
rec@io geral de oontabilidi~ ie prib!ica, de 21 de dezeni- 
bro de 1891 e de 7 de j,~rie iro de  1892. 

E m  conseauencin d i l ~  difficiilJades financeiras dos 
mercados nacionxes e esti- trigeiros não permittii-ern a 
einiasNo de acyões ou obrig~qõe" indispensavris para a 
ernpreza tia Rlala lteal occorrer :is suas iirgencias, pa-  
garido a todos os seus c.réli,)rcss r: ficando corn algum 
oapital circulante, e depois ti'ell;~ tentar infrnctiferanien- 
te realisar uin einprestir~it~ de  700 contos de i-éis com a 
Caixa Geral de  llepositos, foi accordado com o ex  nii- 
nistro da  fazenclzi, snr. ;\I:irianrio de Carvalho, que o 
Estado realisasse o dito empi.e~tirno, mediante as s ~ g u i n -  
te+ condiç8es, devidametite exaradas em uma escriptura 
pilblicti, datadu da 20 de ontiibro de  1591, c autlioriaa- 
d a  por portaria da  mesma data: 

O emsrestirno seria feito em bilhetes do thesouro 
com vencimento a treu ineúes, ao juro de 6 por cento. 

Como cail@o, a 'Mala lteal obrigou se a entregar ao 
governo as  obrigações de igual montante da  emissZio a 
realisar, para serem resga ta t l :~~  pela parceria devedora, 
& medida que forem srnd,) collocadas, amortisando por 
esta formo. o seu debito; 

Como reforço de  cauçzo, a Mala Real consignou a 
quantia de  13 contos de  rkis rnensacs, deduzida no sub- 
sidio que tent a receber, conforme o seu contrato com 
o governo; 

Ainda corno c a u ~ ã o ,  a emprezahypothecou com os 
seus accessorios e partes integrantes de  seu uso os sete 
vapores: Tz~ngue, Rei de Purtz~gc11, ROVZL~~IU, Loaizda, 
Hogrzmbiyt~e, AIaZa~zge e Ibo, cujos pregos de  acquisipão, 
registi,ados u a  capitania do porto, se elevaram a réis 
1.493:7294608, recahindo sobre elles uma primeira hy- 
gotheca, liquida de  7 6 9 : 0 b 0 ~ 0 0 0  réis, A garantia das 



obrigaçzes anteriormente emittidas, e urna terceira so- 
b re  o J J a l ~ n p ,  sendo a segunda em favor do governo 
e anteriormente mencionada. 

A hIala Real igualmente se obrigou em todos os 
mais valores e bens que possua ao  compromisso do con- 
trato ciijas bases ficam iridicadas. 

D e  umia nota enviada á conirniss50 pela direcçzo 
geral da  tllesouraria do rninisterio da  fazenda mostra se 
que o estado das contas da  Mala Real com o thesouro, 
ern 1'3 de janeiro ultimo, era o seguinte: 

Deve 
................... E m  c/ s i ~ b ~ i d i o s  124:000$000 

E m  c/ contrato de 8 de  ag,lsto d e  1891 120:000:5000 
E m  c/ escríptura de 2 0  de  outubro de 

1891, .......................... 'i00:0002j000 

944:0004000 
Haver 

A credito.. ........................ .23:99G,$0'30 
Saldo a debito da  empreza. .  ......... 920:003t$910 

Actualmente, o debito da  empreza deve ser mais 
reduzido, por estarem vencidos, embora não estejam li- 
quidados, os siibsidios adiantados até janeiro, haver em 
sido trarisportados mais colonos e emigrantes, e come- 
$ar a deduc@o mensal de 12 contos de  réis no subsidio 
d e  fevereiro. 

E m  officio de  2 de março corrente, informa o dire- 
ctor geral da thesouraria do ministerio d a  fazenda, que 
a Mala Real est8 tratando da  emissbo de obr iga~ões  a 
que se refere a escriptura de 2 0  de outubro de  1891. 

BANCO LCSITANO 

Durante o periodo das negociapzes do emprestimo 
dos tabacos e d a  emiss3o das respectivas obrigapões, 
encontrou.se este estabelecimento bancario em taes em- 
barapos, por virtude dos levantamentos successivos: dos 
depositos á ordem, que o governo, para evitar a suspen- 
são dos seus pagamentos, teve d e  lhe fazer diversos 



supprimentos e avales, constantes de um contrato, da- 
tado de 2 2  de abril de 1891, e elaborado nos termos 
seguintes: 

1 . O  O Banco declarou-se responsavel para com o 
governo pela quantia de 1:200 contos de  réis, corres- 
pondente aos bilhetes do thesouro recebidos por suppri- 
iiiento durante o mez de  fevereiro d e  1891 e aos avales 
dados para desconto de promissorias suas e de  uma da  
Companhia Real dos Caminhos de  Ferro Portuguezes d a  
quantia d e  100  contos de réis, tudo constante dos seguin- 
tes quadros: 

BILHETES DO THESOURO 

189 l fevereiro 11  ................... 60:000#000 
189 1 fevercii o 14.  .................. 100:(~00#000 
1891 fevereiro 1 4 .  .................. 90:0008000 
1801 fevereiro 21 .  .................. 1 5 0 : 0 0 0 ~ 0 0 0  

AVALES 

189 1 fevereiro 13 1 0 0 : 0 0 0 ~ 0 0 0  ao Banco Lisboa Açores 
189 1 mar<;o 24.. . 100:000&000 ao Banco de  Portugal 
1891 abiil 1.. ... 100 :000~000 idem 

.. 1891  abril 16.. 100:0001$000 idem 

. 180 1 abril 22.. .400:000.65000 idem 
- 
81)0:000~000 

2.' Para  garantia d'esta operação o Banco consi- 
gnou especialmente, além do seu activo realisavel, acções, 
obrigações e proniissorias de diversos Bancos, Compa- 
nhias industriaes, nacionaes e estrangeiras no valor no- 
minal de  2.004:419#140 réis, as quaes se acham depo- 
sitadas no cofre geral do  ministerio d a  fazenda e no co- 
fre do Porto. 

3." Os encargos de negociações e reformas dos bi- 
lhetes do thesouro cedidos pelo governo e os do descon- 
to das letras garantidas por aval correm de  conta do 
Banco, cumprindo lhe tambem pagar os mesmos bilhe- 



tes e as letras i medida que o estado da  sua caixa o 
permitta. 

4.0 A liqriidação d'este contrato devia effectuar se 
dentro do praso de seis mexes (22 de  outubro), e n2o 
convindo ao governo a reforma poderia realisar o pe. 
nhor, ficarido lhe salvo o direito d e  obter pelos meios le. 
gaes  qualquer saldo em divida. 

Este contrato esth assignado, por parte do gover- 
no, pelo ex  ministro d a  fazenda snr. Aiigusto Josk da 
Cunha. 

Na mesma data d'este contrato, e em seu addita- 
rnento, fbi dirigida ao  governo pela d i r e c ~ â o  do rnesmo 
Banco lima exposic2o pedindo que, para os fins do mes, 
mo contrato. se ordenasse oelo Banco de Porturra1 e 
contra promissorias d'aquellé est~belccimento, garinti- 
das por 1:500 obrigac;(,es da  Companhia Real dos Canii. 
nhos de  Ferro Poi.tugiiezes de 4 4/? por cento, para ser 
aosta ií orderil do Banco Lusitano a oiiantia de 144 con- 

1 

tos de réis para ser entregue ao London & Brnzilean 
Banli, Linzited, d'esta cidade, por saldo de S50:000 fran,  
cos yoe, em 15 do  mesmo mez, lhe deveriam ter sido 
pagos; 

hs t e  pedido teve, em 23 do mesmo mez, o seguin- 
t e  despacho d o  ex-ministro da  fazenda snr. Angusto JosB 
d a  Cunha:-<( Concordo,). 

Por  despacho do mesmo mez d e  abril, mandou o 
mesmo miniutro declarar ao Banco de Portugal, em ad-  
ditamento aos officios anteriores Acerca do auxilio pres- 
tado ao Banco Lusitano, que o governo tomava a res. 
ponsabilidade na qualidade de dador de aval do descon. 
to de  ~roinissorias do mesmo J3anco até á quantia d e  
1 0 0  contos de  réis, encorporando-se esta operasão no 
contrato de  22 do mesmo mez. 

Immediatamente, em 1 de maio, voltou a direcgão 
do Banco a dirigir nova exposiçRo ao governo, ponde- 
rando as circumstancias diffiçeiu em que se encontrava 
o estabelecimento que dirigia, e a situação embaraposa 
e grave que d'ella poderia advir, não sb para a prapa de 
Lisboa, mas para a do Porto, onde a Caixa Filial do 
Banco, visto a somma elevada dos seus depositos, tinha 
sempre conservado uma posição importante. 



E declarando que a Companliia Real dos Caminhos 
de Ferro, no presupposto do governo dispôr de meios, 
offerecia para garantia as ~iecessarias obriga<;õea de 3 
por cento, que tinha disponiveis, os signatarios d'este 
dociiinento terminavam por apresentar a seguinte pro- 
postii: 

1." Que, pelos cofres do Estado, lhe fosse feito no 
paiz um suppriinento de  370 contos d e  r6is; 

2 . O  Qiic, rio estrangeiro, lhe fosse concedido outro 
de 5 miihoes dz fraricos, dou qilaes 3,s milhões de  fran- 
cos até ao dia 5, e 1.5 rnilhoes de francos até ao dia 15 
do iiittz, coiii a irienciouad? garantia e eni intiino accor- 
do com a Companhia Real dos Caminhos de Ferro  Por- 
tugiiezes. 

A pedido do ministro, juntaram os signatarios a 
essa exposi~ão uina riota de  contas activas e passivas do 
Banco, orgariisadn para elle podei. apreciar de rima ma- 
neira aproximada a situaçbo d'aquellc estabelecimento, 
allegando-se que a brevidade do tempo nzo permittia 
formular corii toda a exactidão um balanço a que o Han- 
co ia proceder. 

Sobre esta exposipão recaliiu o seguinte despacho mi- 
nisterial: 

([Em presenpa d'esta exposjçMo e do que me foi de- 
claixdo pelo secretario do Ganco de  Portugal e a ad- 
miiiibtrauão da Comaanhia Real dos Camiiilios de  Fcrro  
Portugilezes, authorise-se o Banco de  Portugal a descon- 
tar gradualmente mais algumas promissorias cotii o aval 
do governo e contra obrigaçGes d'aquella Companhia, na 
razâo de 300 francos por obrigaçbo. Quanto á s  necessi- 
dades no estrangeiro, ponlia-se A disposip%o do Banco a 
sornms de 1.1 7.3000 francos, de que carece desde já 
aara levantamento de 3:000 acc0es. restituindo-lhes es- 
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tas logo que dêem entrada as obrigações oiferecidas em 
penhor, ficando a entrega do saldo, de que o Banco pre- 
cisa, dependente d e  ncvas instriicgõe~. 

( ( P a ~ o ,  1 de maio d e  1891.-Cu?zhcc.n 

De uma riota qiie acompanha os documentos qut: fi- 
caril extractados, riiostra-se terem sido a s  seguintes as 
somrnas abonadas ao Banco Lusitano, pa ra  evitar a sus- 
peiisão dos seus pagamentos durante o periodo das ne- 
gociasões do emprestinio dos tabacos e da  emissão das 
respectivas obrigações: 



Trriportnncins 

Opernfócs . . - / 

Ile auxilio De garantia 

Eu f reyc t s  cTi~.e~ias: 
. . . . . . . . . .  E111 escriptos do t11~61~11io. 400:0005: 

l'or c~r.ctl: 
Dado ao liaiico Lisl~oa. L% ;\forca- 

T-cuciclo <: pago.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  1) 

. . . . . . . . . . .  >> 

. . . . . . . . . . .  » 

. . . . . . . . . . .  >) 

» . . . . . . . . . . .  

i -  

1,8r~>:l10$~ 2L15X:>99$140 
Abatendo ol><~ray<i<%s ciija re~spoiisal)i- 

lidade pertence cxcliisi~ arncnte :i 
Coiiipxnliía Rcal dos C:irriiiihos <Ir 
Fmro, segiiuclo se ii~ostra taiiibciiil 

. .  cle ~ i m  oficio junto ao processo. 1 311:110$ :>(i0:000$000 

E m  exposiçzo datada de 10 de novembro do anno 
findo, os administradores da Companhia Nacional de 
Fundiç2io e Forjas pediram a in terven~ão do e x  tninis- 
tro da  fazenda o snr. nlarianno Cyrillo d e  Carv:ilho na 
operapao que tinham encetado corn o Banco Lisboa c% 
Asores, obrigando se a consignar, como especial garan- 
tia, aa pres ta~ões  que a Companhia houveuse de rece- 
b e r  pelos contratos de  fornecimentos ao ministerio da  
marinha. 

Es ta  preteris5io foi deferida nos seguintes teirnos: 

((Officie-se ao Banco Lisboa & Açores garantindo 
o pagamento das letras que a Companhia apresentar a 
desconto até :i cifra de  20 contos de réis t! ao minis- 
terio da  marinha para avisar a liquidapão das presta- 
~ õ e s .  

«Papo, 10 d e  novembro d e  1891.-Maria?zno.u 



BEAI, THISATRO DE S. CARLOS 

E m  officio de  2 8  d e  abril de  1887, dirigido ao  pre- 
sidente do Banco de  Portugal, declaroti o e x  ministro d a  
fazenda o snr. Marianno C'yrillo de  Carvalho que, con- 
vindo L empieza do real tlieatro de  S. Carlos, represen- 
tada por Antonio de  Campos Valdez, levantar por em- 
prcstiruo n'aquelle Banco a quantia de  1 0  contos de 
rdis, o governo tomava a responsabilidade d a  operaçlo 
n a  qualidade de dador de aval até 31 d e  outubro pro- 
ximo. 

Como aquelle cidadão houvesse fallecido, e não po- 
désse assim ser reformado o supprimento, em 25 de  jii- 
nho de  1889, o ex-ministro da  fazenda snr. 13arros Go- 
mes mandou declarar ao presidente d'aquelle I3anco que 
o governo continuava com a mesma garantia pelo ca- 
pital e juros vencidos e vincendos, reservando se pro- 
mover contra a respectiva herança o que fosse necessa- 
rio para o embolso das sommas por que a fazenda lhe 
ficou crédora. 

)J~I~.ISI-IIA SACIOS.\T, nos c s a r I s a o s  DE FERRO 

O conselho de  administração d a  Companhia Nacio- 
nal dor Caminhos de  Ferro apresentou no ministerio da  
fazenda uma repre~entaçzo, datada de 22 de  junho de  
1891, ponderando que, tendo a Companhia de  satisfa- 
zer no 1." de  julho ao pagamento do juro e amortisa- 
ção das suas obrigayões, e além d'isso ao pagamento 
de  despezas urgentes da  exploraçÃo, cujo adiamento pro- 
duziria deploravel iinpreusão e aggravaria ainda mais 
as difficuldades com que a Companhia j á  estava luctan- 
do, .pedia lhe fi)sse entregue, até ao dia 30, a garantia 
d e  jiiro correspo~idente ao primeiro semestre d'aquelle 
anno, que findava n'esse dia, antecipando assim a ii- 
quidação a qi ie  se referem os artigos 27.", 28." e 2 9 . O  
dos contratos celebrados para a construcção e explora- 
950 das linhas de Mirandella e Vizeu. 

Por portaria d e  26 de  junho de  1891, o ex-minis- 
tro da  fazenda snr. Rlarianno Cyrillo d e  Carvalho rrian- 
dou declarar A Junta  do Credito Publico, como adminie- 
tradora da  Caixa Geral d e  Depositos, que o governo g a -  
rantia o emprestimo á Companhia, da  quantia de  r6ie 
60:800b000, correspondente á garantia de  juro que ti- 



nha de  ser liquidada em relac;ão ao alludido setneatre, 
devendo a Conipaiihia confeiir ;i caixa os poderes ne- 
cessarios, não só para cobrar a indicada garantia como 
que a respeitante ao seraiestie seguinte, a firn de cobrir 
o thesouro de quaesqiirr differenças nas respectivas li- 
quidações. 

Pelos documentos eriviados 5 corririiissão em 12 da  
correritc., niostra Lje rjuí. o (.apita1 mutilado á Companhia 
pelas Caixas Geral de D ,po+itos e Ecotioniica Portug~ie.  
za  foi da quantia de  Ci0:dOOiOOO iPis, que, junto B de 
2:39d$ijBh réis, impor t ,~ r i~ . i~  iic~iiitlada dos juro.5 tia razgo 
d e  6 por cento, clcvava o debito A G3: 194;!$683 141s. 
Mas, havendo sido cobrad,~ a quantia de  C>O:763~$300 
réis, ficou assit~i o alli~dirlo (icloito reduzido a 2:39dtf1683 
reis em 27 de  fevereiro iiltiiiio. 

Ern 14 de niaryo dc lS91 a direcção do Banco Lix. 
sitano, c ~ i ~ i o  banqiic.iro ~ l ; i  Corni)anhi;t Keal, dirigiu se 
ao governo a pond~i i i r  q111' R S  diffi~uldades para a cinis- 
são das 70:000 ~brig,~y<'í*.+ de 3 por cento, q ~ i c  liavia 
sitlo anthorisada D o r  uortii,i>i. d e  7 do mcamo iiiez, col- 
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locava a Companhia eiii 7it!~ay%o enibaraçosa para ?a- 
tisfazer pagamento? ~rinil~avris,  gelo qiie solicitava lhe 
fossem fornecidi~s 431 ci,titoi de réis, doa quaes 280 tLon- 
tos de  réis erii Lisbo<a, e 1 7  1 contoa de réia ou 2 35:000 
no estrangeiro. 

Por  despacl-io d~ 14 de m a r p  deu se aval ao Ban- 
co de  Portugal por 280 contos de réis e authorisoii se a 
Agencia Financia1 erii L~indrru a entregar 3 38:000, fi- 
cando as opera~0es  gar.:ir~tidas por prornissorias da Com- 
panhia Real. 

Ein 24 do mesrno niez e anno a direccão da  Com- 
panhia Real, sob o iiiesino fundamento aliegado, soli- 
citou novo suppriniento de  300 contos d e  réis, que foi 
deferido, na inesma data, dando-se aval ao Banco do 
Portugal por 192 contos de rbis e uma delegaçso de  
600:000 francos em Pariz, sob garantia identica. 

Ein 29 do mesnio mcz, a mesma direcção solicitou 



o aval pare poder descontar no Banco de Portugal mais 
100 contos de  r&, offerecendo conio garantia quatro 
titulo5 provisorios, representando 2:000 obrigaçi?es de 3 
por cento da  emissgo referida. Foi deferido este pedido 
na mesma data. 

E m  1 de abitil, por intermedio do Banco Lusitano, 
novo aval foi concedido para a Companhia descoritar no  
Banco de  Portugal mais 100 contos d e  réiu. 

E m  6 de maio, pelo nesiiio interrnedio, foram e n -  
tregues em Pariz 1.173:000 "francos ao Banprce d'l3sconz- 
pte, de conta dn mesma C'ornpanhia Real. 

E m  11 de maio, tendo a mesma direcçlo pedido 
o adiantamento de  1 milhão de  francos em Pariz, e m  
letras do thesouro, e a ent -ega  inmedia ta  d e  9 112:OOQ 
em õonds de 3 por cento para garantir o ~ e p o r t  qobre 
acções da  Companhia, o gove:.no, por despaciio d a  mes- 
ma data, deferiu a. preteiisão, restituindo a Companhia 
posteriormente as letras. 

Todas estas opera$?ies foram aiithorisadas por des- 
pachos do ex-minietro d : ~  fazenda snr. Augiisto Josíl d a  
Cunha, declarando o uit~rrio, de  11 de rnai,), ter furida- 
mento em resolução do coriselho de ministros. E m  resu- 
mo, foram essas operaqõas a s  seguintes: 



Iiiiportaiicias do desembolsa 

~ o t a s  Opera~fies Em irioeùa Em inoeùa / Eiii rnocda 
iiigleza fraiiceza portugueza - -- A 

Lib:as Praricos Rriis 

1891 F:,itrcgns tlii.ri%rcs 
rm c7?11/ipiro: 

alar90 19..  I'ago ao l{ailro de 
Uarmotadt . . . . . .  18:OOO - 

,, 25. . 1':igo no ITiiion Bauk 
of London. . . . . .  2O:OOU - - 

Abril 10.. Pago ein Pziriz pclo 
( 'oiiiptoir . . . . . . . .  - 600:OOO - 

Maio (; . . I":tgo no Bnncjilc de 
. . .  I I~;scolllptc ((0. - 1 . 1 : : 0 0  - 

Sz~~qwMnentos por 
mcio d r  ncr~ l r s :  

Blnrro 16. .  Dailo :&o Baiico dr 
Portiiqil . . . . . . .  - - i 280:0009 

D 23 . . Ide in  . . . . . . . .  - 1 lOO:oOo& 
Abril 1 .. Ideiii (b) . . . . . . . . . .  - i 100:000$ 

)) 3.. Idem..  . . . . .  .,. . . . .  - i S2:UUUQ 
)) 35 .. Idem..  . . . . . . . . . . .  I - - 

- - 
100:000~ 

E ~ i f r c y c ~ s  ca tilfdos: A Gcrsou & 1-iraiitc: Zoriils de 3 por 
crnto rio i -dor  nominal clc f. 1l~S:OW. 

Segundo  o officio d o  actual  snr .  ministro d a  fazen-  
d a ,  d e  9 d o  corrente, q u e  acompanhava  outro d a  dire-  
cçRo gera l  d a  thesouraria, todos estes adiantaínentos e s -  
tiio caucionados por 20:839 o b r i g a ~ õ e s  d e  3 p o r  cerito 
da Companhia I teal  dos Carninhos d e  Fer ro ,  represen-  
t a d o s  por tittilos provisorios. 

E m  22 do mesmo mez d e  maio, sendo então min is -  
t ro  d a  fazenda o snr. 81ctriãnno Cyrillo d e  Carva lho ,  
representou-lhe a direcç'io d a  Companhia R e a l  a impos- 
sibilidade e m  q u e  estava d e  fazer  remessas d e  f u n d o s  
p a r a  o e j t range i ro  e m  condições de  cainbios acceitaveis,  
solicitando, pori sso, q u e  o governo  fornecesse aos  banquc i -  

(a) Vltle corifa do Banco Liisitano. 
(6) Idrin. 



ros de Londies, Glinn BIills Currie R C.a £ 15.332,10,2, 
e bem assim ao C~edit Lyo?znais, de Paris, os suppri- 
mentos necessarios para o pagamento dos coupons ven- 
cidos. Este pedido foi deferido na mcsma data, sendo o 
iriicio de lima série de ordens parciaes do mesmo rni- 
aistro para realisagão do pagamento d'esses coilpons e 
dos que se venceram no semestre seguinte, bcm como 
de outros creditos contra a Companhia, tudo resiimido 
na seguinte nota: 





Entregi~q ejn Iif1~los: 
h So<.icti. 1,yoiiilaise: 

4:000 (~brigayòes de 4 por cento no valor nominal 
de francos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000:000 

a Grrbnii & 1-ivante: 
13:540 obrigaqBes de 4 li2 por cento no valor nomiinal 

dr fraiicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.920:000 
2:000 obripiçbcs d a  4 ',i por cento no valor nominal 

dc fraricos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000:000 
Boiid~, dc 3 por cento S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  UO:000 

Yara garantia de  todos os desembolsos feitos pos- 
teriormente a 19 de maio d e  1891, pelo thesouro, foi 
lavrado, em 4 de  janeiro do corrente anno, um contra- 
to entre o governo e a Comparihia Real, estabelecendo: 

1.0 Que são d a  responsabilidade d'esta todos os re- 
feridos desembulsos do thesouro, e bem assirn todos os 
prejiiizos e caiubios, bem como as despezas comi trans- 
ferencias, sêllos e quaesquer commissGes ou encargos 
realisatlos ou a realisar em Lieboa, Paris ,  Londres ou 
quaesqiier outras praSas; 

2.0 Que os referidos desembolsos vencer50 a favor 
do thesouro e a cargo d a  Companhia o juro d e  6 por 
cento ao anno, liquidado aos semestres; 

3 . O  Que para garantia d o  thesouro e integral pa- 
gamento d e  todos os desembolsos, a Companhia dava 
corno cauçzo: 

a) Sete mil obrigaçues liberadas de  90pS000 reis, 
ou 400 marcos de  juro de  4,5 por cento, com o coupon 
vencido em janeiro d'este atino; 

õ) Consignação da  garantia do governo devida pe.  
Ias lirilias ferreas d e  Torres, B'igueira, Alfarellos, até A 
jrnpcirtaricia d e  530:000 francos annuaes, ou o rendi- 
mento correspondente d'aquellas linhas, quando, pela 
nielhoria. das suas receitas, venha a cessar a garantia 
do Estado; 

c) O material circulante da Companhia em todas 
as suas linhas, no valor d e  2.922:6658392 réis, o qual  
não poderá ser alienado por ella senão depois de  com- 
pleto reeinbolso do thesouro publico, devendo o seu per- 
feito estado d e  conservapão estar sobre a fiscalisação d o  
Estado. 

SYNDIUdTO SLILB~IARCA 

E m  ofiicio de  26 de dezembro de  1884 solicitou o 
Banco Allianga, como representante dos Bancos e capi- 



talistas que constituiam o syndicato de  Salamanca, que 
o governo lhe abrisse, no Co~xptoi7. d'Bsconzpte, unl 
credito de 1.250:000 francos eni Pariz, e £ 150:OOO em 
Londres, ao todo 900 contos de réis, a fini de occorrer 
aos paganientos a rffectuar n'aqiiellas praças, para o 
acabamento das linhas e acauisic&o do material fixo e 

1 - 
circulaiite, por meio de saques a trcs mczes, ficando 
todas as despezas da operaqao d contit do syndic~to, de 
forma q i i c ,  pdra o thesouro, rião resultssse encergo al- 
gum, e entregando, ciri garantia, promissorias pagaveis 
em Londres na importancia de £ 203:000 a seis rricizes 
da approvaçzo da  proposta. Assim se evitava a expor- 
taçâo dc uma avultada quantia rm moeda, qiic rias cir- 
cumstancias do mercado, qiie eritão se davam, prejudi- 
caria a normalidade das transacc;ijcs. Por despacho de 
27 de dezembro de 18à4, aiithoiiaou o ex miiiistro da  
fazenda snr. Hintze Ribeiro a operayzo proposta. 

E m  principio8 de julho segiiiriie foi essa operaçào 
liquidada e distractada, saldando-sc o credito qiis se 
abrira. 

Por despacho de 10 de novembro do niesrno arino, 
foi de novo, e em condic;ões identicas, aberto ao syndi 
cato um credito até d importancia de £ 2C)O:OOO (900 
contos de rúiu). A' conta d'eate crvdito se lhe e ntrcga- 
ram, ern 3 de dezembro, saques sobre liondres no va- 
lor de £ 80:000, mediante promissoria czorn vericimerit~ 
em 28 de fevereiro de 1856, e de & 50:000, em 11 dc 
janeiro, contra promissorias venciveis em 9 de abril, 
D'estes dous supprin~entos, no total de 585 contos de 
reis, o primeiro de £ 80:000 foi saldado em priricipios 
de março de 1886, quando jíi ministro da fiizendn o 
snr. itlariatino Cyrillo de Carvalho, reliavendo o the 
souro os seus saques, por se não çliegar a accordo quan- 
to ás condiçGes de reforma, ficando, portanto, só por 
liquidar o outro supprimeuto de £ 50:000 (225 contos 
de réis). 

E m  27 de março de 1586 foi authorisada a refor- 
ma d'este supprimeuto por mais tres mezes. E m  30  do 
mesmo mez authorisou-se o abono de mais % TO:000. 

E m  6 de julho seguinte concedeu se a reforma dos 
dous supprimentos (de £ 50:000 e de £ 70:000) e mais 



o abono de £ 8 0 ,  ficando assim o credito aberto ao 
syrrdicato eni £ 200:000 (900 contos d e  réis). 

E m  15 de oiltubro de  1887 poz o goverrio d dis- 
posiqRo do syndicato, erii Pariz, mais £ 200:OOL) (900 
contos de  réis). Eni  21 d'esse ruez pediu ainda o syn-  
dicato outro ruppriinento, que lhe foi feito, de  900 con- 
tos de réis, cm Pariz. Serviram estes dous ultiinoa sup.  
primentos, que correrarri peia casa Kphru~ai  ck C.a, para 
liquidar comproinissos tomados com o Comptoiv cl'Es- 
conaptq prestando o syndicato ao governo, além da rcs- 
ponsabilidade individual e so1ida:ia dos Bancos, a ga- 
rantia da somina por que ellefi erarn crédores do gover- 
no, em virtude da  operaqco ern tempo realisada para 
pagatilento das classes inactivas. 

E porque as dissidenuias com o Conzptvir d'Bs- 
conzpte punham em graves einbaraqos o syndicato, ap- 
pellou este para o governo, pedindo a sua rnedia~20, ein 
officio de  31 de outubro de  1887, encarregando o go- 
verno, ern portaria da mesma data, o nosso agente fi- 
nancial em Londres, o snr. baiâo da Costa liicci, de 
procurar em Pariz uma solução, para a o governo 
concorreu, facilitando a liquidaçâo do debito ao Co?~zlitoir, 
mediante o desconto de  letras d o  syndicato com o en- 
dosso do tliesouro, e ,  portanto, sob a responsabilidade 
d'este, no valor de £ 239:000 (1:165 contos de rbis). 

Assim, não levanlo  em conta as diEerensas de  cain- 
bios, que variam conforme as circumstancias do ruerca 
do ao  tempo da  liquidação, e que, como encargos d e  
operaçh,  ineilmbeiii ao eyndicato e n%o ao thesouro, o s  
supprimentos e responsabilidades do governo iinporta- 
ram em 33865 contos de  réis, principalmente destinndos 
i liquidapão do credito que o Contptoir abrira ao syn 
dicato. 

Cumpre advertir que estes factos constam de  do- 
cumentos de ha muito publicados, e que foram j B  sub- 
niettidos á apreciacão do parlamento. Ao despacho de  
10 d e  novembro de  18% fizeram referencia todas as no- 
tas do estado da  divida fluctiiante, publicadas no Dia?.io 
do Govemzo, desde marpo de  1886. E pelo que respeita 
aos demais supprirnentos, foi precisamente em vista dos 
quantiosos compromissos que o governo tomára na  coad- 
juvapão dos Bancos do Porto, que faziam parte do 



syndicato de  Salamanca, e no duplo intuito de regula- 
risar a sitiiapiio d'esses Bancos e d e  alliviar o thesouro 
das  reaponsabilidade3 contrahidas, que  o parlamento vo- 
to11 a lei de  29 de agosto de  1889.  " 

A coiiliiiiqsRo nomeada por portaria de  2 3  de se- 
tembro de 1887, para dar  parecer sobre a representa- 
<;ao qiie o syndicato de  Salamanca havia apresentado 
ao  governo, escr-evera no seu relatorio: 

((Segundo o balar!p, d e  31 de outiibro ultimo, for-  
necido pelo syridicato, e que com oiitroa documentos 
acompanha este relat~,i;o, íig,lra o iiiiili3terio d a  fazen- 
d a  no passivo d , )  caq-riinho de ferro de  Salãmanca pelo 
credito de  2:523 contos de reis. O iuro nnnual d'esta 
somina a 5 por cerito j:i excede o supplemcnto de ga -  
rant ia  qiie o synclii,ato soliríta do governo. E por maio- 
re3 que  tenhaiii k i d o  a? seguranças com que o governo 
se  tornou credor d a  i rn~or tanto  somma de  2:823 contos 
d e  reis, é c v t o  que  o goveril.), rio estado actual do s y n -  
dicato, os não poderá 'taver .setil arrriinar o mesmo syn- 
dicato, a ernpreza do caininlio de  ferrc de  Salamanca 
e os Bancos do Por to ,  que  fazem parte do mesmo syn- 
dicato. 

c A  riiina dos Brincos do Porto nLo seria sbrnente a 
ruina de sete estabelecimentos d e  credito aarticiilares. 
seria itma grande calsrniclade para a praça c para  a ci- 
dade  do Yorto. 

ccN'estas circiirnstancias, a commi7são é de  parecer 
que, tendo-se dado o syndic:tto d e  Salamanca por com- 
pletamente satisfeito com a lei de  22 de julho de  1882,  
aentiiiina responsabilidade cabe ao governo pelas preca- 
rias circumstancins em que elie hoje se encontra. Mas 
attendendo ao que fica ponderado, e sobretudo, aos 
compromissos já tomados pelo governo no auxilio que  
o constituiri credor do syndicato pela elevada, sotnma de  
2:823 contos de réis. e á ronveniencia de evitar a ruina 
dos Bancos do Porto pelo pre,juizo qiie ella causaria 
Bquella importante praca, enteride a commiss?io: 

a 1 . O  Qtxe ao governo ciirnpre, quando as commis. 
soes technicas nomeadas pelo governo tiverem dado con- 
t a  dos seus trabalhos sobre o valor d a  linha de Sala- 
manca, procurar que se torne effectiva a responsabilida- 
de, se a hotrve, por excesso no custo d a  dita linna. 

(t2.0 Que deve aiixiliar o syndicato de Salamanca, 
tendo ein attenpão as sominas de  que o Estado jh é cré- 



dor e em harmonia com a s  circumstancias do tliesouro, 
na ftirma e na ampiitiide de que julgar dever tomar a 
responsabilidade.» 

Em presenqa d'este relatorio e a instancias do go- 
verno votou o parlamento um projecto, que  se conver- 
teu na lei de  29 de  agosto d e  1889, authorisando a con- 
cessão da  exp1oral;Lo commercial do porto d e  LeixOes e 
a elevapXo ao dobro (270 contos de réis) da  garantia do 
juro concedida pela lei de  22 de  julho d e  1882 (135 
Oontos d e  réis) ;i Companhia que tomasse sobre si a ex-  
plorapi?o das linhas d e  Salainanca A nossa fronteira com 
todo o uçtiuo e passivo rio s?jndicnto; e, como garantia, 
que bcni revela o proposito d a  lei, se consignou a clau- 
sula expressa de que ta1 concessiio caducaria, caso CA no- 
va emp~~ez"a faltasse a pualqlber paganzento yue, pelo seu 
cojztrato, fvsse obrignda a f c t z i ?~  no governo o u  p o r  con- 
ta c l '~11e .  

Seiu embargo d'esta lei, continuaram sem liquida- 
l;" os creditos do Estado sobre o syndicato de  Sala- 
manca, sendo successivainente reformados pelos diffe- 
rentes ministro3 que geriram a pasta da  fazenda, pa-  
gando o syndicato ou encargo3 respectivos, ate qiie, em 
conseqixencia dos coiitratou celebrados em 14 e 24 d e  
dezembro de 1890, entre o governo, r e p r e ~ ~ n t a d o  pelo 
ex-ministro da  fazenda snr. Augiisto José da  Cunha, e 
o Covzptoir ~Vationul d'E-scontpte, por si e como repre- 
sentante de uin grupo de  Bancos e capitalistas, foram 
os debitos do syndicato, pelos quaes o governo era  res- 
ponsavel, levados directamente B conta do thesouro, co -  
,no se vê dos docilmentos pilblicados no D i n ~ i o  do Go- 
vemzo de  7 d e  marpo d e  1891. Entre  esses documentos 
estão as notas do estado d a  divida fluetuante em 24 d e  
rioveinbro d e  1890 e 28 d e  fevereiro d e  1891, onde os 
debitos em conta do syndicato de  Salamanca se acham 
especificados verba a verba, na  importancia total de 
3 .730 :000~000  réis, sendo a differença para menos n'es- 
ta quantia, em rela#io S de 3.865:5906000 réis, devida 
a que  os 1 3 5  contos de  réis, em tempo adiantados pelo 
Conytoiv. d'Esco?npte e que durante alguns annos figu- 
raram nas notas que  se piiblicaram da  divida fliictuan- 
t e ,  haviam sido anteriormente distractados. 

O parlamento, tomando conhecimento de todoe es- 
ses contratos e documentos, votou, para liquidação dos 
encargos e responsabilidades do thesouro, a operação 



constante da proposta que o governo lhe apresentou em 
6 de março de 1801, e que se converteu na  lei de 23 
. . 
d'esse mez e anno. 

D'alii resulta que as somriias por que o governo é 
hoje crbdor do syndioato de  Saiamanca, acrescidas dos 
juros em aberto, sr: representam por £ 539:944,0,6 - 
4.863:601 ,O7 francos- e 992: 147';$570 reis, .que o rela- 
torio do actual ininibtro d a  fazenda snr. Oliveira Mar- 
tins descreve. 

Como se vê d'esta rapida exposição, n.50 é matei-ia 
nova para O parlamento O qiie do relatorio, ha  pouco 
apresentado, consta com relapão ao syndicato d c  Sala- 
manca, porquanto: 

Pela Iri de 22  de  jrilho de 1882 xpprovaram as ccir. 
tes a constituiç?io do syndicato cle Snla inanc~,  coriceden- 
do lhe, ou 3 empreza que elle organisasse, uni subsidio 
até 135 contos de réis annuaes para a construcçZo e ex- 
ploraçso das linhas de Barca d e  Alva e Villar Formo- 
ao, e fizeram-o apreciando largamente a s  raz0es que jus- 
tificavam esse emprehendimento. 

Pela lei de 29 de agosto de  1889 outliorgaram tain- 
bem as cortes a exploraq8o cornmercial do porto de  Lei.  
xges, e a elevayão a 270 contos de réis do subsidio j& 
concedido h empreza que, organisaãa por aqrielle Ryn- 
dicato, tomasse sobre si o activo e passivo existentes, 
desprendendo a responsabilidade dos Bancos do Porto 
e libertando a do tliesoiiro publico; para isso toniaram 
conhecimento das circrinistancias em que esses Bancos se 
encontravam, e dos supprimentos e auxilios que o go- 
verno Ihes havia prestado. 

Pela lei de 23 de março d e  1891 votoii ainda o 
parlamento uma larga operação de  credito que visava 
á liquidação d a  divida fluctuante; a proposta fora ins- 
truida com documentos que especificadamente demons- 
travam qual a importancia dos debitos em conta do syn- 
dicato de Salarnanca, pelos qiiaes o Estado se tornára 
responsavel. 

S6 resta A commissão ponderar que, para garantir 
a solvabilidade das sommas por que hoje é: credor, tem 
o Estado: 

a) A responsabilidade individual e collectiva dos 
Bancos devedores: 

b )  A somma por que o thesouro é devedor a esses 



Baiico~, eiii virtude da  operaçAo ern tempo realisada para 
pagaiiiento ás classes inactivas; 

c) O subsidio anniial devido pela exploragão das 
linhas de Salarrianca á fronteira portugueza; 

(1) O iiiutrrial fixo e circulante das niesmae linhas, 
que ri30 estA onerado com quaesquer encargos, por isso 
que  o syndicattr n5o conseguiu fazer a emissão das suas 
obriga56es. 

Da expcrsigâo minuciosa, que fica exarada, demons- 
tra-se: 

1." Que os factos comprehendidos na proposta de  
r?cc~isaph siibrnettida ao exame dai cornniissâo não re-  
preientain pagamentos definitivos ou despezas effectivas, 
mas opei;i~ões tetnporarias, a titulo reembolsavel; 

2." Que sZo de ordens distinctas e cabem a diEe- 
rentes rnitiistros as responsabilidades qiie possam deri- 
var-se d':iqui.llas operações. 

Effectivainente, de  classes distirictas foram os au -  
x i l i o ~  preutaclod ás diversas Coinpsnhias e ernpyezas. A 
utiias fizeram-se llxs adiaritatnentos em escriptos do the- 
souru: a outitis facultou-se dinheiro. avales e titiilos d e  
creclito na pusse da fazerida; a algumas coricedeu-se-lhes 
s6i:ieiite avules para, sobre esta garantia, levantareni 
eriiprestiriios; finalirieiite, ainda se iniriistrararn siiiiulta- 
neiiiucnte ebcriptos do thcsouro e avales, em todos os  
casos corn o tiiii aliegado de evitar a suspensso d e  pa- 
gameritou, se rião a f~ l l enc ia  dos estabelecimentos auxi- 
liados. 

E m  geral, estes caucionavam os supprimentos ou 
creditos concedidos com garantias mais ou menos valio- 
sas, e respondiam, no priineiro caso, pelo pagamento dos 
juros re.ipectivos, de  sorte que, embora taes supprimen- 
tos acolurn:tssein a iniportaucia da  d i ~  ida Auctuante, ne- 
nhum ericarro deveriam trazer ao ttiesouro ~ u b l i c o .  Ao " 
seretil liquidadas as diversas oper:iç0es, seria reduzida 
aquella divida da mesrna irnportancia qile anteriormente 
d8ra causa ao augmento, não havendo encargo para a 
fazenda. Deve notar-se tambern que quasi todas as ope- 
rasões fwarri realisadas com Companhias ou emprezas 
subsidiadas pelo Estado, ou que corn elle tirihnm con- 
tratou de fornecimento pendentes, o que tainbem consti- 
tuia uma garantia de  iridernnisação. 

No presente momento estão liquidadas, ou em via  



d'isso, algumas das  operações mencionadas, sem que 
d'ellas proviessem encargos para O thesouro; das restan- 
tes, nada de  positivo se p6de por emquanto affirmar, 
porque tudo depende do momento e das condi@es em 
que  se realisar a liquidação. 

Fazendo esta exposição serena dos factos, não é in- 
tuito d a  commissão justificar ou attenuar sequer as res- 
ponsabilidades contrahidas pelos diversos minietros, mas 
explicar súniente a natureza das operagões e seu caucio- 
nameiito, das quaes, segundo OS docutnentos remettidos 
pelo governo, se não téem liquidado por emquanto pre- 
jiiizos que possam e devam ser inscriptos como despesa 
effectiva nas contas do theso~iro publico. 

Coni respeito As responsabilidades especiaes que 
possam derivar-se d'aquellas operaçGes, revelam-se dos 
nomes dos ministros que  subscreveram os despachos re- 
lativos a cada uma das operações anteriormente men- 
cionadas, e que a commissão escrupiilosamente indicou. 

E(; depois de  nssirn discriminadas as diversas res- 
ponsabilidades, foi que a conlrnissão ficou habilitada para 
investigar da  procedencia ou improcedencia dos funda- 
mentos que serviram de base It proposta de  accusaçãa d o  
ex-miriistro e secretario d e  Estado snr. Marianno Cy- 
rillo de  Carvalho. Definidos os factos, indispensavel se 
tornava conhecer se algunia lei penal os incriminava, 
sein o qiie a commias80 não poderia, por anti-constitu- 
cional, aconselhar a que  se procedesse il accusa~ão  pro- 
posta. O $ 10.0 do artigo 145.O do pacto fundamental da  
monarchia, preceituando que ninguein possa ser senten- 
ceado senão pela authoridade competente, pov virtz~de 
de lei antevio~* e na fórma por ella prescripta; e o art i-  
go  5." do Codigo Penal, ratificando a mesma doutrina 
a o  preceiti~ar que nenhum facto, ou consista em acção 
oii omissão, possa julgar se criminoso, sem que uma lei 
anterior o qualifique como tal, estabeleceram uma ga -  
rantia que cobre o ministro de  Estado como O mais hu- 
milde cidadão de toda a perseguição arbitraria. 

A definição anterior dos crimes 8, indubitavelmen- 
te, a garanti; indispensavel de uma répressão equitati- 
va, isenta de  paixão c d o  arbitrio. 

E' certo que o artigo 103." da  Carta Constitucional 
declara responsaveis os ministros d e  Estado por deter- 
minados delictos, cuja natureza o artigo 104." incumbe 



a uma lei particular especificar, bem corno a maneira 
de proceder contra elles. 

Mas essa lei ainda não foi elaborada, d'onde re- 
sulta, que nem aqiielles delictos se acham definidos, nem 
Ihes corresponde penalidade, pelo que se não acham ain- 
do satisfeitas as condições indispensaveis para a sua ap- 
plicação. 

'Tem sido assumpto controvertido entre os publicis- 
tas e homens de Estado, se as disposiç0es do Codigo Pe- 
nal s%o applicaveis ás  infracçoes praticadas pelos minis- 
tros de Estado no exerçicio das suas funcções publicas, 
mas á comrn;ssão parele qiic a Carta Constitu~ional dis- 
tinguiiido, no seu artigo 41.", os delictos individuaes 
dos que importam uma responsabilidade especial para 
os niiriistros e conselheiros de Estado, enumerando es- 
tes ultimos delictos, no seu artigo 103.", e mandando, 
no artigo 104.O, especifical-os em unia lei particular, não 
Ihea julgou applicavel O direito commuin. 

No Brazil, cuja ConstituiçTio, de 25 de março de 
1824, era ideritica á, nossa nos artigos referidos, O legis- 
ladur interpretou os no sentido exposto, dizendo, no ar- 
tigo 30s." do Codigo Penal, textualmente o seguirite: 

<(Este Codigo nZo comprehende: 
«Os ciiines de responsabilidade dos minibtros e con- 

selheiros de Estado, os quaes serão punidos coni as pe- 
nas estabelecidas na Ici respcctiva; 

((5 2." Os crimvs puramente militares, os quaes se- 
rão punidos ria fóima das leis respectivas; 

(15 3." Os crimes contra o commercio, não especi- 
ficados n'este Codigo, os quaes continuar50 a ser puni- 
dos corno até aqui; 

u$ 4 . O  Os crimes contra a policia e economia par- 
ticiilar das povoações não especificados n'este Codigo, os 
quaes serao punidos em conformidade das posturas mu- 
nicipaes. » 

O artigo l 5 . O  do Codigo Penal vigente no nosso 
paiz, sob uma fórma mais synthetica, consigna nos se- 
guintes termos ideias similhantes As do Codigo brazi- 
leiro: 

((Não são crimes os actos que não são qualificados 
como taea por este Codigo. 



( (5  unico. Exceptuam-se da  disposicão d'este artigo: 
« 1." Oa actos qi~alificadoq crinies por legislação es 

pecial, nas materias que n l o  são reguladas por este CG 
digo, ou n'nquellas ein que se fizer referencia A legisla 
ção especial; 

((2.' Os crirnes militares.)) 

Desde que os dzlictos que  importam responsabili- 
dade ministerial são enumerados ria Carta Constitucio- 
nal, e que na rnesrna se faz referencia a uma lei parti- 
cular que os deve especificar, parece evidente qiie elles 
entram na excep~ão  prevista no n.O 1 . O  do 9 iinico do 
artigo 15.0 citado, n8o Ihes sendo appl icavei~ as dispo- 
si$es da  lei geral. 

E, tanto assim deve ser, que em nenhum dos pro- 
jectos de lei de  responsabilidade ministerial apresentados 
ao parlamento, e devidos á iniciativa dos snrs. Alanoel 
Teixeira Leomil, José RIachado dc Abreu, Felix L'erei- 
ra de  RIagalhães e Adriano de Abreii Cardoco òIachs- 
do, se fez applicaçiio da, lei commilm aos delictos d e  
responsabilidade ministerial. Pelo contrario, no decurso 
da discussão a que n'esta camara foi si~bmettido o pro- 
jecto do ministro da  justiça snr. Adriano 3lachad0, ten- 
do um distiricto parlamentar apresentado uma enienda 
aos artigos que estabeleciam uina especificac;%o e peria- 
lidade particulares para os delictocl de  responrabilidxde 
ministerial, emenda em que  se sixbstituin esta doutrina 
por outra que consignava o principio de  que taeq deli- 
ctos especificados na lei penal deveriam ficar sujeitos 
4s penas estabelecidas na mesma lei, a comtuissão d e  
legis la~ão criminal rcajeitou unanimemente tal propoeta, 
entre outras razõds «por não satisfazer evideritemente 
a o  preceito do artigo 104.' da  Carta Constitiicional; .por 
confundir os delictos communs com os delictos esoeciaes 
dos ministros, e por deixar sern p u n i ~ ã o  muitos delictos 
dos mesmos funccionarios, que a lei penal não classifica 
nem denomina conforme a Constitui$io, e para os quaes 
não estabelece castigo.» 

Este parecer entrou em discussão, obtendo a ap- 
provação da  camara, e constituindo indubitavelmente um 
precedente valioso para a apreciação da  questzo que se 
debate. 

Se  as regras do direito criminal devein ser appli- 
cadas sem attenção pela hierarchia do accusado, i? certo 



ainda qne, mesmo admittida a falta de  expressLo d e  lei, 
tal caso só ao  presumido delinquente póde favorecer. 
Xão obstante, a conirnissão, não querendo ser a c o i ~ a d a  
de parcial ou intransigente, e respeitando, embora a não 
partilhe, a opinião dos que sustentam se r  applicaveis a 
especiiiçapão e penalidade do Codigo Penal aos delictos 
apontados na Carta Constit~icional cotno unicos em que 
póde ser exigida a responsabilidade niinisterial, exami- 
rioii ainda com toda a attengão se os actos denunciados, 
~ra t icados  UCIO ex-ministro acc~isado. reuniam os ele- 
mentos esseiicialmerite constitutivos de algum dos deli- 
ctos Dorventura curuulativamente auontados na lei fun- 

L 

dainental e previstos e puniveis na  lei commum. 
Na proposta para acçusação do ex-ministro snr. &Ia- 

rianno Cyrillo de  Carvalho citam-se como serido-lhe ap. 
plicaveis os delictos previstos nos $5 3.", 4." e 6.' do 
artigo 103." d a  Carta Constitucional, que constituem: 
abuso do poder, falta de observancia da  lei, e qualquer 
dissipagão dos bens publicas. Nenhum d'estes crimes se 
encontra, porém, como tal devidamente especificado na 
lei penal commum; e não sendo admissivel a analogia 
ou inducpâo por paridade ou maioria de razão para qua- 
lificar os factos criniinosos (artigo 18." do Codigo Pe- 
nal), evidente Ee torna que só por mero arbitrio s e  po- 
deria appliçar determinada disposiggo da  lei penal com- 
murn aos factos denunciados. 

A deficiericia da  lei penal é fundamento bastante 
para a s r t n a r  a incompetencia d e  julgar. Bastaria, por- 
tanto, a demonstração que a cornmiss8o julga haver fei- 
to de  carencia de lei repressiva applicavel aos factos 
denunciados, para dever concluir pela improcedencia da  
proposta de  accusaçzo submettida ao  seu exame. Mas 
q ~ i i z  ella airida ampliar O seu estudo, investigando se 
os alludidos factos, abstracplo feita da  conclusão ante- 
rior, reuniam os elementos essenciaes para poderem ser 
corisiderados criminosos. Bern póde este procedimento 
ser accusado de  demasiado meticuloso, mas em assum- 
pto de  tal magnitude e gravidade mais vale incorrer em 
tal censura do que na  opposta. 

Toda a infracção se  compõe de  dous elementos es- 
senciaes: o facto em si e a culpabilidade do agente. Um 
i! de natureza material, e constitue o corpo de  delictq; 
o outro é d e  natureza moral, e como que anima e dh vi- 



da  á infracpão. Para  constituir o primeiro eleinento é 
indispensavel que o acto externo reuna todas as condi 
ções physicas ou materiaes que a Lei exige para a exis-  
tencia d a  infracpão. Pa ra  que o segundo se verifique 4 
essencial que tenha havido dblo ou iritenção criminosa, 
a menos que a lei não puna expressamente a negligen- 
cia. Não basta a exiatencia de  um s t  d'aquelles dous 
elementos para que a infracção se considere subsistente: 
8 absolutamente indispensavel a coexistencia de  ambos. 
Assim, toda s infracc;to presuppõe como condições da  
sua existencia: um facto incrirninado pela lei e a culpa- 
bilidade do seu author. 

Antes de applicar estes principios eleriientares d e  
direito penal aos factos denunciados, deve notar-se que, 
embora realisados corri differentes Companhias e erripre- 
zas, e em tempo diverso, elles constituem de sua ziatii- 
reza uni facto unico, qual o da  coricess8o do credito ou 
d e  valores do Estado, a titulo reembolsavel, em favor 
das  alludidas Companhias e erciprezas. Pois a esta ho- 
rnogerieidade d e  factos corresponde na  propoata de ac- 
cusap20 a seguinte quadruplicaç50 de incrituina<;ões: abu- 
so de poderes, falta de  observancia da lei, dissipayão 
de ditiheiros publicos e realisação de pagamentos cujas 
ordens não satisfaziam a todos os preceitos legaes. 

A lei, porém, é expressa e não adrnitte similliante 
prática. O $ unico do artigo 38.O do Codigo Penal p re ,  
caitua que, quando o mesino facto C previsto em duas 
ou mais disposições legaes, como constituindo crinies di- 
versos, se não dR a accumulação de  crimes. Posto que 
uma tal multiplicidade d e  incriminaç0es seja,  pois, evi- 
dentemente illegal, a commissão, nno obstante, estu- 
dou detalhadamente a natureza de  cada urna d'ellas, 
segundo os principios de direito anteriormente addu- 
zidos. 

Assim, no abuso do poder, se  o elemento material 
de  crirninalidade se  quer representar na usurpaçiio d e  
attribuições que competem ao poder Iegislativo, o ele 
mento moral não póde deixar de  consistir na  intenpão 
especialmente maliciosa ou fraudulenta. A razão diz, e 
a historia comprova, que momentos ha na vida dos po- 
v o ~ ~  em que a salvaç?io do Estado exige imperiosamente 
do poder executivo uma acção tão immediatn e ousa- 
da, que  impossivel se lhe torna conter-se dentro d a  cir- 



cumscrippão das proprias funcçoes, hIas, n'essas occa- 
silieu anormaes, o exercioio arbitrario das funcçõcs Ie- 
gislativas não se move pela maliciu. o11 pela fraude, obe- 
dece apenas ao instincto da salvação, que Q innato nas 
sociedades como nos indivi2uos. A dictadiira exercida 
em taos circumstariciau, sigriifica de  certo um acto vio- 
lento, mas não constitue um crime, por lhe faltar a in- 
tenção inalefica. E é assim que, restabelccidas ar, con- 
diçCies normacs, os ministros de Estado se apreaentarn 
espontaneamente perante o parlamento, n l o  abatido3 co- 
mo criminosos, mas serenos por julgarem liaver cum- 
prido o seu dever, a dar conta dos actos praticados. O 
poder legislativo aprecia os, verifica se elles b run i  in-  
dispensaveis, convenientes e juutos, e ,  no caso affirrna- 
tivo, sancciona-os, corno jci foi dito, por um Úill de in- 
demriidade. Ora, se o exercioio at bitrai.io de  funcçiíes 
legislativas pelos ministros de  Estado constituisse infle- 
xivelmente um crime, qualquer qiae houvesse sido a iri- 
tengão que presidira A execuyao do acto, neril á caina- 
ra dos snrs. deputados conipetiria a decis20 no ass~itn- 
pto, pois que  só teria a t t r ibui~ões  para decretar a accu- 
saqão dos responuaveis, nem a camara dos dignos pares, 
em sessão ordinaria, o poderia apreciar e resolver, pois 
só lhe competiriajulgal-«, coristituida c111 tribunal de jus. 
tipa. Desde que unia e outra camara apreciarn os aclos 
de  dictadura, e os absolvem e iiiarit6em, ou cerisurairi e 
repudiam, eni sessoes osdinarias e corn attrib~~içÕr',b iguaes, 
e porque taes actos, embora contenham abuso de poder, 
e saiharri f i r a  dos limites da  lei, como praticados sem 
authorisação legislativa, n8o constituem por si só crime, 
nem envolvem responsabilidade criminal. 

A nossa hiutoria constitucional abunda em prece- 
dentes que  justificam amplamente o morto de  vê[. d a  
comrnissão, sem exceptuar casos identicos d e  adianta- 
mentos ou cauções feitos a estabelecimentos de  credito, 
de  que o parlamento e o paiz tiveram conhecimento, e 
não foram considerados crinies ou delictos. 

A lei e o regulamento de  contabilidade publica pre- 
vêem o caso do Tribunal de  Contas denegai, por qual- 
quer motivo, e designadaniente por a despem não estar 
authorisada, o seu visto a uma ordem de pagarncnto, 
permittindo que o coriselho de  ministros a torne effeçti- 
va. N'este caso, o ministro ordenador fica pessoalmerite 
responsavel pelas quantias pagas pelas ordens que tiver 
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expedido csalva resolu~ão em contrario tomada pelo po- 
der legislativo, que  por jiistifinado motivo o allivie d'es- 
sa  responsabilidade». Se o facto material do pagamento 
de  d e s p ~ z a s  não authorisadas por lei, independentemen. 
t e  de iritenção criminosa, devesse constitiiir inflexivel- 
mente um cririle, o legislador niio teria inserido simi- 
lliaiite diaposiqão na propria lei d e  contabilidade pu- 
blica. 

Identicamente siiscede com o Supremo Tribunal 
Administrativo, a quern cabe conhecer, entre outros, 
dos r+?cllrsos que, dos actos e decisões das authoridades 
administrativas, se ir1 terpozerem por incornpekencia e 
excesso d e  porltil; violc~gZo de leis oii regiilarnentos, ou 
of-rensa d e  (lireitos adquiridos. Nos casos em que o go- 
verno se  não coriformn com a consulta do tribunal ou 
coin os fundamentos d'ella, a lei autliorisa a que o as- 
sumpto seja resolvido em conselho de rniriistsos, ouvido 
o prociirador geral da  coroa em conferencia corri os seus 
a.jiixdantes, por rneio de decreto em qiie se exponham 
ciaratnente os motivos da  divergencia e as razões d e  de- 
cidir. S e  O legislador iqualmente entendesse que o facto 
material do excesso do poder e da violaçgo das leis 
constituia por si s6, independentemente de  qualquer ra-  
zão fundada no bern do Estado, utn crime, é tambem 
evidente que não poderia ter armado o poder executi- 
vo  dc  urna faculdade tão poderc:sa corno a de impor as 
proprias resolu~$es As d'aquelle tribunal nos assumptos 
em que o proprio governo póde ser o appellado. 

As considera~ões qiie deixamos expostas para o 
abuso do poder, 830 tambem applicaveis d inobservan- 
cia d a  lei, que 96 póde ser punida q i~ando  animada por 
intençAa malefica ou indescrilpavel negligencia. Ora,  na 
proposta apreciada presupp0e se restrictamente a espe- 
cie originada em i n t e n ~ ã o  fraudulenta, cu,ja cxistencia 
se não póde presumir riem deduz dos documentos en. 
viados á, commissão. 

A dissipação dos dinheiros publicas, como a pro- 
pria denomiria@o o indica, dolosa de sua essencia, de. 
ve  tambem, para constituir crime, ter ainda produzido 
o descaminho ou desapparipão dos respectivos valores. 
E que nos factos denunciados iiHo concorre este elemen- 
to, verifica-se pela simples circumstancia de  terem sido 
concedidos temporariamente e a titulo reembolsavel todoa 
os supprimentos. 



Quanto ao facto da  realisação de pagamentos cujas 
ordens nÃo satisfagam a todos os preceitos legaes, 6 
evidente que não p6de constituir senão uma variedade 
d o  dclicto que tem por fórma generica-a dissipaggo de  
dinheiros publicos; - e  como tal si!jeita aos mesmos ele- 
mentos de  criminalidade, afóra os da  fraude no uso das 
respectivas ordens. 

Assim, para poder concluir que os factos constan- 
tes da  proposta de accusaç80 constituiam algum dos 
delictos eniimerados, seria indispensavel, quando menos, 
demonstrar n'clles a existencia d'aquella culpabilidade 
especial, que consiste na intençIo malefica ou na satis- 
f a ç a ~  de  interesses illicitos propri0.s ou alheios. 

Em nenhum dos casos examinados pela commissâo 
se  encontraram, porém, indicios d e  que a malicia, a 
fraude ou a illepitimidade de interesses ho~ivessem ins- 
pirado os ministros que praticaram taes actos. Pelo con- 
trario, em todos ellea fora111 fundamentos allegados pe- 
los interessados e reconhecidoq pelo ministro as diffi- 
culdadeq financeiras da occasiÃo e a conveniencia de  
evitar lima suspensno de  pagamentos, E m  alguns d'el- 
les o acto teve toda a publicidade, e foi conhecido do 
parlameiito, que nem sequer o estranhou. Pódem ser e 
são certamente discutiveis as concessões feitas sob oa 
pontos de  vista das conveniericias e regras da  adminis. 
t r a~Ko publica; mas o que se nNo põe em duvida B a 
existencia da  causa allegada para as fundamentar. To- 
do o paiz, infelizmente, o reconhece por experiencia 
propria, e assim, desde que n(io ha prova em contrario, 
a coinmissIo não podia nem devia duvidar da  sinceri- 
dade dos fundamentos dos despachos ministeriaes, que  
representam a bna intencionalidade, tanto mais quanto 
que foi o ministro que, perante o parlamento, fez a ex- 
posiç8o dos diversos adiantamentos e cauções pendentes 
d e  liquidag80, o snr. Oliveira Martins, o proprio que, 
em sessIo d'esta camara de 11 de fevereiro ultimo, de- 
clarou que todas as operaçCes haviam sido feitas acom 
a maxirna regularidade)). 

Demais, a culpabilidade em geral, mas especial- 
mente a representada na malicia ou na fraude, ngo se  
presume, demonstra se, e é a quem accusa que corre o 
dever de o fazer. E' este o principio rigoroso de  direi- 
to, diariamente praticado nos tribunaes do paiz, e que  
por isso não podia ser obliterado por esta camara. 

* 



S e  á commiss2io não houvessem bastado os texto& 
de lei e considerações apontadas para orientar O seu jui, 
ao, se este fosse ainda dominado por qualquer duvida, 
de  certo que se formaria ainda  ela mesrna f(jrma segu. 
ro, ao examinar na proposta do snr. depcitado Manoel 
de Arriaga a exuberancia de disposi$es legaes que s e  
apontaiu coIno infringidas ex ministro accirsado, 
sem que, corntudo, se cite un i  s6 artigo de lei que re- 
presente a sancpâo penal d'essas violações. Nào basta 
que um facto seja illicito para q i ~ c  possa ser reprimido 
pela jurisdi~çiio criminal; para isto 6 tambem absoluta- 
mente indispeuisavel que lhe corresporida por lei ante. 
rior determinada pena. Ora, nenhuma penalidade espe- 
cial foi apontada corno applicavel aos factos eiii que foi 
fun2amentado o pedido de accusaçào. 

Fundada nas consideraç0es que ficarri expostas, a 
vossa cominiss5o entendeu, com respeito aos factos a 
que se refere a proposta do snr. depatado Manoel da  
Arriaga: 

1 .O Que se verificava a incornpetencia de julgar por 
deficiencia de lei penal applicavel, porquanto: 

a) Não s6ruerite se nao acha especifiuada por lei 
a natureza dos delictos pelos quaes s0tnente p0de 
ser exigida a responsabilidade ministerial, como 6 
expresso nos artigos 103." e 104." da  Carta Cons- 
titucional, mas n8o estd designada por lei anterior 
a penalidade correspondente aos inesmou delictos, 
condição essencial para alguem poder ser senten- 
ciado (5 10." do artigo 143." da  irlesma Carta); 

h) Ainda quando, porbin, o Codigo Pena1 deves- 
se considerar-se legislaç%o subsidiaria applicavei 
aos delictos de  responsabilidade ministerial, não se 
encontram n'elle comprehendidos os proprios deli- 
ctos enunciados no citado art igo 103." d a  Caita 
Constitucional. 

2.' Que n l o  reuniam os alludidos faccos os elemen- 
tos essencialmente constitutivos de  qualquer dos crimes 
apontados na  proposta de accuuaçgo, ainda quando fos- 
se admissivel a analogia ou inducpso por paridade OU 

maioria de  razão, para qualificar quaesquer d'esses factos 
corno criminosos (artigo 18." do Codigo Penal). 

3.' Que, consequentemente, não havendo crimina- 



lidade, nem lei applicavel aos factos que serviram de  
base 4 proposta para se decretar a accusaçIo do anr. 
Marianno Cyrillo de Carvalho, não tem raz8o de ser o 
inquerito, tambem proposto subsidiariamente, com o fim 
de investigar de quaesquer responsabilidades que, pelos 
mesmos factos, possam caber a outro ou a outros ex-mi- 
nistros. 

A ~ o n t a d a ~  as conclusões a que a commias20 che- 
gou na apreciação do assumpto que lhe foi submettido, 
não deseja ella concluir sem, sob um ponto de vista ge- 
nerico, e independentemente dos factos especiaes a que 
se tem referido, deixar de chamar a a t t e n ~ ã o  da cama- 
r a  para a necessidade da elaboraçlo de uma lei de ree- 
ponsabilidade ministerial, que, detinindo exactamente os 
crimes e marcarido-lhes as penalidades relativas, sirva 
por igual para garantir os interesses da  sociedade e li- 
bertar os homens publicos de suspeições injuriosas. 

O estado actual de cousas não póde e não deve 
subsistir por interesse do paiz. Dentro da nionarchia 
constitucional só o chefe do Estado 6 irresponsavel. To- 
dos os mais devem ter a responsabilidade dos seus actos, 
e não ha realmente tal responsabilidade, como affirms 
Hello, onde ella não existe senão em principio. Urge 
conseqiientemente completar a nossa legislação consti- 
tucional em obediencia á lettra expressa da  Carta. 

Indicar genericamente os casos em que póde ser 
cxigida a responsabilidade ministerial, conservando-08 
indefinidos e sem lei penal applicavel, póde ter como 
consequencia, que se deve prudentemente procurar evi- 
tar a explosão de processos revolucionarioa em que O 

arbitrio c a paixão do julgador exerpam perniciosa acçáo 
na administração da juutiça. A historia de outros povo8 
demonstra amplamente que a hypothese póde transfor- 
mar-se facilmente em facto. 

Demais, o ministro de Estado não dever4 ter a sim- 
ples responsabilidade de qualquer funccionario publico. 
Por isso mesmo que a sua authoridade 6 mais podeio- 
sa, e a sua acção mais ampla, maiores devem conse- 
quentemente ser as responsabilidades correlativas. O bem 
publico exige não s6rncnte que os ministros cumpram 
escrupulosamente as  disposip8es legaes, mas que não 
causem, pela sua lenidade, imprevidencia ou mtí admi- 
nistraplo, qualquer damno ao Estado. Por brio proprio 
e por dever de officio, o ministro 6 obrigado a defender 



e proteger os interesses priblicos que lhe s50 coniiados; 
se em vez de os salvaguardar, os deixar cooiproiiirtter, 
a sociedade deve ter o direito e a certeza de  Ilie poder 
exigir a i~esponsabilidade do seu procedimento. 

E' de  certo dificil a elaboração de  unia lei de rcs- 
ponsatiilidade ministerial que abrarija nas 'suas disposi- 
~ Õ P S  todas as  especies siiggeridas pelo dhlo oii piodu- 
zidas pela incurix e inepcia, em virt{ide das quaes os 
interesses prrblicos possam ser prcjudicados. Essa diffi- 
culdnde chega a ser tão rnomeritosa, que bastou eiri al- 
guns paizes para,justilicár os poderes discricionarios da- 
dos na  lei aos supremos tribunaes políticos a qaetii 
compete jirlgar os iriiriistros, os quaes pódem a seu ar- 
bitrio classificar de criruinosou qiiacsquer actos pratica- 
dos, impondo Ihes penas tambem arbitrarias, dcntio de 
certos limites. Mas siiriilharite tlisposiyffo niio póde scr 
trasladada para a nossa IegislayZo. Veda O o preceito 
constitucional, qrie nBo prrtriitte que ninguerii syja sen- 
tenciado senão por virtude de lei anterior; opparni-se- 
lhe a s  convicçaes liberáes do nosso povo, seropre hostil 
a quanto signifique o despotistiio, ou clle sc represente 
n'um homeni ou n'uina instituição. 

Sem conceder poderes discricionarios etu liiateria 
a u e  affecta a honra c a sorte dos ministt*os de Estado. 
qiie, pelo facto de  exercerem este alto cargo politico, 
não deixarn áe usofruir as  ~ a r a n t i a s  individuxes dos ou- 

O 

tros cicladãos, deve ser possivel x elaborap2o de  rima 
lei que repiima, se n5o todos, muitos dos nb~isos do po- 
der, que a. consciencia puhliea condenina inflexivamerite, 
A Auetria Hungria,  a Kaviera, o GrZo-Ducado de Ua- 
den, a Grecia, a I-Iollanda, a Iioiriania, a Servia e a 
Suissa não hesitaram em completar a sua. legislação eoris- 
titucional com uma lei de  resuorisabilidade ~riinisterial. 
embora conhecessem as  diffic;ldades, neiii sempre su- 
peraveis, com que tinham a luetar. A honra do paiz, o 
interesse das instituiçoes e a dignidade dos liorneris pu- 
b l i c o ~  exigem tamhem imperiosamente que  sirriilhan- 
t e  lei venha completar a riossa Iegisla~Zo constitu- 
cional. 

Uma  lei d e  responsabilidade ministerial terá, so- 
bretudo, effeitou preveritivos, tanto mais eficazes quan- 
to mais práticos e promptos se,jam os methodos de re- 
pressão sobre que ella seja rrioldada. 



Fundada nas diversas con~ideraclões que ficam ex- 
postas, a coiiiiiiiss5o tem a honra de submetter ao vos- 
so elevado c1 iterio as  seguintes conclusões: 

1." Qiie nZo procedem os rnot;vos da proposth do  
snr. deputado 9Ianool cie r lrr iaga,  em que  pede seja de- 
cretada a accusa$io do e x  ministro e secretario de Es -  
tado snr. ;\Ialiaiitio Cjri i lo d e  Carvallio, por 1150 kia- 
ver fundarnerito em lei cle re~porisubilidade iiiiiiibterial, 
que, ali&, não existc, nem ria Irgislaç%o penal com- 
ul u i11 ; 

2." QUC,  culiscqitcntetucrite, 1iã0 ha taiiibei;i furida- 
mento para iionieaF lima coinmisuão parlamentar para 
saber se, alétn d'aquelle a~.guido, outro ou outros have- 
ria que devessem responder pelos nlesrrios factos, e, 
no caso affirmativo, para propor a respectiva accu- 
sac;ao. 

Sala da commissSo, 1 8  de  marpo de  1892.  - Joa- 
quim Ger7lzal~o de Sequeira -Az~gusto Peveil-a Leite- 
Ruivo Gucli)zho - Jorb ildo?zteiro 8oures de Albergaria 
-Fruncisco de Barros Coelho e Cctn-os-Jacintizo Cun- 
didu - ~Mítthe~is Teixe ira  de ilzeuedo- José Rs fe~. .üo  de  
flJos.ues 8avnteizt0, relator. 

(Fui iiovcollente Zidu u p~opos tu  de acct~sa~c20 upve- 
sentccdu pelo ~ 7 x 7 . .  filanoel de Arviaga enz sessüo cle 5 de 
feuereivc .) 

O s w .  illu~zoel de Awinqa (na tribuna):-A ausen- 
cia (10 governo n'iirna queatao d'esta grandeza, qiiasi 
que impossibilita a discussão do parecer, porquanto, erb- 
tre outras t l t a s  de que  vem eivado como depois dc- 
monstrarei, dA se uma. que  6 capital, a d a  oinissão dda 
opinigo do governo sobre o aesumpto! 

O nosso wgirncnto é expresso pelo que i,enpeita a 
esta omissão. No parecer nada se  consigna dccrca da 
opiriião do governo: logo a conclrisão a t i rar  C que o. 
governo 6 contrario ao  parecer, oii que n?lo foi ouvido.. 
E' a lettra expressa do artigo 122.", $ 3 . O  

E' por isto que  eu quizera vêr começado o debate  
pelas declarac,ões d a r a s  e cathegoricns do governo, tan- 
to nlais quanto a opinião do snr. presidente do conse- 
lho, emittida n a  outra casa do parlamento, é contraria 
6 s  çonclusões do parecer. 



De sorte que este, além dos vicios que o annullam, 
começa logo por um conflicto grave entre a camara e o 
poder executivo! 

Sendo interrogado o governo na camara dos dignos 
pares, em sessão de 19 de  janeiro d'este anno a respei- 
to d a  eflectiva irresponsabilidade dos ministros,.por não 
haver lei que os julgasse, pena que lhes fosse imposta, 
o snr. presidente do consellio dcclaroii, alto, claro e ca- 
thegoricamente o seguinte: 

«Com relação á primeira, á, lei d a  responsabilidade 
ministerial, eu devo dizer a S. e ~ c . ~  que sempre foi pa- 
r a  mim desnecessaria, porqiie, com a Carta Constitiicio- 
na1 e com a lei de  15 de fevereiro de 1549, os desejos 
do digno par ficam completamente satipfeitos. 

«Coirio S. e x ~ . ~  sabe, a Carta dcterrnina positiva- 
mente qilaes os crimes pelos quacs sZo responsnveis os 
ministros de  Estado, assini como qual o tribunal que os 
lia d e  jtiigar, que é il, camara dos dignos pares, e para 
que nada falte, até declara que o decretamento de  ac- 
cusa<;ão é uma attribiiição privativa da  camara dos snra. 
cleputados, e que o procurador geral d : ~  coroa B quem 
accusa. 

((Portanto, aqui temos o direito, temos a competen- 
cia do tribunal, a conipetencia da  pessoa e os tramites 
do processo. » 

Logo temos aqui, como vêem, um çonflicto grave 
entre a caniara e o snr. presidente do conselho, o que  
equivale a dizer, entre a camara e o governo. 

BIas não é este o iinico motivo que por$ nas vos- 
sas rriãos, snrs. deputados, o direito indisciltivel e o meio 
seguro de annullardes o parecer que tão grande darnno 
nos fará dentro e f6ra do paiz! 

A questão que se debate nso B propriamente mi- 
nha; não estS n'ella directamente interessado o partido 
a que tenho a honra de pertencer. 

Qirereis atk que vos diga toda a verdade? O par- 
tido repiiblicano não podia alcançar no parlamento um 
triumpho mais completo a favor da  causa que advoga 
do qiie o parecer que entrou em disçiissão, se elle for 
approvado. 

Triumpho completo para a democracia pura é já 
de  certo a vêr, cotn voto iinanime de uma commissão 
parlamentar, declarado que os ministros SEO d e  facto ir- 



responsaveis, e que a nação tem sido burlada até agora 
nas leis, que foram feitas em nome d a  liberdade! 

Liberdade sem responsabilidade só c~iriheço a dos 
doudos mansos, quando se não toma a precaução bastan- 
te de os prender por nos não fazerem mal. Governo 
constitucional em que n%o ha  a responsabilidade d a  par- 
te do poder executivo é uma ~nonstruosidade que nun- 
ca julguei que uni parlamento se aventurasse a sanc- 
cionar; e, no emtanto, é o que vai ser hojo decidido 
n'esta casa, pe.10 que já preve,jo! 

Que poder extraorditiario terá assim a logica dos 
principias e dos factos, .que arranca á s  precauções, em- 
bustes e mentiras de rnais.de meio seculo a vcrdade em 
toda a sue nudez e pureza!. . . 

A qurstXo, pois, repito, não é minha; a questZio é 
propriaiiiente da farnilia monarchica, d'aquella qcie, an- 
dando ha bastantes annos a proclamar que a liberdade 
E concifiavel corn o throno, que o throno portuguez é 
verdadeiramente liberal, vem ao findar da  sua missão 
historica declarar que tudo quanto tetn affirmado A uma 
perfeita mentira, rnais do que mentira, tima coritradi- 
cçRo, mais do que uma contradicçgo uma perfeita bu r -  
la coni que foi einbuida a opinião dos que, con t r~ r ios  á 
minha pertinaz propaganda, denunciando-a, acreditavam 
na  verdade e na  eficacia do actual reginieri! 

Eis em toda a luz da  evidencia a significac;ão d'este 
debate, e a importancia das conclusões do parecer, se me- 
recerem a approvação da  camara. 

Será isto assim? A cnmara i! o que ha-de decidir. 
Estci hoje, pois, nas suas mãos ou dar-me um for- 

mal desmeritiJo As minhas asseverações ou ser por mim 
submettida a verdade triumpharite do credo que sigo. 

N%o quer a carnara assumir por ora  esta responsa- 
bilidade? 

Es tá  ainda na  sua mão conseguil-o, porque n a  cx- 
posição da  doutrina e dos factos que vou fazer hei de 
exuberante e in.espo~zdi.~elmeizte demonstrar a s  deficien- 
cias que annullam pela base o parecer e que ainda da. 
rão á camara o recurso de  reparar o mal que a si pro- 
p i a  e á s  instituições, que defende, vai  de certo fazer. 

Es ta  qaestão, repito, a6 envolve responsabilidade 
para todas a s  facpijes do partido monarchico, por isso 
oxalá para ellas que dentro d'esta casa algriem se le- 
vante para rasgar o parecer, porque se fôr votado tal 



como está, a minha missão no parlamento ficar& triutn- 
phantemente cuniprida, deixando exposto a plena luz 
da  evidencia que não ha responsabilidade nos ministros, 
e por consequencia que se estd governando eni Portu- 
gal  sob o governo at>soluto, mas o peioi. dos governos 
absolutos, que é o absolutismo acokiertado detraz da. 
irresponsabilidade do seu chefe e dos seiis servidoiaes, 
furtando-se a d ~ r  contas i napào do i~iodo por que a 
adtriinistram e a compromettein e terido a enganado, 
sob as proinesaas capciosas de uma responsabilidade que 
nBo existe! 

Estc caso, como vêem, 6 extremamente grave; em 
direito publicti n%o conheço outro maior. 

Por outros identicos tbem cahido dynastias e al- 
gumas cabeças coroadas! E' um conflicto constitucional 
d e  sutnma gravidade. Parece, pois, que 6 do exclusivo 
iiiteresse da  farnilia moriarchica destruir o qiie está feito 
depois de  exposta a questClo nos termos precisos eni que 
ella foi deixada pela corriir1iss30. Se, pelo contrario, man- 
tivclrem o trabalho da coniinissZo, terão então d e  accei- 
tar  vencidos e convencidos a sentenga condeninatoria 
das institui~ões que defendem, tal 6 a lugica. 

Pedirei ainda aos snrs. deputados que, arites de 
eniittircm o seu v ~ t o ,  avoquem a ~i a memoria de  umas 
poucas de ger-nyües que  foram sacrificadas, do miritc~ 
saragire que ellari derrarnararn, de alguns critnes d e  alta 
traição que contra a patria foram comiiiettidos, de mui- 
ta affronta que lhe foi feita para lhe arrancar o exer- 
cicio (ta sua soberania e impor lhe o regimen d e  urna 
(7ai.t~ que segundo se pretende agora occultava lhe irma 
enorme fraude!. . . 

Os que traballiararn pela liberdade, os que acredi- 
taram na sinceridade das  promessas do dador d a  Carta, 
os que nZo confiando n'ellas derramaram o seu sangue 
para a substituir por uma Constituipão deniocratica, uns 
e outros téem n'este momento indiscutivel direito a e r -  
guer-se das esquecidas sepulturas, e, restirgindo no es. 
pirito das novas geraptks, pedir a estas que liquidem 
perante a realidade dos factos a s  responsabilidades dos 
seus defraudadores, entregando os emtim ao tribunal da  
opinizo para ser feita, de uma vez para ttempre, a a l -  
mejada justipa! . . . 

Achaes.vos, pois, em face de u m  pausado cheio de 
sacrificios e de gloria e d e  um futuro cheio de  direito 



e de  esperanças, unidos este e aquelie ti'uma mesma 
crenya, sccti~rios de  um mesmo ideal; e a uns e a ou- 
tros ides dizer o que haveis feito d a  divindade pela 
qual os pritiieiros se sacrifiraaiani e erri nome da qual ha. 
veis alcançado de  todos os mais periosos saci~ificios! 

Para  ainda vos fazer medir todo o alt.ance da  de-  
Iiberaquo qno ides toinai., dewjaria que rucditasseis nas  
lis0es de ocltros povos, que nos precederain nas conqiiis- 
tas cietriocr:rt:cas e iios devetri servir de riiestres. Que " 

vos dé.iseis ao incomtriudo d a  leitura de uin livro que  
ha poiicbo se publicon tfenotiiinado Les nti7zistres cluns 
les p r i i ~ c i p a i ~ x  pays d ' E u ~ o p e  et Bltae~icjtw, por L. 
Dnpt iei, obra coroada pela Academia das Sciencias 110- 
raes e Politicas de F r a n ç ~ .  Alli terieis todo3 muito que  
aprender. N'aqrielle notavel trabalho, fructo tie urn es- 
pirito esse~~cialniente liicicio e vastarnertte illustrado, vê- 
se cotrio o grande povo inglrz, o invencivel fundador 
do regiinen parlarnentxr, soube chamar á realidade prá- 
tica a soberania do povo rios coriflictos corii :h soberaiiia 
du  ltt~i, e desterrar esta para a reg18u das ficções, para 
o duiititiio das cousas extirictas do pí~ssado, mantendo-a 
apertas coiiio a esvahida sombra d e  utii riiurido que se 
apagou rios destiiios d a  huinánidade; restos ainda alli 
verierar~dos, e venerados, porque 850 de  todo irroffensi- 
vos para a marcha ahcendente e sempre triiitnphante 
d'aquelle que, tendo creado coni o seu trabalho as  r i -  
q ~ ~ e z a q  do mundo, O cliarnado ho.je a dictar lhe a lei., a 
deferidel o, engraiictecendo o e einbellezando a .  Foi  em 
conflictris, como este de  que se trata, entre o poder pes- 
soal dou Reis e a carnara dos communs, que a soberania 
d a  coisa de Inglaterra succiirnbi~i e o seu brilho se apa -  
g o ~ ~  para sernprye ante a ornnipotenciu e or fu1got.e~-da 
democracia duminadoia. 

Coiisa singular! Reinava tarnbem na  Inglaterra um 
soberano por notno Carios I que quiz reagir contra a 
soberania d a  camara dos conimuris. Foi tarnbern um 
Carlos I que, irnaginantlo que tinha poder bastante pa -  
r a  cobrir uoin a sua authoridade os seus conselheiros e 
entregar lhes nas  mãos o poder legislativo, reconlieceu 
mais tarde perante a acção decisiva da carnara dos aom- 
muirs que a vontade dos Reis O hoje impotente quando 
a vontade dos povos co rnep  a iasar coiitra ella das suas  
verdadeiras prerogativas. Na verdade, se os Reis esten- 
dessem a irresponsabilidade de que estão investidos até 



aos seus ministros e secretarios de  Estado. como no fim 
d e  contas s e  daria n'este caso com a approva.ção do 
parecer, então, repito, achar-nos liiamos sob o imperio 
do mais odioso e repellente dos absolutismos!. . . 

Se o Iiei 4, pela ConatitiiiçBo, irresponsavel, quem 
responde então pelos actos que em nome d'elle pratica- 
rem os individuos da  sua confiança e escolha e por elle 
liberrimamente investidos nos mais altos cargos do E s -  
tado?! 

Ninguem! Ta l  é a resposta que ides dar  á naçao, 
provocada pela rninhn proposta. T a l  é o conflicto que 
mais uma vez, e lioie em ciroumstancias muito mais 
criticas para a coroa, ides abrir entre a soberania d o  
Rei e a soberania do povo. 

N'este conflicto, {ue noo é de hqje, que  vem desde 
a outorga e irnpouição da Carta d e  1826, o vosun !ugar, 
snrs. deputados, como representantes do povo, seria in- 
discutivelmente do lado do povo contra o Rei e não do 
Iado do Etei coritra o povo. 

Por  decoro proprio, por interesse das proprias ins- 
tituipoes a quem julgaes servir, mais vos valia, ir falta 
d e  lei especial, recorrer á loi commuin para dentro 
d'ella affirniardes ao ~ a i z  e ao  mundo Que a Carta ou- 
torgada pela coroa nâo se baseava n'uma mentira e 
n'uma fraude, quando tornando, os Reis irresponsaveis, 
l a n p v a  sobre os seu8 miriistros a responsabilidade de  
tudo o qiie elles fizessem offensivo das leis em nome do 
soberano! S e  o principio da  responsabilidade consignado 
nas leis era uma burla, uma astiiciosa mentira, então 
os factos por mim dvnunciados entrarão n'iirna esphera 
d e  acçâo fóra do parlamento; bnscariio, por uma dedu- 
cção natural, outra competencia e outro tribunal, .que 
não seja este, e assim ficarti desde já aberto o periodo 
d e  um a,ji~ste de contas entre as institiii~ões e o paiz 
que  por ellas foi barlado!. . . 

O snr. Eduardo A6reu:-Avoiado. 
O orador:-Não me move n'este debate parlamen- 

tar  outro estimulo que não seja o do cumprimento exa- 
cto de  uin dever. A minha vida politica quasi se encer- 
r a  nos limites do meu gabinete. As adliesões e sympa- 
thias que porventura tenha involuntariamente espalhado 
pelo paiz, essas adhesões e essas sympathias são para 
mim como o ecco da minha prcpria consciencia que me 
diz que em volta de  mim, e do partido a que pertenço, 



e m  todos os angtitos do paiz, h a  muita gente grave e 
séria que está determinada a acabar com estas menti- 
ras, mais do que meritiras, com estas fraudes. 

Eu,  pertencendo a um partido democratico, per- 
tengo a uni regimen de  opinião. Sou contra tocios os 
dictadores, venham d'onde vierem - aspiro a que a 
opinizo clara, limpida e sã, circule no espirito publico, 
levando comsigo apenas a verdadc e a j rxs t i~ i .  Nin-  
gucin mais do que  eu se rnoleuta quando a verdade é 
alterada por ruuitus d'esses fabricantes de  opirriso, que 
a modificam conforrne a s  suas conveniencias!. . . E' p o r  
isto que eni obediencia d eschola politica que sigo, man-  
tendo não só em doutrina, corno n a  prática, que o ideal 
democratico representa alguma cousa mais do  que  uma 
f0rrna politica, representa um principio de  justipa pelo 
qual a craveira d a  dignidade humana tende a siibir, um 
ideal para a vida do4 homens c dos povos a cuja luz 
se devern desterrar os abt13os da  forgn e do poder, e 
todos os inales nascidos da fraude e d a  mcntirtt, C por 
isso, repito, *que ante os abusos que acoinpanliaram a s  
ultimas adrniniutrações, designadamentc os confessados 
pelo ex ministro arguido, não quix sahir do  parlamento 
sem protestar contra eltes e os seus airtlrores. Quiz mais 
do que protestar, quiz denuncial-os perante o tribiinal 
onde deviam ter cabimento para ouvir franca e defini- 
damente o parecer da  cwmara sob a maceira de os fa- 
zer puriir. A resposta que este tribiinal me dér, se f6r 
conforme coni o parecer, eis a opinião clara, definida, 
a opiniwo autlientica para justificar me e ao meu parti- 
do cabalmente perante o paiz, da politica que seguimos, 

Não 4 jj& novidade o dizer vos que  estou plena- 
mente convencido de  que o periodo constitcicional mo- 
narohico chegou ao seu termo dentro de  Portugal, e d e  
que estes ernbarapos que hoje nos cercam sâo principal. 
mente nascidos d a  circumstancia de qiic o cirorilo que  
tinhamos de traçar fecho11 se mais rapidamente do  que  
esse outro que vai sendo seguido peta Hespanlia e pela 
Italia. 

Es t a  mesma doutrina foi por mim eiistentada n 'ama 
das  sessões auterioreu. 

A funcção d a  monarchia está entre nbs j d  finda. 
Es t a  funcçIo acaba  fatal mas desastrosamer-ite n'este 
momento pela declarayão de  que ella foi esercida ~iob o 
imperio d e  uma verdadeira fraude! 



Se na  Inglaterra uma questão d'esta importancia 
foi tambem o comoyo da  liquidapzo de um passado que 
inorreii e a inangurapEo de  um fiitiiro que  siirgiix, 6 de 
presumir que entre  nó^, nos termos etn que foi po3ta e 
com as circixinstancias que a acompanharam, será, se 
for rotado o parecer, o fecho de  uriia civilisação que 
se  extingue, o inicio d e  urna outra que se  levanta. 

Parece rn9 qilc é a certidão de obito da  monarcliia 
passada pelo parlamento o parecer que  iinanimemerite 
vem declai.xr que n%o lia nirigaern responsavel na adtni- 
nistrapão do Estado, nern Rei, riern ministrei, poiqiie a 
responsabilidade tal como tern existido é t5o ridixiila, 
t%o escarneccdora, tHo fraiidulenta, qile melhor seria 
não ter existido nem fallar se n7eila!. . . 

Não ha nirigilem responsavel pelos crimes conimet- 
tidos pelo poder executivo!!. . . Hasta o clieft! do Esta- 
do chamar a si quem bem lhe parecer, corno Carlos I 
da  Inglaterra, para elles fazerem o que lhes approiiver, 
sem que se lhes possa pedir a responsabilidade dos seus 
actos!. . . 

0 3  ministros pódern á vontade esvasiar o erario 
publico, j á  tSio depauperado; pódem dissipar os dirihei- 
ros que nlelle entram arrancados ao fructo do nosso tra. 
balho e aos xiossos sacrificios; piidern fazer rle tudo o 
que qnizerem, porque iicarão iriipiinee!. . . 

A moriar*chia rino deu,  pois, ao  povo qiie confiou 
n7ella uma uriica garantia para que os seus direitos e 
os setis interesses fossem zelados e defendidos! 

Eis a questão como ella é; eis a responsabilidade 
que pesa s o b k  os senhores com o partrcer que esta em 
discussão!. . . 

Nada tenho, como vêem, com a votação que hou- 
ver n'esta casa. Vou no emtanto, em harrnonia coiri a 
promessa que fiz, indicar os meios que os snrs. depu. 
tados encontram ainda para annullarem este parecer, se 
é que porventura outro possa ser adoptado!. . . 

Acceitcm ou não acceitem a indicapão que Ilies 
vou dar,  nada absolutamente tenho com isso. Entremos 
no emtanto desde j A  na apreciação das condições em 
que foi lavrado este parecer. Chamo a attenpão da  ca-  
mara  para o seguinte: 

O parecer está emittido fóra dos tramites legaes! 
O parecer foi adoptado coin o desprezo completo das 



leis por mim invocadas e sem se inveotignrem os factos 
mais capitaes sobre que tinha de se da r  opinião!. . . 

Note a camara, O parecer está emittido com offensa 
dos elcmentos mais substttnciaes d e  um parecer d'esta 
ordem! 

Fugiu  se do campo restricto da  acciisação, para se  
embrenharem n'iima. d i v a g a ç h  larga, aliás bein feita, 
que me parece rnais a allegação final do iirn processo 
a fnvor de  Lim syndicato o11 companhia fallida, do que 
u m  parecer erriittido por u m  dos corpor Icgiulativos d o  
paiz e, no 1190 de  perogativau de que só elle está inves. 
tido! 

Parecer grave e sério d e  jiiiz, lavrado em nome 
da lei, não o encontro!. . . 

Subterfugios, caixtella em siibtrahir ás responsabi- 
lidades, em encobrir aquelles que estzo envolvidos n'es- 
ta miL caiisa, eis o que se vê n'este trabalho! Mostra- 
r a m  rnuito boa vontade de  proteger, mas não é essa a 
missa0 de  um juiz, e o qiie é certo é que o parecer 
desobedece, não s<í ás prescrip<;u"es da  lei, mas aos ter- 
mos em que a accusagxo tinha sido formulada!. . . 

A qnestno era no emtanto da  maxima siinplicida- 
de, estava reduzida a termos tão claros, que se resumia 
i~nica  e simplesmente no seguinte: 

Os desvios de  dinheiro dos cofres pilllicos em 
q~mntia superior a 12:000 contos de réis forarn feitos 
com infracpão das leis do paiz, e com abuso do poder'? 

Os sêllns do Estado foram empregados n'esses des- 
vios de  ftindos em proteger. syndicatos, em que o ex-  
ministro era interessado, e em prejudicar os í r i te resse~ 
do thesouro? 

Reduz se a estes pontos restrictos a accusagão por 
mim formillarla, e a elles devia responder a comniissão 
com rigor e desassombro. 

Que ou desvios se  deram, 6 fóra de  toda a duvida: 
os snrs. deputados não p6dem ir contra a propria con- 
fissão do arguido, e contra a s  declaraçces authenticas do 
chefe do governo transacto e do actual ministro da fa-  
zenda. 

Os desvios déram-se pois. E podiam da r  se?! 
Respondam clara e cathegoricarnente a esta per- 

gunta.  
Emprazo algiiem d'esta camara a que me responda 



aue elles isodiam dar-se sem abuso do woder e sem 
iffensa das leis por mirn apontadas. 

Os desvios não wodiam dar-se isela fúrma Dor ciue 
I 1 L 

se dkrarn, porque a lei completameiite Ih'o vedava. i3 
para se darem, foi riecessario, notem bem, snrs. depu- 
tados, foi necessario calar, ludibriar, sophismar toda a 
acçEo ;fiscal dus leis J 'uzenda~ius clo Estudo; i í tzct i l isa~ 
p o ~  coinplefo a JiscuZisur,ico do i i ~ i b z ~ t ~ a i  de  Contas; ras- 
ga r  uma a uma todas as precsu~5;s do regimento do 
referido tiqibunal e da  lei d e  contabilidade publica! 
Acham pouco?! 

RIas é tTo extraordii~iiria a aunntidade dos artipos 
u 

rasgados uin a um, cotrio haveis de  vêr principalmente 
n a  proposta que vos vou Iêr, que qixasi se n l o  com- 
prehende como aquelles desvios se podesscm praticar, 
sem estar muita gente, grande e pequena, envolvitia, 
embora 2m graus differentes, nas rriesrnas responsabili- 
dades! 

Havia apontado n a  miiiba proposta de  accuaa~$o 
uma parte, e a priticipal, das leia offendidas, e se a 
carta diz, que os ministros respondem pelo abuso do po- 
der e pela int,bservancia da  lei, a comrniss20 tinlia a 
obrigagXo restricta d e  verificar o que havia de  verdade 
n a  minlia argiii@o e de emittir sobre ella parecer ba- 
seado em faictos e em leis. 

N%o o fez: tratou de a l lega~ões  e de  justifica<;ões 
para que não fora chamada! 

Por  cqnsequericia posso bem dizer que a conimis- 
sTio deslocou a qiiest%o do canipo onde ella estava posta, 
e fui entrar n'um outro beni difl'zrente, n'ixma divaga- 
$0 inoffensiva, para fugir ás responsabilidades das res- 
postas claras e cathegoricas que tinha de dar, nos ter- 
mos em que o pedido da  accusayZo tinha sido forinn- 
lado!. . . 

Não podendo a commissão ter a rnerior duvida de 
que os desvios d'aquellas fabulosas quantias se deram, 
porque estão at6 confessados, e a prova authentica d o  
facto estA feita na  sessão purlamentar, a que todos nós 
assistimos; o traballio da  coinmissLo resumia se em re- 
clamar as ordens e os contratos registados ou n a ~ , .  pe- 
los quaes aqirelleu pagamentos deviam ter sido feitos. 
Não tinha abuoliitamente mais nada a fazer do que  vê^ 
se dentro d a  lei de  rneies ou do orçamento rectificado, 
havia as authorisaçaes legaes para aquellaa despezas se  



fazerem; ou se ainda n%o havendo as  devidas aiithorí- 
sagões, se recorreu aos meios extraordinarios que a 
Constituipão e outras leis prescrevem para acudir-se com 
segurança á, ad1ninistrac;ão do Estado. 

NZo havia verba no orçainento, não havia capitulo 
nenhum na  lei de  rneios, não havia lei nenhuma espe- 
cial, não havia, emfim, deliberação alguma de  conselhos 
de ministros realiaados com as solernnidades da  lei, que 
authorisasse os referidos de,vios: então a comtniss%o ti- 
nha a prova provada da  minha accusa<;ão, e, para ser le- 
gal e completo o seu parecer, teria de reconhecer os fa-  
ctos previstos na  lei, e pronunciar-se por eiies. Se não 
havia no seu inodo de pensar ineio de os f ~ z e r  punir, 
era essa uma questão ainda grave, mas que poderia ser 
objecto de  d iscuss~o.  

A commissão, poréril, não investigando dos factos 
essenciaes para dar parecer, concluiu aliás pelk nLo cri- 
minalidade dos actos arguidos! 

A commissão tinha, porém, mais algunia cousa que  
fazer: era indagar do governo e das estacões cornpeten- 
tes, quaes a s  reuniões do conselho de ministros, ein que  
foram deliberadas aquellas despezas e approvados aqilel- 
les contratos. Porque, por mais fraca qile se,ja a liber- 
dade no meu paiz, por mais venenosa que seja esta ten- 
dencia de  nos deixarmos dominar pelos outros, ainda 
assim não ha ministro nenhum da  coroa que tenha a u -  
thoridade dentro da lei de se antepor a uma de1ibet.a- 
950 do Tribunal de Contas. Nenhum. 

O Tribunal de Contas ref'reia, corrige, prende, do- 
mina os caprichos do ministro, como os snrs. deputados 
deviam refrear, corrigir, prender, fiscalisar os caprichos 
do poder executivo. Se  o ministro se aventura a fazer 
uma transacç90, q u e  n5o est8 de  antemiio approvadn 
n'uma lei, e o Tribunal de Contas, que tem de p6r- 
lhe o visto, Ih'o denega, o ministro ha de calar-se e 
submetter-se, e para que possa impor-se ao trbunal 
é necessario que reuria para isso o conselho de ini- 
niatros, para então, ri'uili relatorio motivado, al legar 
as razões por que mantém a ordem qiie o tribunal re- 
pelle. E immediatarnente o tribunal, yiie, sO nos ter- 
mos indicados, obedece ao poder executivo, appella para 
os snrs. deputados, appalla para a camara, mandando 
n o  seu relatorio as razões que teve para não  obedece^ 
i ordern que Ilie foi dada, e nós aqui é que julgamos en- 



tão da  responsabilidade do ministro, e impômol-a, quan- 
d o  essa responsabilidade viola a lei escripta. T a l  a dou- 
tr ina concretaniente consignada rios artigos 15." § 8.O) 
35.0 5 1.0 da Carta Constitucional; 12.0 e 5 1.0 do Acto 
Addiccional; 19.0, 30.0, 42.") 4t5.", 47.<), 48.', 49.u,50.0 
$ iinico, *:)1.0, 52:', 53.O, 54.'' e tantos outros, designa- 
damente os artigos 91." $ unico, 1 9 C l . O ,  198." da  lei e 
regulamento geral da  contabilidade publica em vigor. 

Tratou a commissão de saber se a s  oíleracCes do 
L 5) 

arguido ministro se déram com a violação de todas es- 
tas leis? Não nos diz nada a este respeito!. . . 

N%o havendo lei que a s  authorise, tratou de  saber 
se liaveria conselho de  ministros que assumisse essa 
responsabilidade? Tainbem nXo curou do assumpto!! 

Antes tinha s prova em contrario; tinha a prova es- 
cripta, verificada no corpo de delicto: havia a declara- 
são do ex-presidente do conselho de que não tinha tia- 
vido reunião do conselho de ministros que tal sanccio- 
nasse, sendo aquelle facto praticado contra a collectivi- 
dade do conselho, e, apesar de tudo, refugiou se no si- 
lencio e não julgou!. . . 

P a r a  auem sabe o aae  s2io as leis constitucionaes. 
L 

alcanga bem o valor d'esta situapão: o miriistro isolado 
do corpo collectivo assumiu responsabilidades propi'ias, 
determinando os desfalques do thesouro! Bieçam os snrs. 
deputados todo o alcance d'este facto extraordinario so- 
bré  o qual existe a prova provada a mais completa!. . . 

S e  houve contratos, onde esth a authorisagão da 
camara para os fazer? Se  não houve authorisação, como 
os pode celebrar?! 

S e  os celebrou, como é que o Tribunal de Contas 
Ihes pode pUr o visto e o registro?! Se  esse visto e esse 
registro nunca existiram; como aliás é manifesto, por- 
que é que taes factos foram omittidos rio parecer, e co- 
mo os justifica o parlamento?! S e  se fizeram essas des- 
pezas, onde está a verba do orgamento por onde foram 
aiithorisadas?! Se não tinha authorisagão, como se co- 
briu com a responsabilidade de um conselho de minis- 
tros para obter o visto do tribunal?! E se este até foi 
dispensado, como ainda é manifesto, que diz a commis- 
são a tudo isto? 

Graves offensas da  lei constitucional s?io Dor certo 
estas, e no emtanto a commissão passa por cima de  tudo 
e vem divagar em uma defeza a respeito do syndicata 



de Salamanca e de Lima Companhia fallida d e  caminho8 
de ferro!!. . . E' duro, é triste, que estes factos tâo gra-  
ves se dêem, mas ainda mais duro e mais triste qne se 
dêem com a approvacão da  camara!. . . 

A adrninistrap5o de  um Estado, dentro das formu- 
las regrilares de ixma Consti tui~ão,  tem a sua lei geral d e  
receita e despeza perfeitamente definida, e ai da napão 
ein que essa lei não seja acatada; ai d a  administração 
publica ein que os ministros, fugindo da  orbita legal, 
assumam responsabilidades individuaes para entrarem 
em contratos fraudulentos, porqiie alguns o sWo; ai d o  
paiz que esteja defendido por urna camara que deixa as- 
sim correr A revelia ixma causa d'esta grândeza, aquella 
em que todos os parlamentos se mostram ii-iais zelosos, 
porque é n'estes assiimptos que  nós podemos refiear os 
abusos dos ininistras e dar  as correcpoes necessarias ao  
livre arbitrio do Rei, que chama ao poder quem bem lhe 
parece; é aqui, na fiscalisação das despezas feitas pelos 
ministros da  corôa, qiie a soberania do povo torna  rnaia 
eGcazes as suas prerogativas, e contém e castiga melhor 
os desmandos e a s  demasias que véem de cima. 

E' n'este jogo dc  interesses antagonicos, clne devia 
estar representada a vontade da  nação, lembrando esta 
aos ministros da corôa que lhe devem dar estrictas con- 
tas dos seus actos, porque a sua existencia politica não 
estA 96 dependente das graEau do seu Rei, mas tambem 
da confiança e do apoio do parlamento. No emtanto 
sendo chegado o momento de se julgar um ministro que  
desfalcon os cofres publicos com circumstancias tão ag-  
gravantes, vendo-se o seu nome no annexo 33, enreda- 
do em trabalhos e compromissos d e  outros que j á  estão 
dando conta aos tribiinaes dos erros que commetteram, 
esse ministro d a  corôa, occupando um lugar no parla. 
mcnto, assiste impassivei e sereno, convicto de  que ne- 
nhum dos snrs. deputados d a r i  o seu voto para que seja 
julgado, para qixe venha aqui dar conta dos seus actos, 
dos crimes e abiisos que lhe são imputados pela não 
observancia das leis!. . . 

O campo restrieto do debate é este: aquelles paga- 
mentos, aquelles desvios, aquellas operapões bem com- 
binadas, estavam ou não legalisadas? Não o estavam; e 
se o estavam, que me digam qual é a lei d a  receita e 
despesa, qual a authorisap%o legal que o permittiu. 
Aquelles contratos est lo registrados? Não o estão tam- 



bein. Digam-me, pois, corno se pódem fazer  contrato^ 
sem o visto do tribunal e sem o registro competente?! 
Que fizeram entIo da  fiscalisação das leis de  fazenda? 
Que fizeram do Tribunal de  Contas? Que fizera.tn da  lei 
da  contabilidade publica? Tudo rasgado, tudo iriiitilisa- 
do, e passa um ministro por rima d'estas leis todas, por 
cima d o  proprio tribunal a que tinha de dar contas, o 
fica-se sorrindo, como que zombeteiramente,de titdo e d e  
todos, porque segundo o parecer em discussão nem lia 
a té  nos actos que lhe são imputados elementos de qual- 
quer reaponsabilidade criminal! 

Como se acaba de vêr, esta0 por verificar e apre- 
ciar no parecer os principaes elemeritos da  minha pro- 
posta de  accusação: o parecer estS todo por fazer, os do- 
cumentos que forarn analysados são d e  uma completa, 
inutilidade, porque a verdade posta n a  bacca de um, de 
dous ou d e  tres ministros, confessada pelo arguido, es- 
ciisava de ser procurada nos documentos do annexo, que 
alids tern muito que estudar para outros casos e para 
outros individuos! O que se tratava ainda de saber e r a  
como tinham sido feitos aquelles desfalques, quaes a s  
leis violadas, como se tinha illuclido, enganado e sophis- 
mado a lei d a  contabilidade publica, corno se tinha sal- 
tado sobre a competencia do tribiinal fiscal das leis de  
fazenda. Eis  o que havia a verificar e eis o que se dei- 
xou de  fazer! 

Como o parecer es t i ,  pois, ainda por dar, como ha 
solemnidades substanciaes que C necessario cnmprir, eu  
supponlio que o parlamento tem n a  sua mão, sem offen- 
der  ninguem, ãem molestar os melindres de  quem quer 
que  seja, o meio d e  o mandar reformar e instrumental o 
com documcintos mais valiosos sobre as leis da  conta- 
bilidade publica, sobre a s  ordens de  pagamento, como 
ellas s e  effectuaram, como se salto11 por cima d'esta le- 
gislação por mim apontada, e depois dar o seu parecer 
definitivo. Parece.me que é esta a sahida airosa que o 
parlamento tem, se quizer ir  por caminho direito. Mas 
se  o parecer encerra o espirito e a alma do systema em 
que vivemos, se 8 por assim dizer a definiyão do seu do- 
gma, se  a monarchia quer declarar aqui & ultima hora 
que tem andado a embahir a opinião, que os ministros 
não são no fim de contas responsaveis  pelo^ seus actos, 
como não o é - o  seu Rei, se o que-se fez foi para enga- 
nar  os ingenuos, a responsabilidade recahiri  então sobre 



o parlamento e sobre as instituipões. Como não partilho 
d'essa responsabilidade, estou de fóra e sereno a ver 
esta liquidaplo das contas que deve comepar desde hoje 
com o paiz. 

O snr.  Ed l la~do  Ab~eu:-Apoiado. 
O orudoq*:-Se a commissão quizesse desfiar uma a 

uma a competencia, as attribuipões e a missão do Tri-  
bunal de Contas sobre a materia em quest80 e indagar, 
como llie competia, os meios empregados para se levar 
a cabo a denunciada defraudapão do thesouro publico, 
havia fitalinente de concluir que taes desfalques não se 
poderiam ter dado sem que houvesse, ou uin conluio en- 
tre o secretario e o director geral do Tribunal de Con- 
tas e o ministro da fazenda, ou uma postergcxgcio corn- 
pletc, reparem bem, de disposiçVes inteiras clu lei da 
contaòiliclade para se fazer o pzce se fez! 

Permitt'i-ine a carnara que lhe dêconta de algumas 
d'ejsas disposiqões. 

Limitar.me hei, como exemplo, a um ponto restri- 
cto: ao das ordens de pagamentÓ. 

N5o se póde fazer pagamento nenhum sem que a 
ordem de pagamento seja visada, obedecendo ás pres- 
cripções do artigo 116." e seguintes do actual regiinen- 
to do Tribunal de Contas, de 30 de agosto de 1886. 

Aquellas prescripçEes não podiam deixar de ser 
cumpridas, e, sendo o, era impousivel que o ex mini~tt.o 
arguido fizesse o que fez, e por modo tão estroiidoso, 
que ha de dar ainda, mais tarde, consequencias muito 
para lamentar. 

S i ~ ~ ~ o n h a n i o s ,  porém, que o ministro arguido invo- 
cava em sua defeza, que se via assoberbado por circiams- 
tancias de forpa maior: isto mesmo estava previsto na 
lei, como se vê no artigo 122.O do citado regimento. 

Tratando se de despezas extraordinarias ou de ope- 
r a ~ õ e s  e contratos que tão pavorosamente zssoberlaràm 
as  finanpns do Estado, a commissLo devia saber se ti- 
nham sido approvadas como em taes casos a lei precei- 
túa, as razões porque o não tinham sido e sobre essas 
razões emittir o seu parecer; não o fez, est$ uib, mais 
urna vez o trabalho incompleto, e deve voltar a cornuiis- 
são para ser devidamente estudado. 

Ou foram violadas todas as disposipões mais irn- 
gortantes do actual regimento do Tribunal de Goritas, 
titulo V, capitiilo I, secções I, I1 e 111, ou O Tribunal 



de Contas vai connivente com estas fraudes, o que è 
muito para não acreditar; mas se o arguido ministro p6- 
d e  saltar por cima de  todas a s  presciipy5es da  lei de 
contabilidade, vejam então os snra. deputados em que 
caminho entram e aue  resnonsabilidade assirincm!. . . 

I I 

Emíini, não quero gastar mais tempo corri a drfe- 
za  de  urna causa, que não 6 minha, e por consecl_iiencia 
limitar me hei a abrir carriinho para se fazer uiil outro 
traballio, visto estar tão incoinpleto este que se disciite. 
Achani, poréni, os snrs. deputados que tudo isto est8 bein 
feito, que o parecer encerra um dogtna da  fa~nil ia mo- 
narchica, votem o dogma; mas lá fóra ficarão os incre- 
dulos que não o acceitam e o paiz inteiro que o póde e 
deve rasgar. 

.2 

Pai-a pôr termo á minha argixrnentapão, porque é 
manifesto que a minha saude é pouca e a s  forças escas- 
seiam me d e  dia para dia, eu tomo a liberdade de rnari- 
dar  para a meza urna proposta, que resume o resto que 
eii teria a dizer, prevendo a hypotiiese do parecer ser 
confirmado. O parlamento, atterideudo aos consideiandos 
e votando-os ou rejeitando os, ficar& colierente corri os 
principias que segue e com as responsabilidades que as-  
sume. 

A minlia proposta é a seguinte: 
«Snis. deputados.-Não estando, p.or qualquer fór- 

ma, authorisadas, nem na  respectiva lei de meios ou or- 
çamento rectificado, nem em lei alguma especial, nem 
em deliberapão do coriselho de  ministros, coin audien- 
cia prévia do conselho de Estado na presença do Ztei, 
e com as rnais solemnidades prescriptas para a abertura 
de  creditos siipplementarea ou extraordinarios, as ope- 
rações constantes do annexo n.O 33, por meio das quaes 
foram desviadas dos cofres publicas, e com grave risco 
d e  se  perderem na  quasi totalidade, quantias superiores 
a 11:210 contos d e  reis, aldm de avales na de  1:79G 
contos de  réis: 

aComo taes operapões só poderiarri praticar se cal- 
culada e astutamente corri a mais cornpleta postergaçâo, 
inobservancia e sophismação da  lei fundamental do Es -  
tado-Carta Constitucional, artigo 15.0, 5 8.0, artigo 
35.0, 5 1."; do Acto Addiccional de 1852, artigo 12.0, 
§ 1."; do regulamento geral d a  contabilidade piiblicade 
31 de agosto de 1881, artigos 19.", 30.", 40.", 42.", 47." 
a 50a0, 5 unico, artigos 5 1 . O  a 54.0, 154.0 e 135.O; d~ 



regimento do Tribunal d e  Contas de 30 de agojto de 
1886, artigo 21.O) n.O S.O, e das mais prescripções sa- 
lutares sobre ordens de  pagamento, verificação dos do- 
cumentos de  despeza, contratos e respectivos registros 
alli consignados, titulo V, capitulo I, secçzes I, 11, 
111 e IV; 

«Se, pois, todos estes abiisou do poder, faltas de 
observancia das leis e dissipaqâo dos bens piiblicos eni 
vão foram drnunciados ao parlaiiiento pela fórina il mais 
solemne, tanto pelo ex-presidente do conselho de i~iiiiis- 
tros o snr. Abreu e Souza, como pelo actual ministro d a  
fazenda rio relatorio que apresentou sobre as finalisas 
do Estado, e em vão tarnbeni foram publica e solemne- 
mente confessados pelo proprio arguido; 

xSe nos factos acirna allegados não lia, como se 
pretende no parecer em discussgo, elementos coastituti- 
vos de crimes previstos e p n i d o s  na 1egislac;ão com- 
mum ou na  especialmente applicavel &s pessoas dos mi- 
nistros da  corôa; 

«Se é eni vão que no artigo 103.", $5 3 . O ,  4.' e 6." 
da Carta Constitucional se tornam os ministros respon- 
saveis porq abuso do poder, pela falta d e  observancia da 
lei, por qilalrliier dissipa~No dos bens publicas; 

rtSe é em vão que pelo regulamento geral de  con- 
tabilidade publica, artigo 9 1 . O ,  5 unico, e artigo 396.0, 
os mesmos mii~istros são pessoalmerite responsaveis pe- 
los pagan-ientos, cujas ordens não satisfaçam a todos os 
reqnisitos legaes; 

Se  é ainda em vLo que o artigo 37." da Carta 
Constitucional concedeu A camara dos snrs. deputados 
a attribiiição privativa de  decretar que  tem lugar a ac- 
cusação dos ministros d e  Estado; e ern vão que foi re- 
ferendada a lei de 15 de fevereiro d e  1849, que deu à 
camara dos dignos pares do reino a cornpetencia, e lhe 
traçou o processo para O julgamento dos ministros man- 
dados julgar pela outra camara; 

use  fôr, finalmente, em vista do exposto sancciona- 
do o parecer da  commissão de  infracções, que cc;nclue:, 

( ~ 1 . ~  Que não procedem os motivos por mim alle- 
gados para que se  decrete a accusação do referido ex- 
ministro, por não haver fundamento na lei de responsa- 
bilidade ministerial, que aliás nPo existe, nem na legis- 
lação penal commum; 

a 2 . q ~ ~  consequentemente n l o  ha fundamento pa- 



r a  nomear uma commiss?io, para saber se, além d'aquel- 
]e arguido, outro OU outros haveria que devessem res- 
ponder pelos mesmos factos, e no caso affirmativo para 
propor a respectiva accusação: 

<(Tenho a honra de  propor-vos que approveis ou 
uma ou oiitra das seguintes medidas: 

c 1 . 0  Que a camara popular reconsidere na rejeipão 
d a  proposta que lhe fiz na  sessSio do dia 15 de feve- 
reiro ultimo para a remodelapão política do Estado,  no 
sentido piiramcnte democratico, approvando a, o que equi- 
valerá ao impcrio desassombrado do direito e da  justi- 
r;a e á. solida garantia da  rnoralidade na administr,apão 
do Estado pela iinião e o exercicio da  liberdade con- 
junctarnente (orn a responss\bilidade de  todos os funccio- 
narios, scrn escc~pção de  nenhiim; ou então: 

« 2 . O  Q,iie, iiiantendo-se como boa a doutrina das 
conc1ueu"es do parecer, e bem assim as considerac;ões 
em que o mesrno se baseia, segundo as quaes não se 
~ ê e m  nos factos apontados na  proposta da  a c c u s ~ ~ E o ,  pa- 
lavras tcxtuaes, indicios de que A malicia, a fraude ou 
a illegitiinidade de interesses hoiivessem inspirado os 
ministros que praticaram taes actos: em harmonia com 
o precedente aberto n a  sessão de  11 do corrente, a fa- 
vor do illustre relator do projecto de  lei sobre a s  pau- 
tas, o snr. Carrilho, se,ja dado um voto de  louvor ao ex- 
ministro arguido o snr. Marianno de  Carvalho pelos 
actos cla sua ultima administra9ão.-O deputado por 
Lisboa, Bfruzoei cle A~ria,~a.x 

Antes de concluir, pepo licenga para entregar á con- 
s i d e r a @ ~  da camara as seguintes palavras escriptas por 
um velho por todos nós venerado, o snr. Martins de 
Carvalho. a quem me prendem vínculos de velha esti- 
ma,  e ciija fé monarchica jámais consegui abalar até 
agora.  

N o  profilndarriente eloquentes e significativas para 
merecerem o registro parlamentar. 

l)iz S. exc." a respeito das conclusões do parecer: 
«Ora  ahi temos o que  vale a disposiç50 da  (:arta 

Constitiicional! 
 para o julgamento dos ministros C mister uma lei 

regulaiiientar; mas, apesar da  Carta ter sido outorgada 
ha  sessenta e seis annos, ainda as cortes nSo tiveram 
ternpo de a fazer! 

«Por  esta fhrrna pódem os ministros transgredir a s  



leis, desbaratar os dinheiros publicas, e praticar os maio- 
res escandalos, sem receio de serem punidos. 

RE' verdade que a Carta Constitucional diz que a 
lei ser4 igual! para todos, mas essa promessa não tem 
passado de uma indecente burla.)) 

( O  Ci>uimbricrn.se, 45.0 auno, n . O  4:648.) 

Snrs. deputados, a lei tem sido na  verdade seve- 
r a  Dara OS criminosos obscuros: até rnetteii ha dias na 
cadeia um grupo de desventurados que andavam pela 
rua pediiido esmola para matar a fome; para aqiielles, 
porém, qtie, sob a grapa régia, esbanjaram os dinheiros 
p~~bl icos ,  para esses preparou a impunidade!. . . 

S e  começa a haver a impunidade para os altamen- 
te collocados, o mal estender-se-ha então inilito longe 
na crise que  se atravessa: a resolução hoje tomada pó- 
de i r  entibiar os mais energicos e os mais dignos que 
appellam ainda para os tribunnes para desfi)rcar se a 
lei e fazer se justipa, e Amanhã outros culpados e oii- 
tros arguidos pcidem invocar a votasão d e  hoje para fu- 
girem ao julgamento das suas ctilpas!. . . 

E m  todo o caso. a res~onsabil idade ser& da  camara 
e n8o minha, nem do partido a que per ten~o.  

Tenho dito. 
LBu-se Yaa nzeza a proposta. 
Foi aclmitticla. 
O s7zv. Dlo~aes Sa~nzento: -A defeza do parecer d a  

con~missão de infracções, ern discixssão, está feita. Fel -a  
brilhantemente o orador que me precedeu, e por isso 
seria desnecessario eu occupar n'este momento a atten- 
$0 da  camara. Qtiando um docuniento em que se ven- 
tilam graves quest0es de  direito, como este, não 15 ata- 
cado, nem na sua lettra nem no seu espirito, por irm 
adversario a quem sobram conhecimentos de  jiirispru- 
dencia, é porque n'elle se respeitaram inteiramente os 
principias da  justiça. (Apoiados .) 

Posto que a commissão hoiivesse no sei1 parecer 
mostrado os precisos limites que separatil a responsabi- 
lidade criminal da responsabilidade politica, affirmando 
que aquella não p0de levar o seu dominio aonde elle 
não seja garantido pela lei que defina o delicto e desi- 
gne expressamente a sancpão penal correlativa, o illus- 
tre orador que acaba de  descer da  tribuna diligenciou 



com todo O empenho confundir uma com a outra, sem 
querer attender a que na sua propria proposta era a 
applicação da  responsabilidade criminal que nitida e fran- 
camente propunha contra o ex-ministro accusado. 

E' indispensavel distinguir bem o que se propoz, 
para que a resoluç80 da  camara corresponda exactamen- 
t e  aos termos da  quest50. De mais,- as func@eu que lio- 
j e  aqui desempenhamos são differentes das funcgões or- 
dinarias. Estamos exercendo verdadeiras funccCes iudi- 

T " 
ciaes cotrio tribiiriãl de  proniincia, e descabidas se tor- 
nam, portanto, todas as consideraçoes que tendam a dar 
caracter differente do criminal ao  assumpto qiie se ven- 
tila. S e  era a questão da  responsabilidade politica a que 
o illustre deputado pretendia suscitar na sua proposta, 
ninguem de certo o colligird dos termos em que ella es- 
tit concebida. A commissão não podia devassar as inten- 
sões de 8. e ~ c . ~ ;  tinha de  proceder em conformidade 
com o texto d a  sua proposta-, cujo caracter, quando al- 
guma duvida pndésse siiscitar, se revelava dos proprios 
tramites a que foi sujeita, tão differentes d'aquelles que 
seguem as  moções politicae e contra os quaes S. e ~ c . ~  
não urotestou, 

Desde que se trata, pois, de uma accusapão crimi- 
nal, o que L! camara se torna indispensavel conhecer 
precisa e claramente é: 

1." A especificagão e authenticidade dos factos re- 
putados criminosos; 

2 . O  A lei que como taes os qualifica; 
3 . O  A sancgzo penal correlativa. 
São estes os termos rigorosos da questão, e o illus- 

tre deputado o snr. Rlanoel de Arriaga, não se referindo 
a elles, nem sequer ligeiramente, deixou inteiramente 
de pé, intangivcl, completamente subsistente o parecer 
em discussão. (Muitos apoiados.) 

O que hei-de eu, pois, responder a 3. exc."? 
O que poderia eu dizer, sem risco de  o acompanhar 

para um campo aonde não posso, não devo, nem desejo 
entrar, dadas ae funcções que competem desempenhar A 
camara n'esta occasião? 

Bem conhego que as conveniencias politicas im- 
pellem o illustre deputado a confundir a s  duas questões 
d e  responsabilidade, mas nem oe interesses da  camara 
nem os do paiz aconselham a que eu me subordine a 
essa orientação. (diluitos apoiados.) 



NAo posso deixar sein contestação a censura que  
O illustre deputado fez B cornmis~5o d e  infracc;ões, ao 
sustentar que ella deveria ter desempenhado funcpões 
que competem exclusivamente á. parte accnsadora. Quem 
accusa 6 que tem o dever de provar o allegado, muito 
especialmente eni materia penal! (Apoiu.dos.) 

Quando R .  exc.% subiu aiquelia tribuna para ler a 
sua proposta de accusaçRo contra urn ex-ministro de Es- 
tado, devia desde lago faze]-a acompanhar doa elemen- 
tos indispensaveig para sua c.omprovapão, se  entendia 
não sereiri bastarites aqiielles de  que tinha conheciinen- 
to. ( ~ l ~ z c i t o s  apoiados.) Ern assumpto de  tal magnitude 
não bastam presilmpç3es nern simples declamaç5es; em 
materia de responsabilidade penal é absolutamente im- 
preterivel a prova absoluta da  accusação. (Ilhtitus upoia- 
dos.\ 

E' duro e triste, disse S. exc.", o papel da coinuiis- 
&o! Se eu pretendesse tirar irtn desfor~o d'estas pala- 
vras imp~nsadamente  soltas no calor da d iscuss~o;  se  
eu quizesse, que não é essa a minha intengan, melin- 
drar S. ~ x c . ~ ,  responderia qilt: duro e triste era vêr um 
homem d e  leis, um advogado distincto, uma intelligen- 
cia brilhante obscurecer por tal modo uma qiiestão ju -  
ridica, nzo a pondo nos termos claros e precisos que o 
direito exige. (Muitos apoiados.) 

O procedimento do illustre deputado n'esta sessão 
radica-me na convicção do que eu j:i suspeitava, e era  
de que o eepirito mais oscillante no assiimpto contro- 
vertido 6 o de S. exc.", obedecendo assim a sua propos- 
t a  mais a um interesse politico, do que a um brado d a  
sua consciencia. 

Não foi, na verdade, de  S. exc." qiie partiu a pri- 
meira duvida? Pois não foi d'aquella mesma tribuna, 
que S. exc.", antes d e  Iêr a sua proposta, soltou estas 
palavras reveladoras da  incerteza do seu espirito: 

uEstarA esse homem [referia se ao ministro accusa- 
do) ciilpado? 

aPoderá esse homem estar innocente? 
nE' preciso que isso se averigue e de  uma manei- 

r a  tão aberta, tão precisa e tão desassornbrada, que não 
admitta evasivas, rodeios ou duvidas.)) 

Representarão, por acaso, estas palavras uma con- 
v i c ~ ã o  radicada, como seria mister em quem tão ousa- 



damente apontava ao seu paiz como criminoso um ho. 
mem que acabava de exercer as mais elevadas funcg8es 
publicas?! Porque se admira entLo s. c x ~ . ~  das conclu- 
sões a que a commissão de  infracções chegou no seu pa- 
recer? (Muitos a p i a d o s  .) 

E como se não bastassem aquellas palavras para 
significar a hesitação que lhe dominava a cunsciencia, o 
snr. Manoel de Arriaga dizia ainda, seguidamente A 
leitura d a  sua proposta: 

ctsejamos verdadeiros e justos para bem-merecer- 
mos do povo que nos corifiou os seus destinos e a sua 
honra. Aquelle que desde já 6 apontado como delinquen- 
te, tem ainda ao seu lado grande numero de admira- 
dores e de amigos; a muitos d'elles tenho ouvido dizer 
que  elle muito errou, porque muito cedeu. 

aSerá verdade? 
t Estará aquelle qiie eu  aponto como culpado isen- 

to de culpa?!)) 

Eis  d'onde partiram as primeiras duvidas ácerca 
d a  culpabilidade do accusado. Antes que a luz se fizes- 
se no espirito dos iiiembros da  cornmissão ericarregada 
d e  estudar a prouedencia ou irnprocedencia dos funda- 
mentos aliegados para justificar a accusação proposta, 
jsi a primeira hesitapão se manifestdra da parte de quem 
se devia presupp6r coni lima opinião bem firme e radi- 
cada, e pedia f~sseriios todos ((verdadeiros e justos para 
bem-merecermo2 do povo que nos confiou os seus des- 
tinos e a sua honra)). 

Por isso eri, ao ouvir o illustre deputado começar 
a impugnar o parecer em discussão, suppuz que elle iria 
demonstrar os erros e lacunas que a commissão havia 
eommettido, .provar o caracter delictuoso doe factos de- 
nunciados, citar a lei penal qixe os reprimia. A hesita- 
$0 havia, de  certo, no espirito de  s. exc.", cedido o 
lugar i certeza. A verdade e a justipa iam alfim reve- 
lar-se eni toda a pureza. 

NZo encobrirei á camara que foi grande a minha 
surpreza quando vi  desfeitas as minhas esperanças; prp- 
fundo o meu sentimento quando observei a insistenc~a 
com que o illristre deputado persistia em accumular so- 
bre  a cabeça de um só homem responsabilidades que s l o  
d e  diversos (Apoiados), como a coinmissão descriminou 



e comprovou por uma fórma que ouso qualificar de im- 
parc ia1 e completa. (Illtiitos apoiados.) 

Para  S. e ~ c . ~  não l.ia, porém, sen5o um culpado, 
muito embora a uerclude e a justign mandassem separar 
as culpas. Como hei-de, pois, evidenciar a existencia da 
luz a um espirito aliás brilhante, mas que a paixão po- 
litica mergulhoi~ em tão densas trévas? 

Não procedeu, porém, pela mesma fúrma a com- 
misszo d e  infracgões, pois que, depois de descriminados 
e especificados os factos denunciados e revelados os seus 
authores. cuidou de  verificar se taes factos reuniam os 
elenientos essencialmente coilstitutivos para poderem ser 
considerados criminosos, e qual  a lei penal que Ihes e r a  
applicavel. Sómente sobre iaes bases pretendeu ella po- 
der baseai.-se no despaclio de pronuncia, que como tal de- 
ve considerar.se a rêsolução d a  camara dos snrs. depu- 
tados quando decreta a accusapâo de um ministro de  
Estado. A citação da lei que prohibe o facto e lhe marca 
a pena, é condição essencial d e  toda a imposição de  res- 
ponsabilida de penal. 

O illustre deputado que acabou de fallar, divagan- 
do largamente sobre a falta d a  lei penal applicavel aos 
delictos de responsabilidade ministerial, que foi acciisa- 
d a  pela commissão, nem preencheu a lacuna que por 
esta foi affirmada, nem emendou o erro que aponta. A 
nossa jgnorancin ainda nEo foi esclarecida pela scicncia 
juridica do notavel causidico. E n'este estado d a  ques- 
tão a alundancia das palavras e o florido dos conceitos 
não supprem o unico argumento que seria fulminante 
contra o parecer em discussão: a citapão da  lei que espe. 
cifica e nune os alludidos delictos. 0 illustre denutado 
referiu, 'e certo, differentes disposipões do regulamento 
gera[ da  contabilidade publica, que suppôz violadas pelo 
facto da  conclusão dos adiantamentos e cauç0es que  fo- 
ram apontados no relatorio de 30 de janeiro ultimo do 
actual snr. ministro d a  fazenda, mas não referiu com a 
mesma precisão os artigos que representam a sancção pe.  
na1 de taes violações, Assim, a infracgão apontada, po- 
deria, quando demonstrada, bastar para a imposição da  
responsabilidade politica, mas  não para a da  responsa- 
bilidade critiiinal, visto ser essencial para que esta se  
affirme a existencia de lei anterior que especifique e pu- 
na os factos reputados delictuosos. 

Não devo tambem deixar de  fazer notar que  o il- 



lustre deputado que me precedeu, pareceu querer ac. 
centuar que só por falta de lei penal a commissão da  
infracgões contrariava o pensamento de  se decretar a nc- 
culiação do ex-ministro de Estado, visado na proposta 
que serviu de base ao parecer em discussão. Permitta- 
me s. que eu lhe recorde ri%) ter sido apenas esse 
o f'undatnento da  resoluyão tomada. A comrnissão, com 
a mdsma isengão corn que affirmou verificar se a incom- 
petencia de julgar por deficiencla de lei penal applica- 
vel, sustentou que uos factos denunciados não reuniam 
os elementos essencialmente constitutivos dos crimes 
apontados na proposta de  accusac$o, ainda quando fos- 
se ad~nissivel a analogia ou inducgXo por paridade ou 
maioria de razzo para qualificar qiiaesquer d'esses factos 
como criminosos,,. Desde que esta affirmação tambem 
não foi impugnada, tornar-me-hia imperlinente voltando 
a reproduzir os argumentos que todos conhecem pela lei- 
tura do pareces. 

NHo terininarei, porbm, sem levailtar uma referen- 
cia feita pelo illirstre deputado o snr. 3Ianoel de Arria- 
ga, e que eu n8o poderia sanccionar com o meu silen- 
cio. Estranhou S. exc." que a commiusão ao lavrar o seu 
parecer nno houvesse declarado se O governo se achava 
ou não conforme com elle. Esta arguição representa ain- 
da  o proposito de conf~indir as filncciGas políticas d'esta 
camara com as fun~.çõea judiciaes, que ella exerce n'es- 
te momento. (Apoiados.) A camsra, investigando se pro- 
cedem ou não os fi~ndamentos allegados para motivar a 
accusa@o proposta, isto é, se deve ou não decretar s 
pronuncia do acciisa(t«, exerce n7este acto, como eu jd 
disse, verdadeiras funcpões judiciaeu, que riao téem d e  
ser inspiradas s e 6 0  pelos dictames da consciencia e pe- 
los preceitos d a  justipa. 

Admirs me que seja de  quem se lisongeia de pro- 
fessar as mais a v a n ~ a d a s  ideias politicas, que parta si- 
milhante doutrina, com a qual não póde certamente con- 
formar-se nenhum homem sinceramente liberal. (Apoia- 
dos.) 

E é esta uma das razões por que eu me encontro 
em tão completa opposipão com S. exc." Liberal convi- 
cto, repugnam-me altamente os processos jizcobinos, quer 
elies partarn dos campos monarchicos, quer dos arraiaes 
republicanos. A independencia absoluta dos poderes do 
Estado; o culto devotado da  lei; O respeito pelas nur. 



mas da  moralidade, são para mim condipões essenciaes 
da liberdade. 

Perante o paiz e o parlamento repito hoje o que  
sempre tenho asseverado na minha vida publica, e é que 
scí deixarei o credo liberal no dia etn que me conven- 
cer que a liberdade é incompativel com a ordem. 

Emquanto os factos me nEo provarem a existencia 
dc lima tal incompatibilidade, combaterei por esse cre- 
do, e por elle pugno effectivamente n'este momento 
quando sustento, sem me preoccupar com a pessoa do 
accusado, que ninguern póde ser sentenciado senao por 
virtude de  lei anterior e n a  fórma por ella prescripta. 

Embora goste pouco de faliar de  mim, como a co- 
herencia é sempre uma força, recordarei o meu procedi- 
mento quando o processo dos rebeldes de 31 de janeiro 
subiu com recurso ao  Tribunal Superior de Gilerra e 
BIarinha, onde tenho a honra de  exercer as funçções d e  
defensor officioso. Os accusados apresentaram-se alli in- 
teiramente abandonados de  toda a defeza, e fui eu, mo- 
narchico sincero, que não duvidei patrocinar a siia cau- 
sa  no que ella rne parecia ter de  justo. M o  podia, sem 
trahii* a minha consciencia, justificar ou attenuar sequer 
a s  responsabilidades qne elles haviain contrahido, e nem 
mesmo d a  competenoia c10 tribunal era  conhecer d a  ma- 
teria do facto. hlas a theoria do direito, a jurisprnden- 
cia consuetudinaria do meti paiz, o exemplo estranlio e 
a prapria razão diziam-me que a qila1ificac;ão penal dos 
factos praticados pelos aucusados não era a que ao meu 
espirito se  reputava mais logica, e que, assim, o proces- 
so laborava em riullidade. E não duvidei então um só 
instante levantar a minha voz, embora iriodesta, ein pr6 
do que eu  reputava sur a causa da  justipa. 

Pois é exactamente movido por identico instincto, 
com a mesma altivez e animado do rnesino espirito li- 
beral, que eu me levanto hoje contra o jacobinlsrno re- 
yublicano que pretende fazer intervir a paixAo politica 
em assurnptos do exclusivo dorninio da  j~ietipa criminal, 
e que, como taes, devem ser considerados livres de cluaes- 
quer preconceitos. Sem lei anterior que especifique e 
puna os factos reputados delictuusos não ha sentenpa que 
não represente o arbjtrio, a iniquidade e a tyrannia. Por  
isso, subscrevendo o parecer em discussão, entendi que  
defendia os principios da  verdadeira liberdade. A cama- 



ra ,  porém, em seu alto criterio, julgar8 corno enteridei. 
mais justo e mais conveniente aos interesses do paiz. 

Vozes:-Muito bem. - .  

O srtr .  Eduardo Aòr.eu:-Entrava n'este debate com 
muito singelas e rapidas palavras, eutinluladas pelo fogo 
com que acabara de fallar o relator do parecer. 

Antes de fazer qualquer consideragão diria que s a  
eatava darido um casq realmente curioso, e era que quan- 
do se tratava de aasurnptos referentes ao ministerio da 
guerra, aprescntava se o srir. presidente do conselho, 
que era iitn iilustre advogado, a responder, e suando se 
tratava de uma questão judicial, era um militar que se 
levantava a trata1 a. 

Dito isto, entendia dever declarar que nas palavras 
que ia profsrir não se  visse nenhiim sentiriiento (te 
odio ou rancor, porque o n2i~ tinha para com nenhum 
dos homens publicos do seu paiz. 

LAra o parecer com n maior attent;ão e, á fh d e  
homem de bem, jurava que havia ministros criminosos, 
Esses miaistros eratn criminosos, não por se terein apro- 
priado dos dinheiros pubiicos, do que os julgava inca- 
pazes, mas par se terem esquecido das leis. 

Lendo todos os documentos, diria qire no seu en- 
tender havia motivo para se decretar a accusagzo con- 
tra um ministro que auxiliuu pecuniariãmente o syndi- 
cato de Salamanca, que no mesino caso estava'o que  a u -  
xiliára a Companhia das Forjas, e ainda o que prestoa 
o auxilio de  dous mil cento e tantos contos de reis a uin 
Banco, recebendo como caução papeiu que talvez nãcr 
valessem 100 contos de  r éis. 

Era  para esses ministros que elle entendia que s e  
devia decretar a accusagão. 

Havia ainda um outro ministro n ' e s sa~  condigões, 
e era o qiie concedera 10 contos de réis 8 erupreza do 
theatro de S. Carlos para que  ella n"a cessasse com os 
espectaci~los . 

O paiz, que estava sedento de justipa, tinha direi- 
to a esperar que a camara, por um acto viril, fizesse 
com que fosse pedida a responsabilidade a esses minis- 
t r o ~ ~ .  

O snr. Arouca: -Pedira a palavra quando o snr,  
Edilardo Abreu fdIIh-a em ministros criminosos porque, 
tendo tido a honra de ser ministro da  coroa, entendia 
que não devia deixar passar essas palavras sem cor- 



recpão. S. e x ~ . ~  mais tarde explicára-as dizendo que eram 
criminosos politicamente, e que pela sua honestidade fi- 
cava elle. 

Por sua parte dispensava a garantia, estava perfei- 
tamente á vontade. 

Levantada a phrase do snr. Eduardo Abreu, na[o 
queria sentar-se sem dizer uma cousa. Arrependia-se 
poucas vezes do que fazia, mas quando se arrependia pe- 
nitenciava se publicamente. Por isso declarava á cama- 
r a  que, se a sua opinito tivesse sido seguida, a propos- 
ta do snr. Manoel de Arriaga não teria sido admittida 
A disciissão. Vencido na sua opinião, quizera comtudo 
acompanhar o partido a que pertencia, mas desde j h  de- 
clarava que nunca mais votaria proposta alguma politi- 
ca vinda do partido republicano, qualquer que fosse a 
opini3o do seu partido. 

Não queria que fosse admittida a proposta do snr. 
hSanoel de Arriaga, porque entendia que depois do re- 
latorio do snr. ministro da fazenda, e das explicações 
que este dBra á camara, a esta B que cumpria pedir es- 
clarecimentos ao governo sobre quaes foram os minis- 
tros que fizeram os adiantamentos e as quantias. 

O S ~ T .  Eduardo Abreti:-Peço a v. e x ~ . ~  que con- 
sulte a camara tobre se quer votação nominal sobre o 
parecer. 

Assim se resolveu. 
Disseram approvo os snrs.: 
Abilio Lobo, Adriano Cavalheiro, Alberto Pimen- 

tel, Alexandre Ortigão de Carvalho, Alfredo Mendes da 
Silva, Anselmo Andrade, Silva Cardoso, Baptista de  
Souza, Eduardo Villaça, Pereira Borges, Antonio Maria 
Cardoso, Antonio &!ria (>arrilho, Antonio Costa e Silva, 
Mendes Pedroso, Sergio de Castro, Moreira da Motta, 
Campos Henriques, Arthur Hintze Ribeiro, Augusto Pi- 
mentel, Alves Passos, Carlos Bocage, Custodio Almei- 
da, Costa Moraes, Eduardo de Jesus Teixeira, Eduardo 
Josí: Coelho, Elvirio de Brito, Ribeiro de Castro, Fer- 
nando Mattoso Santos, Fernando Palha, Veiga Beirão, 
Coelho e Campos, Francisco Mattoso Corte Real, Fran-  
cisco José Machado, Figueiredo de Faria, Frederico 
Arouca, Frederico Ressano Garcia, Guilherme Augusto 
Pereira de Carvalho de Abreu, João Santhiago, João 
Arroyo, Silveira Figueiredo, João Pinto Moreira, Alvrs 
Matheus, Germano de Sequeira, Simões Ferreira, Ri- 
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beiro de Castro, José d e  Azevedo Castello Branco, Chrys- 
tovão Pinto, R t~ ivo  Godinho, Moraes Sarmento, Lobo do 
A x x \ a ~  A, P eieix :'\\a, Santo*, Wlgntt'\~eho %\aaca.cen\nas, 
Joqk Julio Kodrigues, Greenfield de  Mcllo, Horta e Cos- 
ta, Soares d e  Albergaria, José Paiilo Cancella, 3lasca- 
renhas Pedroso, José Victoi-ino de  Albuquerque, Lucia- 
no Cordeiro. Pimentel Pinto, Bandeira Coelho, Virqilio 
Teixcira, i'Itinoel Vieira de Aridrade, Teixeira de Aze- 
vedo, Pedio Ignacio de  Gouveia, Tliomaz Seqiieira, Ti- 
to de  Cai-valho, Antonio Teixeira de  Souza, José Joa- 
quim de Souza Cavalheiro e Antonio de  Azevedo Castel- 
10 Branco. 

Disseram ~ejeito os snrs.: Eduardo Abreu e Ma- 
noel de  Arriaga. 

O snr. presic?ente:-Vai ICr-se a proposta do snr. 
Manoel de Arriaga, psra ser votada. 

Fo i  ?*Geitada. 

Ill.mO e exc."O snr.-Tenho a honra de  remetter a 
v. exc." a inclusa chpia aiithentica do officio da  dire- 
c ~ ã o  geral d a  thesouraria, de 26 do corrente, bem co- 
mo as seis listas a que o mesmo se refere relativas aos 
corpos geientes de  diversas Coinpanhias, solicitadas no 
requerimento do snr. deputado José Frederico Laranjo, 
d e  que v. exc." rne deli conhecirnento pelo seu officio 
a.' 98, de 9 d'este mez. 

Deus  guarde a v. exc."-Rlinisterio dos negoeios 
da  fazenda, gabinete do tninistro, em 26 d e  fevereiro de 
1892.-Ill.r110 e exc."1° snr. secretario da  camara dos 
snrs. deputados.- J. P. de OZizei~n Marti~zs. 

Ill,mu e exc."'O snr. Satisfazendo á requisição do 
snr.  deputado Josi: Frederico Laranjo,  transcripta no 
oficio de  v. exc.", de  10 do corrente, tenho a honra de 
rernetter as adjuntas seis listas das pessoas que actual- 
mente e nos dotis annos economicos precedentes téem 
composto os corpos gerentes (sob a designação de  conse- 
lhos de administração), conselhos fiscaes, etc., dos esta- 
belecimentos especialmente designados no referido offi- 
cio, cumprindo-me notar com respeito ao syndicato de  



Salainanca qiie at8 setembro de 1887 foi gerido por 
uma commissão directora que n'essa epocha se dissolveu, 
ficando desde então estabelecido que todos os negocios 
do mesmo syndicato fossem resolvidos em assetnbleia d e  
todos os interessados, que são presentemente os que v50 
designados na competente nota. 

Deixs gixarde a v. exc."-Direcc;Xo geral da  thesou- 
raria, 25 de fevereiro de 1882.-Ill.m0 e exc."O snr. 
oonselheiro secretario geral do ministerio da  fazenda.- 
O director geral da  thesouraria, Luig P e r e s t ~ e l l o  de 
Vascoizcellos. 

Está conforme. Rlinisterio dos negocios da fazenda, 
gabinete do ministro, em 26 de fevereiro de 1892.- 
Anton io  IId. P. Carri lho.  

B a i r c o  do Povo 

Belapcio dos i?zdiuidrcos que t éem composto os covpos 
geve f~ tes  d'este B a n c o  desde 1 de julho d e  1 8 8 9  

Assen1Óleia geral - Francisco da Ponte e Horta, 
presidente; Jos8 Ailgusto Cesar das Neves Cabral, vi- 
ce presidente; Justino Roque Gameiro Guedes, secreta- 
rio; dr. Eduardo José Pessoa, secretario; Carlos Victor 
Ferreira Alves, vice-secretario; Arthur Zaluar, vice-se 
cretario. 

Conselho Jiscal-Carlos Augusto RIoraes de Almei- 
da, eEcctivo; dr. Agostinho Lucio da Silva, effectivo; 
Arigusto l'into de hfiranda Montenegro, effectivo; Eduar- 
do de Iloraes, effectivo; Guillierme Peres Rodrigues, 
effectivo; José Bento Coelho de Jesus, supplente; José 
d e  Souza Larcher, supplente; Manoel Machado da Cu- 
nha e Silva, supplente. 

Di~ecg" -Joaquim Pimenta, effectivo; Antonio Ma- 
ria Raposo de Souza de Alte, effcctivo; Adriano Augus- 
to de Pina Vidal, effectivo; Miguel Henrique dos San-  
tos, siipplente; Antonio Augusto da Silveira Almendra, 
supplente. 

EM 1890 

Direcsão-Adriano Augusto de Pina Vidal, effecti- 
e 



vo; Antonio Maria Raposo de  Souza de  Alte, effectivo; 
Joaquim Pimenta, effectivo. 

Conselho ;fiscal - Carlos Augusto Bloraes de Almei- 
da, effectivo; dr. Agostinho Lucio da  Silva, effectivo; 
Augusto Pinto d e  Miranda Montenegro, effectivo; JosB, 
Augusto Cesár das Neves Cabral, effectivo; dr. Eduar- 
do Jose Pessoa, effectivo. 

Eu 1891 

DirecçEo-&Iigilel IIenriqiie dos Santos, effectivo; 
Joaquim Xavier de Orcal Pena, effectivo; Joaquim Pi- 
menta, effectivo. 

Relagüo dos incliuiduos que téem con-iposto os C O V ~ O S  

gerentes d'esta empreza, 
desde I de julho de  1889 até ao pi-esente 

Conselho de ct;dministr.agão-Drsde 1 de julho d e  
1889 a 31 de dezembro de 1891: Alfredo d e  Oliveira 
Souza Leal, Antonio Julio Machado, João Gon~a lves  
Pereira Bastos. 

Conselho de ndv~ai?zistl*açdo-Desde 2 de janeiro d e  
1892: Alfredo de Oliveira Souza Leal, Antonio Cente- 
no, krnile Ceulemans, Antonio Julio Rlacliado. 

Conselho Jiscal- João Gonçalves Pereira Bastos, 
Joaquim Alfredo da  Silva Ribeiro, Vicerite Maria d e  
Moura Coutinho Almeida &a. 

Relagão dos nomes dos indiuidzlos yue jherctn~ p a r t e  
dos corpos gerentes do 

Buy~co Lusitano VLOS annos de I889 e 18.90 

DirecgEo - J. J. de  Mendonça Cortez, Constantino 
Joaé l'ianna, João Eaptista de Figueiredo, Blarl; Seruya, 
Guilherme Arnot, Guilherme da  Silva GuimarLes, A. 
V. Reis e Souza. 

Coi~selho Jiscal- João Eduardo Alirends, Josí: Joa- 
quim da  Silva Amado, Firmo Augusto Lopes Brottas 
Cardoso, Manoel Xavier Forte,  José 3Izirtinho da  Silva 
Guimarães. 



Administração-Desde 1 1 d e  fevereiro corrente: 
Leonardo Moreira Leão da  Costa Torres, Josi? Manoel 
Romão, Augusto Cesar Correia. 

Coxiip:iiilii;i N a c a i o n a 1  dos Caminhos 
CIP Ferro 

Relaçüo dos individuos que téem composto os corpos 
gerentes d'esta Companhia 

desde 1 de julho de 1889 até  ao presente 

Conselho de administragüo-1.0 de  julho de 1889: 
Marquez da  Foz, presidente; visconde de  Moreira de Rey, 
eice presidente; Antonio Maria Itaposo Souza de  Alte, 
secretario; Alfredo Ribeiro, vice-secretario; marquez d e  
Fontes I'ereira de Rlello, vogal; conselheiro Julio Mar- 
ques de Viltiena, vogal; dr. Eduardo José Segurado, 
vogal; dr. IIenrique Matheus dos Santos, vogal; Arnal- 
do Navarro, vogal; Antonio Xavier de  Almeida Pinhei. 
ro, vogal e director da  Companhia. 

Conselho J i~ca l -  Antonio Francisco da  Costa Li- 
ma, effectivo; Alfredo Cordeiro Feyo, effectivo; Clemen- 
t e  Merieres, effectivo; Adrião de  Seixas, substituto; Fre- 
derico Pereira Palha, substituto. 

Co~lselho de adn~inistrnpüo-1.0 de  julho d e  1890: 
marqiiex da  Foz, presidente; visconde d e  Moreira d e  
Rey, viçe-president:?; Antonio Maria Raposo Souza d e  
Alte, secretario; Alfredo Ribeiro, vice-secretario; mar. 
quez dn Fontes Pereira de  Mello, vogal; dr. Eduardo 
Jose  Segurado, vogal; dr. Henrique Matheua dos San- 
tos, vogal; Arnaldo Navarro, vogal; Antonio Xavier d e  
Almeida Pinheiro, vogal e director da  Companhia. 

Conselho fiscal-Antonio Francisco d a  Costa Li- 
ma, effectivo; Alfredo Cordeiro Feyo, effectivo; Clemen- 
te Meneres, effectivo; Adrilo de  Seixas, substituto; Fre- 
derico Pereira Pallia, substituto. 

Coi~selho de administrapilo - 1 .O d e  julho d e  1891: 
marquez da  Foz, presidente; visconde de Moreira de  Rey,, 
vice-presidente; Antonio Maria Raposo Souza d e  Alte, 
secretario; Alfredo Ribeiro, vice-secretario; marquez d e  
Fontee Pereira de  Mello, vogal; Arnaldo Navarro, vogal; 
dr .  Eduardo José Segurado, vogal; Antonio Xavier de  
AlmeidaPinheiro, administrador delegado; Antonio Fran-  



cisco da  Costa Lima, administrador delegado; hlanoel 
Emygdio da  Silva, administrador delegado. 

Conselho $$cal-Alfredo Cordeiro E'eyo, efflcctivo; 
Clemente Meneres, effectivo; Frederico Pereira Palha, 
effectivo; Adrião de  Seixas, substituto. 

Co?uelk» de adnzinistrag80 --Actualrrierite: marquex 
da  Foz, presidente; Antonio I lar ia  I i a p o ~ o  Souza de  
Alte, secretario; Alfrcdo Ribeiro, vice secietario; riiar- 
quez de E'untes Pereira de llello, vogal; Arnaldo Na- 
varro, vogal; Antonio Xavier de Almeicta Pin1ieir.0, vo- 
gal; Antonio F ranc i~co  da  Costa Lima, administrador 
delegado; EIanoel E m y g d ~ o  da Silva, adminiutrador de- 
legado; Pedro Ignacio Lopea, administrador delrgado. 

Co~~selho ;fiscal-Alfredo Cordeiro Beyo, eEectivo; 
Clemente Ríeneres, effectlvo; E'rederieo Pereira Palha, 
effectivo; Adrião de Seixas, subatituto. 

Coiiipalilriirt R,eal CIOS G n i i ~ i i i l r o a  de 
Ferro 130 i s t rrg  r r e z e s  

Reia~ i io  dos individuos qile desde I de julho de iSS9 
atS hoje tEern feito parte do 

conselho de admi7zistruçGo e fiscal d a  dita Cov?zpu7llbia 

Conselho de admil~istragão-Abr;~harn Ijensaude. 
(Nomeado eni 26  de junho de 1889. Exonerado em 2 5  
de dezetiibro de 1890, a seu pedido.) 

Adolpho de  Lima Mayar. (Nomeado em 20 de  jii- 
nho de lX89. Exonerado em 25  de dezembro de 1890, 
a seu pedido.) 

Antonio José Gomes Netto. (Xomeado ern 26 d e  
junho de 1889. Exonerado eu) 26 de jurilio de  1891.) 

Marquez de Fontes Pereira de blello. (Nomeado 
em 26  de junho de 1880. Exonerado eiii 1 G  de janeiro 
de 1892; passou para o conselho fiscal n'euta data.) 

Antonio Pereira de Carvalho. (Nomeado ein 26 d e  
junho d e  1889. Kxonerado em 26 de junho de 1891; 
passou para o consellio fiscal n'esta data.) 

Antonio Victor dos Reis e Souza. (Nomeado em 26 
d e  junho de 1889. Exonerado em 2G de junho de 18'31.) 

Carlos Maria Eugenio d e  Almeida. (Nomeado em 
26 de junho de  1889. Exonerado em 16 de janeiro d a  
1892.) 



Conde de Cabral. (Nomeado em 26 de junho de 
1889. Exonerado em 26 de junho de 1391.) 

Constantino José Vianna. (Nomeado em 26 de j u -  
nho de 1889. Exonerado em 26 de junho de 1891.) 

Ed. Hofalrer de IIoser. (Nomeado eni 26 de juiilio 
de 1889. Exonerado em 26 de ;junho de 1801 .I 

Ernesto Driesel Schroter. (Xomeado em 36 de ju -  
nho de 1889. Exonerado em 7 de jarieiro de 1891, a 
seu pedido.) 

Fortunato Chamiqo J i~nior .  (Nomeado eru ZG de 
junho de 1880. Rxonerado em 2G de jiiiilio de  1891. 

Francisco TQanzeller. (Nomeado em 26 de junho 
de 1889. Exonerado em 16 de janeiro de 1892.) 

lirederico Riester. Nomeado em 26 de jiinho de 
188'3. Exonerado em 26 de junho de 1891.) 

Guilherme da Silva Giiimarãcs. (Noineado em 26 
de junho de 1889. Exonerado eni 26 de junho de 1891.) 

Conde de Moser. (Nomeado eni 26 de junho de 
1889. Exonerado em 2G rl.e junho de 1891.) 

João de Andrade Corvo. (Nomeado eiu 2G de iu- 
nho de 1889. Fallecido em 20 de fevereiro de 1KI)O.) 

João Tlobo de Santhiago de Gouveia. (Torneado 
em 26 de jrinho de 1889. Exonerado em 16 de janeiro 
de 1892; passou para o conselho fiscal n7esta data.) 

fiíanoel José da Silva. (Nomeado em 26 de *junho 
de  1889. Exonerado em 16 de janeiro de 1891, a seu 
pedido.) 

Marianno CyriIlo de Carvalho. (Nomeado em 26 
de junho de 1889. Ausente das sesdes  desde 4 de ju- 
nho a 12  de  dezembro de 1890. Exonerado em 2 1  de 
maio de 1891.) 

l larquez da  FOZ. (Nomeado em 26 de junho de 
1889. Exonerado em 26 de junho de 1891.) 

Alem Rodrigiies de Vasconcellos. (Nomeado em 26 
de junho de 1889. Exonerado em 16 de janeiro de 
1892. j 

Miguel Osorio Cabral de Castro. (Nomeado em 26 
de junho de 1889. Fallecido erri julho de 1890.) 

D. Segismundo Morety Prendergart. (Nomeado em 
26 de junho de  1889. Exonerado em 26 de janeiro de 
1891, a seu pedido.) 

Visconde de Alemquer. (Nomeado em 26 de junhe 
de 1889. Exonerado em 26 de junho de 1891; passoiz 
para o conselho fiscal n'esta data.) 



.driZo de Seixas. (Exonerado do conselho fiscal 
de junho de 1891. Nomeado em 26 de junho de 

Exonerado em 1 6  de janeiro de 1892.) 
Antonio Centeno. [Exonerado do conselho fiscal em 

26 de jiinho de 1891. Nomeado em 26 de junho de 
1891. Iteeleito em 16 de janeiro de 1892.) 

Conselheiro Antonio Rfaria Pereira Carrilho. (No- 
meado em 16 de janeiro de 1892.) 

Dr. Caetano Campos de Andrade. (Nomeado em 
16 de  janeiro de 1892.) 

J3ar~o de Merck. (Norneado em 16 de janeiro de 
1892.1 - - 

Conde de Hurnay. (Nomeado em 1 6  de janeiro de 
1892.) 

Conde de IIagalhães. (Nomeado em 16 de janeiro 
de 1892.) 

Dr. Francisco Ferreira de Queiroz. (Nomeado em 
16 da janeiro de 1892.) 

João Anastacio de Carvalho. (Nomeado em 1 6  de  
janeiro de 1892.) 

Dr. Luiz Gonzaga dos Reis 'i'orgal. (Nomeado em 
1 6  de Janeiro de 1892,) 

Dr.  Manocl de Castro Giiitnar8es. (Nomeado em 
16 de janeiro de 11332.) 

n'Ianoel José hlonteiro. (Norneado em 16 de janei- 
ro de  1892.) 

Dr. Manoel Paes Villas Boas. (Nomeado em 16 de 
janeiro de 1892.) 

Victorino Vaz Junior. (Nomeado em 16 de janeiro 
de 1802.) 

Co7~selho fiscal-Adrião de Scixas. (Nomeado em 
26 de junho de 1889, passou para o conselho de admi- 
nistrapào em 26 de junho de 1891.) -Antonio Centeno. 
(Komeado em 26 de junho de 1859, passou para o con- 
selho de  administrapão em 26 de junho de 1891.)- 
Alfredo Mendes da Silva. (Nomeado em 26 de junho 
de 1891.)-Dr. Cnrlns Jlay F1gueir.a. (Nomeado em 26 
d e  jun110 de 1891.)-Conde de A. Januario. (Nomeado 
em 26 de junho de 1889.)-Visconde de Mangualde 
(Nomeado em 26 de jcicho de 1889.)-J. B. Diogo P a -  
trone Jiinior. (Nomeado em 26 de junho de 1889.)- 
31anoel Joaquim AIves Diniz. (Nomeado em 26 de ju-  
nho de 1889.)-Conde de Valeriças. (Nomeado em 26 
d e  junho de 1889. Exonerado em 26 de janeiro de 



1892.) -João Baptista de Figueiredo. (Nomeado em 26 
de junho de 1889.) - Antonio Pereira de Carvalho. 
(Exonerado do conselho da administrapão em 26 de 
junho de 11191, e passou para o conselho fiscal n'esta 
data.) -Visconde de Alemquer. (Exonerado do conselho 
de administragão em 26 de junho de 1891, e passou 
para o conselho fiscal n'esta data.) 

S y n c i i c a L o  Portuenae 

Relagüo de todas a s  ent idades que téem gerido os 
nagocios do  Syndicato Portz~e?zse, 

desde 1 de julho de 1889 até ao  presente 

Banco Alliança, Nova Conipanhia Utilidade Publi- 
ca, Baqco Commeroial do Porto, 13anco XIercantil Por- 
tuense, Banco Uniao, Banco Portuguez, Banco Com- 
mercio e Industria, Caixa Filial do Bancu do Minho, 
Antonio de  IIoura Soares Velloso, dr. Licinio Pinto 
Leite, IIenry Burnay <E C." 

Conselho de  administra@o -De I de julho de 1891 
a 23 de fevereiro de  1892: Carlos Lopes, presidente; 
Alexandre Peres, vice presidente; Arnaldo de Novaes 
Guedes Rebello, secretario; conselheiro Luiz Augiisto 
Perestrello de Vasconcellos, administrador; Joaquim 
Domingos Ferreira Cardoso, administrador; João Evan- 
gelista d a  Silva Jlattos, administrador; João Pinto hlo. 
reira, administrador; marqilez de Fontes Pereira de  
Mello, administrador; Antonio José Teixeira, adminis- 
trador; José de Azevedo Castello Branco, administra- 
dor; Manoel Pedro Guedes, administrador; AIanoel Viei- 
ra de Andrade, administrador; João Gon~alves  Yoreira 
Bastos, administrador; João Eduardo Sotto Maior Len- 
castre de BIenezes, administrador; Joaquim Moreira 
BIarques, administt-ador; Pedro Victor da Costa Sequei- 
ra,  administrador; Frederico de Gusmão Correia Arouca, 
administrador (até 4 rle fevereiro de 1892); Julio Mau- 
ricio Lopes, administrador. 

Conselho de a d m i n i s t ~ a ~ ã o - D e  1 de julho de 1890 
a 30 de junho de 1891: Carlos Lopes, presidente; Ale- 
xandre Peres, vice.presidente; Arnaldo de Novaes Gue- 
des Rebello, secretario; conselheiro Liiiz Augusto Pe- 



restrello de  Vasconcellos, adrninistrador; Joaquim Do- 
mingos Ferreira. Cardoso, administrador; Juão 11:vange- 
lista d a  Silva BIattos, administrador; João Pinto Morei- 
ra, adniinistrador; marquez de Fontes Pereira de IIeIlu, 
adininistradoi; Antonio José Teixeira, administrador; 
José de Azevedo Castello Branco, administrador; Ma- 
noel Pedro Guedes, administrador; AIanoel Vieira d e  
Andrade, administrador; João Qonpalveu Pereira Bas- 
tos, administrador; JoRo Eduardo Sotto-Jlaior Lencas- 
tre de Nenezes, adniiùistradot; Joaquim Moreira Mar- 
ques, adruinistrador; Pedro Victor da Costa Sequeira, 
administrador (até 10 de  novetnbio de  1890);  Ernesto 
Rodolylio Hintze Ribeiro, adrninistrador (desde 10 d e  
novembro de 1890 até 1 de junho de 1801); Frederico 
de Gustnão Correia Aroilca, adrninistrador (desde 1 0  de  
novembro de 1890); Julio BIauricio Lopes, adtninistra- 
dor (desde 1 9  dù ianeiro de 1891): Pedro Victor d a  
cost; Sequeira, admrnistrador (dusde"l5 de j~u iho  de 
18911. 

Co~zseilzo de adrninist~agão-De I de julho de  1889 
a 30 de junho de 1890: Car1o;r Lopes, piqesiderite; Ale- 
xandre  Peres, vice presidente; Aibnaldo de 'Jovaes Gue-  
des Rebello, secretario; conaellieiro Luiz A~igristo I'e- 
restrello de Vasconcellos, administrador; Joaquirn Do-  
mingos Ferreira Cardoso, administrador; João  Evnn-, 
geliuta da  Silva Dlattos, administrador; João Pinto Mo- 
reira, adrninisttbador; Antonio Alaria de  Fontes Pereira 
de Mel10 Ganhadn, adrninistrador; Antonio José  Tei-  
xeira, administrador; Jos& de Azevedo Castello Ijranco, 
administrador; Bfaiioel Pedro Guedes, administrador; 
Rfanoel Vieira de Andrade, adininistrador; Manoel An- 
tonio Cabra1 de Lernos Velho Calheiros, adrninistrador 
(até 31 de outnbrci de 1889); Ernesto Rodolplio g i n t z e  
Ribeiro, administrador (até 14 de janeiro de 1890); 
Frederico de Gusruão Correia Arouca, administrador 
(at& 1 8  de janeiro de 1890); Antonio Julio &tachado, 
administrador (at8 5 de fevereiro de 1890); Julio Mar- 
ques de Vilhana, administrador (até 5 de  abril de 1890); 
Joaquitn Ilariricio Lopes, administrador (até 30 de abril 
d e  1890); Joso Gonçalves Pereira Bastos, administra- 
dor (desde 5 de fevereiro d e  1890); João Eduardo Sotto- 
Maior Lencastre de Menezes, administrador (desde 5 
de fevereiro da 1890); Pedro Victor d a  Costa Sequeira, 
administrador (desde 5 de fevereiro de 1890); Joaquim 



BIorcira Aiarques, administrador (desde 17  de abril de 
1890). 

Conseíl~o ~Tscal-De 1 de julho de  189.1 a 23 do 
fevereiro de 1892: Conde d e  S. Jariuario, presidente; 
conde de  Gouveia, vice presidente; Antonio Sergio da  
Silva e Castro, vogal; Antonio José Lopes Navarro, 
vogal; Doiitingos Candido d e  Almeida Ribeiro, vogal; 
Josd Eduardo Ferreira L'inlieiro, vogal; Domingos Al- 
ves BIoreiia, vogal (desde 1 de setembro de  1891). 

Cu?ise[ho yfi'scul-De 1 de  julho de  1880 a 3 0  de  
junlío de 1890: Conde de S. Januario, presidente; cari- 
de de Goiiveia, vice presidente; Antonio Joaquim d e  
Castro Gorigal+es, vogal; Antonio José Lopes Navarro, 
v o p l ;  Doiliingos Candido dc  Almeida 1iibeii.0, vogal; 
Joe& Eduardo Ferreira Pinheiro, vogal; Antonio Sergio 
da Silva e Castro, vogal (desde 11 de novembro d e  
1889). 

C'o?zselho Jiscal-De 1 d e  jiillio de  18!10 a 30 de 
junlio de 1391: Conde de S. Januario, .residente; con- 
de de Gouveia, vice-presidente; Antonio José  Lopes 
Navarr o, vogal; Domingos Caridido d e  Almeida Kibei- 
ro, vogal; José Eduardo Ferreira Pinheiro, vogal; An- 
tonio Sergio da  Silva e Castro, vogal; Antonio Joaquim 
de Castro C+onçalves, vogal (até 29 de  inajo d e  1891); 
Doniingou Alves bloreira, vogal (desde 1 de setembro 
de 1891). 

Adazinistradores delegacíos-Conselheiro Lopo Vaz 
de Sampaio e RIello (até 5 de fevereiro d e  1390);  An- 
tonio Julio AIacliado (desde 5 de  fevereiro de 1890). 

Admi?tistrndor ex ojicio -- Barão da  Costa Ricci 
(desde 1 de julho de 1889). 

ARTIGO XII 

Deducções nos vencimentos dos empregados publicas, 
e nos juros da divida publica interna e externa, etc., 
ou antes augmento do imposto de rendimento 

Eis o parecer sobre a respectiva proposta de lei: 

Senhores.-A vossa cominissãa de  fazenda tem a 
honra de  vir j& hoje subinetter ao vosso doiito exame 
O seu parecer sobre a proposta de  lei n . O  3-H, da  ini- 
ciativa do governo, que e u  si reune um complexo de 



medidas financeiras, tendentes a dirimir a crise aguda - 
em que se encontra o thesouro publico. 

Por  certo que, na  historia dos povos, poucos mo- 
mentos terá havido de  maior gravidade do que o actual - 
para a na$". portugiieza, e, consequentement6, são gra- 
vissimas as responsabilidades dos que se acham á frente 
d a  governapão publica, e que téem a seu cargo a difficil 
e espinhosa missão de dirigir a maroha dos negocios do 
Estado. 

O governo, com uma nobre coragem, digna de  to- 
d o  o applauso, patenteou a situapão, propondo-nos as 
providencias adeqtiadas para reparar os males do pre- 
sente, preparando os termos d e  iim melhor futuro. 

Uni d e j c i t  minimo de 10.000:000$000 réis no or. 
camento e uma divida fluctuante d e  23.000:0004000 
rSis; os inereados estrangeiros affectaàos em geral de 
uma crise econoinica e financeira; o cambio do Rrazil 
retendo no8 valiosos capitaes: o ouro. em aue temos de 
solver, fbra do paiz, os nossos encargos, com uru premio 
já elevado,-tal é, a traços geraes, a situação. 

E' preciso domina1 a, ~01i pena d e  succumbirmos. 
E nós, que nas nossas tradigões temos tantos exemplos 
d e  abnegapão heroica, não iremos hoje desmentir o nos. 
s o  passado, e deixar de  mais uma vez confirmar a nos- 
sa historia. N'estes sentimentos, senhores, se inspiro11 a 
vossa commissão ao estudar a ~ rovos ta  do governo. T r a -  

I I ' J  

ta-se da  salvação publica, e appella se para corapões 
portuguezes. Entre  o sacriticio pecuniario, por mais d u -  
ro e cruel que seja, e o desdouro para o nome portu- 
guez, não houve, no seio d a  commissão, um momento 
de duvida, como por certo o não haverá em vós, nem 

A proposta do governo, bem como o projecto da  
commissão, não sBo actos voliintarios e livres, senão no 
que significam de reconhecimento da  agudeza do mal, 
e da indispensnbilidade de lhe acudir a tempo de evi- 
tar  consequencias ainda mais terriveis. N'este lance cruel, 
em que nos debatenios, só é comparavel á gravidade d a  
crise a urgencia do remedio; faltou, pois, o tempo para 
traçar piano mais demoradamerite estudado. 

O governo, a quem estão confiados os destinos da  
nação, fez sentir e conhecer qi15io graves poderiam ser 
a s  consequencias da  demora na discussão e exame da  
proposta, e pediu a maxima brevidade. A commissfio 



nho quiz assumir maior responsabilidade do qiie a que  
lhe cabe, contrariando as  indicações miriisteriaes; e tão 
rapidamente, quanto possivel, effectuou os seus traba- 
lhos, procedendo ein tudo de  accordo com o governo. 

A todos se evidenciava, 4 primeira vista, como lo- 
gicamente anterior ao pedido dos impostos ao paiz, e 
impostos que são verdadeiros sacrificios, o recurso d a  
reducqão das despezas publicas. 

S e  fosse possivel realisar-se o equilibrio orGamen- 
tal sómente por uma diminuição de  despezas, sem o re- 
curso da  e l evaqb  das receitas, além da  incomparavel 
facilidade n a  solução do problema, manifesto B que os 
sacrificios do paiz seriam de nalureza mui diversa e no -  
tavelmente rnenos onerosos. 

Na commissão foi discutida esta ideia; mas por par- 
te do governo foi allegada a urgencia das medidas, nTio 
coiripativeiu com a morosidade indispensavel para uma 
reducção racional e conveniente no orçamento das des- 
pezas, e além d'isso foi affirmado o proposito de que es-  
tas reducfões se realisariam sem a menor tibieza ou com- 
placencia, por parte do poder executivo, n'uma rigoro- 
sa e austera administração, e na  reforma dos ~e rv iços ,  
j B  em preparo pelos differentes ministerios. Além de que, 
sendo o c l e j c i t  de 10.000:000~000 réis, calculado no 
minimo, a reducqão apenas serviria para compensai O 

excesso, que sobre esta quantia podésse attingir, não 
serido de  confiar que, dispensadas, ou diminuidas a s  re- 
ceitas creadas por esta proposta, podésse obter-se o equi- 
librio orçamental, alvo a que mirava o plano financeiro 
do governo, e condipão imprescindivel para a seguran- 
çâ da fazenda publica. 

Comtudo, além de outras disposifões, no projecto 
incluiu se a obrigação imposta ao governo pelo preceito 
do artigo 15.0, que, se nzo é tudo quanto poderia dese- 
jar-se, muito representa j i t ,  e foi, quatito a este ponto 
fundamental, a transacção possivel, a que chegaram o 
governo e a commissão. 

Desde, pois, que eram absolutamente inevitaveis os 
sacriticios, entendemos que, na distribuipão d'elles, se 
ninguem, por dignidade propria, podia, nem devia, ser  
isento, pedia a justiça que se attenuassem, tanto quanto 
possivel, aos pobres e humildes, menos favorecidos da  
sorte e da  fortuna, não 56 mantendo o principio da  pro- 
gressão do imposto, consignado na  proposta governa- 



mental, mas alargando os limites das tribiitações mini. 
mas. A este pensamento dominante subordinamos aeco- 
nomia do pro,jccto. 

I'or outro lado, ainda corrigimos algumas aspere- 
zas da  proposta, e msis longe não fomos, porque o não 
consentiali] as imperiosas exigencias do thesouro, i m -  
placavelmente traaidas A nossa lembranpa pelo tào luci- 
do, como eloquente, relatorio do governo. 

Não sAo estas providencias fazendarias de caracter 
permanente, e sim tHo scimente medidas extraordinarias 
de sa1va~"n publica, reclamadas, no actual monlento, do 
patriotismo da riaç80, e com Ijinite fixado no fim do an- 
no economico de 1892 1893, 

Por isso as imperfeições e defeitos, que forçosanien- 
te hão.de encerrar, não se fazem sentir no paiz senão 
n'iim periodo relativamente breve, pois que estão sujeitas 
$ revisão  arl lamentar. 

Se  o aperto do tempo não deu ao governo liberda- 
de de escolha, nem margem para largas cogitações so- 
bre o plano financeiro a seguir na actual conjunctura, a 
mesma r a d o  imperou na conimissão para obstar a um 
mais largo estudo do assumpto. 

Mas fiamos da vossa benevolencia, e da benevo- 
lencia do paiz, que os defeitos e imperfeições, em que 
esteja incurso o projecto, serno relevadoa por attençao a 
estas duas circumstancias que acabamos de expor:-a 
urgericia, imposta pela fatalidade, e o caracter tempo- 
rario da lei. 

Se ao doerite, em risco de vida, é precisa coragem 
para sujeitar-se aos meios therapeuticos mais energicos, 
e fi6 a elles se submette, convencido da indispensabili- 
dade de soffrer para salvar-se, maior valor se exigc ao 
enfermo, que a si proprio tem de applicar o doloi~oso 
curativo. 

A enfermidade já, a conhecemos em toda a sua ex- 
tensão; esperamos ter o remedio no projecto; applique- 
mol-o sem hesitasoes, e sofframos todos corajosamente 
as dores do curativo, porque a doença é do paiz, e o 
paiz somos nós todos, os que aqiii estamos, e os que, 
fóra d7aqui, nos observam e escutam. 

O projecto divide-se naturalmente em quatro capi- 
t u l o ~ ;  a saber: 

1 .O Disposisões relativas a encargos tributarios; 



2.0 Disposipões relativas B divida publica; 
3.O AuthorisaçOes ao governo; 
4." Disposipões preventivas de boa adiuinistrapão, 

e economias. 
No capitiilo 1.O temos a considerz r: 
a )  A tributação sobre os fiinccioriarios piiblicos; 
6 )  O aggravamento das contribiiiçGes sumptuaria, 

industrial, predial, de renda de  casas, bancaria e de 
reridirnento pela applicação de capitaes. 

No capitulo 2." lia a estudar; 
a) O que respeita á, divida interna; 
6 )  O que respeita á divida externa; 
c) Compensagões a alguns contribuintes; 
d) Garantias a conceder aos crQdores do Estado. 
Xo capitulo 3." podemos distinguir: 
a) O que respeita á e x e c u ~ ã o  da  presente lei; 
L) O que constitue materia independente d'ella. 
No capitulo 4.0 consideraremos: 
a )  AS medidas preventivas de  boa administração; 
L) As economias, ou red~icqões proinptas nas des- 

pezas publicas. 
S e  attendermos ainda a que todos os encargos pro- 

venientes das disposig?es dos oapitulos l." e 2 . O ,  sSio de 
caracter meramelite provisorio e francamente extraordi- 
nario, teremos exposto o elenco completo d o  projecto, 
que vai ser submettido ao  vosso exame. 

Niio qiierendo roubar vos tempo coni dissertações 
impertinentes, por inuteis, attenta a vossa i l lu~tragão e 
competencia, limitar nos-hemos, percorrendo estes qua- 
tro capitiilos, em que dividimos a doutrina do prqiecto, 
a d a r  vos conta das modificações introduzidas pela vos- 
sa commissão na  proposta ministerial, das declarações 
do governo a respeito de alguns importantes assiirnptos, 
e dos factos na  discussão occorridos, que foi deliberado 
viessem ao vosso conhecimento por rneio d'este relatorio. 

Compendiam.se as disposipões, concernentes a esta 
materia, no  artigo 1.0 do projecto, correspondente ao 
artigo 1.0 da  proposta do governo; mas notavelmente 
modificadas, como passamos a vêr. 

A redacção do artigo fo i  melhorada, completando- 
se, esclarecendo-se e harmonisando-se com a lei d e  18 



d e  junho de  1880. Manteve-se a doutrina do artigo 5.0 
d'esta lei, r p e  isentava de tributação os ordenados mi- 
nimos de  130$000 réis. A escala de tributapao foi alte- 
rada, torriando.se menos onerosa. 

Completou-se e tornou se mais clara a redacção do 
3 1." (2.0 da  proposta). 

Nos $5 2." e 3." (3.0 da  proposta) estabeleceu se 
doutrina nova. beneficiando consideravelmente o contri- 
buinte e attendendo se  justas exigencias da  equidade. 

Harmonisou se a doutrina do 4." (1." d a  propos- 
ta) com a nova escala adoptada. 

São completamente novos os $S 5.j, e.', 7 . O  e 8.', 
sem correspondentes na proposta goverrianiental, enibo- 
r a  no projecto iritroduzidos de pleno aocordo corn o go- 
verno. 

Tgo justa se affigurou a limitação rnarcada no 5 5 . O ,  
como as  excepções consignadas rio 5 6." 

Ma1 pareceria que, em epochas taes, como esta, 
quando a todos se pedern sacrificios, ainda aos mais ca- 
recidos de  fortuna, se mantivessem quantiosos venci- 
mentos aos que melhor pbdem d'elles  prescindi^. Toda- 
via casos ha em que a regra geral terá de soffrer exce- 
pçues, não por attenção a pessoas, mas em considera- 
$80 á dignidade dos cargos. 

Deixando fóra da  regra geral do 3 5." as funcções 
publicas designadas no $ 6.", nâo pretendeu a commis- 
são q~xe d'ella ficassem excluidas defiriitivamente, conti- 
nuando os venciinentos actuxes; mas apenas que, com 
vagar e cautela, ponderatido devidamente as círcums- 
tancias do thesouro, o governo, nas reformas dos servi- 
ços, as reduzisse convenientemente, sem precipitações 
e com prudente criterio. E' dever consignar aqui que a 
excepçfio da alinea h )  foi da iniciativa da  commissbo; e 
deve lembrar-se que, sendo o ordenado actual dos mi- 
nistros e secretarios de  Estado effectivos de  3:%00S000 
réis, reduzido, como fica, ao liquido de  2:560fi5000 réix, 
sofYreu, como todos os demais, a respectiva tributação 
de  20 por cento, como d'ella tarnbem ngo ficam isentos 
os venciinentos da excepçgo preceituada no alinea a)  

A disposi$o contida no 5 7." é da  maxima Justiça, 
porque nial se comprehende que quem tem vigor para  
o trabalho e por* serviço activo ebtA percebendo. remu- 
nerações dos cofres publicas, possa accumular ordenados 
d e  inactividade. Opte, portanto; e, ou se retire da  vida 



activa, com o seu vencimento de  inactividade, ou perca 
este, se quizer continuar prestando os seus servigos 2 n a -  
$80, recebendo só o que fôr devido pelas func~ões  que  
desempenha. 

D e  toda a justiqa pareceu tambem que, etnquanto 
vigorassem acJ novas taxas do imposto de  rendimento, 
cerceando tão fundamente os vencimentos dos servidores 
do Estado, se suspendesse o addiccional de  6 por cento 
da lei d e  30 de jullio de  1890, qiie sobre elles incidia. 
Tal  é o decreto do $ 8." 

Na discussEo d'esta parte do projecto, que foi pre- 
cedida do elitudo do capitulo respeitante Li reducção d a  
divida publica, o snr. Abilio Lobo, illustrado membro 
da  ~ o ~ m i s s ã o ,  apresentou e defendeu a proposta, que 
adiante vai publicada, sob n.O l.', e qiie a commissão 
rejeitou, por ter o governo declarado não poder alterar 
a economia geral do projecto, que se compiiriha de todo 
o coniuncto de medidas contidas na sua orouosta. Faz-  

J I L 

se a publicação, n'estz docutnento, da  propobta de  S. 

exc."! por elle o ter requerido, e a commissão lhe ter  
deferido. 

Faz  objecto do artigo 2." do projecto, correspon- 
dente ao artigo 2.' d a  proposta, a doutrina respeitante 
a este importantissiino assumpto. Como vereis, a com- 
missão desdobrou a tabclla unica, apresentada pelo go-  
verrio, onerando rnaia a contribuição sumptuaria, alli- 
viando a d e  renda de  casas, e só mantendo a mesma 
tributaçno para a industrial e predial. 

O unico contkm doutrina nova, ampliando a ele- 
vaçao do imposto con~plementar de  6 a 15 por cento á 
contr ibui~ão bancaria. 

E' tambem novo o disposto no artigo 3." do proje- 
cto, q.ue eleva a 10 a taxa de 3 por cento, estabelecida 
na lei de  15 de  junho de  1880, sobre a applicação d e  
capitaes. 

Tanto a s  modificaçZes, como as  innovaçoes, feitas 
pela commisslo, tiveram em vista realisar a maxima 
equidade n a  distribuição d'estes sacrificios, e o gover- 
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no plenamente concordoii com ellas, perfilhando-aa e 
adoptando-as. 

0 QUE 1LESIJISTTA1 Á DI\'IDA 1KIL'QTLN.A 

Estabelece o artigo 4.' do prqjecto, equivalente ao 
3.0 da proposta, a elevação do imposto de rendimento 
creado pela lei de 18 de junho de 1880, a 30  por cento 
sobre os titulos de divida publica interna. 

Apenas se supprimiram na redacção, por inuteis, 
as palavras ae tbdos os demais papeis de credito, pela 
j á  citada lei de 18 de junho de 188On, e se substituiu 
a palavra ucsntribiiipão» pela de uinlpostou. 

Tanto n'este, como nos demais artigos, concernen- 
tes á divida publica, não concordou o governo com ne- 
nhuma daa modificações-e muitas foram-apresenta- 
das e defendidas na commissão, considerando este o ca- 
pitiilo principal da sua proposta. 

Explicando o pensamento d'ella, quanto ás condi- 
ções em que ficavam, uma em relação :* outra, a divi. 
da  interna e externa, o governo declarou ter tido em 
vista estabelecer condições de paridade no sacrificio en- 
t re  todos os portadores de  titulos do Estado. 

Tribiitando desde já, a divida interna, e pedindo 
authorisação para negociar nm convenio sobre a externa, 
nas condicões exaradas no artigo 7.", concede o projecto 
aos portadores da interlza a faculdade de se isentarem 
do  imposto, e de entrarem no convenio, ficando exacta- 
mente em igualdade de circumstancias com os estran- 
geiros, e recebendo por isso o seu pagamento em ouro, 
como elles. E' este o pensamento do artigo 5.' do pro- 
jecto, nas palavras cifórma iguali ,  que emprega. 

Na discussão do artigo 4.' o distincto membro da  
commissão de fazenda, o snr. Luciano Cordeiro, apre- 
sentou a proposta, adiante, sob n.O 2 . O  transcripta, que 
a commissão rejcitou, em vista da impugnação por par- 
te do governo, e que se publíca por deferimento da com. 
missão ao requerimento feito pelo seu author. 

0 QUE RESPEITA A DIVIDA EXTERXA 

Não impae desde já o projecto tributação alguma 
aobre os titulos da divida externa, e confere ao gover- 



no os poderes pi.ecisos para negociar um convenio com 
os portadores d'elles. Se, porétn, esse convenio não abran-  
ger a totalidade da divida, os titillos externos ficarão 
identificados aos titulos internos, e por isso sujeitos d, 
taxa de 30 por cento, e com pagamento em moeda cor- 
rente no paiz. São as disposipões expressas e claras 
dos artigos 7 . O  e 8.O, equivalentes aos 6." e 7." da pro- 
posta. 

Estas disposiç?ies são perfeitamente parallelas As dos 
artigos 4 . O  e 5 . O ,  e assim como ao crédor por titulo in- 
terno é permittido collocar se nas condipoes do crédor 
externo, assim a este é facultado reduzir se aos termoa 
prescriptos para o primeiro. 

C O ~ I P E N S A S ~ E S  A ALGUNS CONTIZIBUlnTTES 

E' objecto do artigo 6 . O  do projecto, equivalente ao  
5.0 da  proposta do governo. 

Na discussão d7esta materia o snr. Abilio Lobo apre- 
sentou a proposta sob n.O 3.1, adiante publicada, por 
determinagão da  commissão, e que foi rejeitada, por se 
ter a ella opposto o governo, que declarou nLo poder 
anipliar as excepgoes além dos casos prescriptos na pro- 
posta. Certificou o governo B commissão, não os6 a suffi- 
ciencia da  verba de 280:000b000 réis para todos os en- 
cargos previstos no art igo G.", como tambem o maximo 
escrupulo, que poria ria siia applicar$io, de fórma q u e  
cousa alguma soffressetn os pobres e desgraciidos, sus- 
tentados pela beneficencia piiblica. 

A elevação a 4005000 rdis do minimo dos rendi- 
mentos dos parochos foi determinada pela alterapão feita 
na  tabella do artigo 1.0 

GARANTIAS AOS CREDORES DO ESTADO 

Estão consignadas no artigo 9.7 fiel reproducção 
do 8: da  proposta. 

Sobre este delicado assumpto fez o governo expres- 
sas e termiriantes declarações S vossa commissão, assegu- 
rando os seus briosos scntirnentos de  zelar devidamen- 
t e  a dignidade nacional, e manter illesas a s  nossas pre- 
rogativas de nação livre e autonoma, ciosa do seu de- 
coro e pundonor. Não se adniittirh a menor intervenção 
estrangeira nem no lançamento, nem na  arrecadação, 
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nem na fiscalisação das nossas receitas. E subordinan- 
do-se a estas declarações do governo, foi que a com- 
mies30 concedeu a authorisação por elle pedida. 

Não ha, pois, motivos para sobresaltar-se a alti- 
vez nacional, porque 66 serão dadas aos nossos crhdo- 
res aa garantia8 compativeis com a honra e o brio d a  
nação. 

AI:~YTI~RISA~OE:S PARA A E S E C ' C ~ ~ ~ O  DA 
1'111.:SENTI< LEI 

E' materia do artigo 11." do projecto, igual ao 
da  proposta ministerial. 

OUTRAS AUTH( )111~A~i )  1 . : ~  

Pede-as o governo no artigo 11 .O da sua propoe- 
ta, e é de parecer a vossa commissEo que lhe sejam 
concedidas-o que estabelece no artigo 12.' d'este pro- 
jecto. 

Supprimiram se no corpo do artigo as palavras ade- 
pendentes de todos os ministerios~,  e cstas outras r6em 
como nos regulamentos e co6rangn. de impostosu. 

Modificou-se uni pouco a redacyão do 5 2.", em or- 
dem a mais garantir a efficacia da peia posta ao desen- 
volvimento da emprego naanin, e introduziu-se o precei- 
to do 6 3.", novo no projecto, ainda em obediencia a o  
mesmo criterio. 

r 3 -  l a o  amplas authorisapões, como estas, em casoa 
extremos, como os actuaes, justificam-se; não hesitou, 
por isso, a vossa commissão em concedel-as. 

Contéem-se nos artigos 13.0 e 1 4 . O  do projecto, e 
eIo da iniciativa da comrnissão, promptamente acceitea 
pelo governo, .q_ue as fez suas. 

A dispoeiçao do artigo 1 3 . O ,  patenteando ao par- 
lamento e ao paiz, pela obrigatoria inclusão no orça- 
mento geral do Estado, ou na lei annual das receitas 
e despezas, todos os encargos de toda a especie, que 
tenham de ser pagos pelos cofres publicas, é de  um 



grande alcance para a fiscalisação das cortes e da n a g b  
aos actos do poder executivo. 

Os $$ 1.' e 2 . O  d'este artigo estatuem preceitos de 
contabilidade de fecundas consequencias na administra. 
ção da. receita2 publicas, que, por manifestas, escusa- 
mos de demonstrar. No $3.' estabelece se a permanen- 
cia d'eates decretos da lei. 

No artigo 14." procura se realisar o embolso do 
Estado dos creditos, que tenha, ou possa ter, sobre Com- 
panhias, Bancos ou emprezas, por compensapão dos de- 
b i to~ ,  que haja porventura de solver. N8o encarecere- 
mos esta disposigBo, que  por si $6 se recommenda, dia. 
pensando comriieritarios. 

ECONORIIAS 

Era pensamento da commissão desde ji consignar 
n'este projecto toda a reducgão de despeza possivel, es- 
pecificando as verbas orGamentaes, ern que fosse incidir 
a economia. Não tardou, porém, a reconhecer a impos- 
sibilidade de realisar o seu intento no pouco tempo de 
que diapiinha, sem grave perigo d e  prejudicar a orga- 
nisapso dos serviços. E por isso consignou no projecto 
o preceito estabelecido no artigo 15.', em virtude do 
qual, affirmando o seu pensamento, obriga rl realisação 
ù'elle o governo, que acceitou a missão, hurmonica com 
as suas intenções e com o seu programma. 

Por esta fórma se fez a conciliapzo da  ideia, que 
nos inspirava, e da urgencia, que as  circumstancias im- 
p u n h a ~ ~ .  Se não fazemos desde j$ as economias, fal as- 
lia o governo, o que o mesmo importa para a economia 
geral do thesouro. 

Taes são, senhores, as consideragões com que en- 
tendeu a vorisa cornmiusão dever preceder o projecto de  
lei, que temos a honra de apresentar á vossa sábia apre- 
c ia~ão .  Sem nos determos em largas apreciapões, que o 
vosso illiistrado criterio por certo supprirá, nem em des- 
cripçces de factos, .que são tanto do vosso conhecimen- 
to como do paiz inteiro, apenas procuramos dar uma 
ideia clara do systema do projecto, das differengas que 
faz da primitiva proposta governamental, e das decla- 
rações, que, sobre os importantes problemas da  admi- 
nistraplo do Estado n'este momento, o governo apre- 



eentou, perante a commissão. Se realisamos beni, ou mal, 
o nosso plano, vós o julg-areis. 

E', pois, a vossa cornmiss50 d e  parecer que a p r o  
posta do governo seja convertida no seguirite 

Artigo 1.' A taxa do imposto creado pela carta de 
lei de  18 de junho de 1880, sobre os rendimentos da  
classe B, comprehendendo os provenientes de ordenados, 
pensões, soldos e quaesquer outras remirneraçges, pagas 
directamente pelo governo, ou de vencimentos de ern- 
pregados publicos de corporaçZes adininistrativas e de 
estabelecimentos subsidiados ou não pelo Estado, é ele- 
vada, ein relaçgo a rendimentos iguaes ou superiores a 
400d000 r&, e mantidas as prescripções eutabelecidas 
no artigo 5 . O  d a  mesma lei, nos termos da  tabella se- 
guinte: 

A 5 por cento, de  400r4000 a 'i00$000 réis inclu- 
sivè. 

A 10 por cento, de mais de 100s5000 a 1:000&000 
r8is inclusivè. 

A 15 por cento, de rnais de 1 : 0 0 0 ~ 0 0 0  a 1:500$000 
réis inclusiv&. 

A 2 0  por cento, de mais de 1:5008000 réis. 
8 1.0 P a r a  a applicação das percentagens tomar- 

se-ha em conta a totalidade dos vencimentos que, sob 
qualquer denominação ou por qualquer titulo, fOr per- 
cebida por cada funccionario ou pensionista, observan- 
do-se o disposto nos paragraphos seguintes. 

8 2." D'essa totalidade se deduzir&  rév viam ente o 
que o funccionario 011 pensionista estiver pagando por 
direitos de  mercê, e quaesquer outras imposiç5es le- 
gaes, e bem assim a importancia das contribuiç5es dis- 
trictaes, municipaes e parochiaes. 

5 3 . O  Não se computarão, porém, n'essa totalidade 
de vencinientos, para a applica$io das taxas fixadas 
n'este artigo: 

a)  A parte dos vencimentos que  estiver sujeita a 
~ontr ibuipão industrial; 

6) As gratificações de commando ou de exercicio, 
determinadas por lei, os s~i%sidios de marcha ou de 
residencia eventual, e os subsidios de embarque e ra-  



c;ões, a que tenham direito os officiaes do exercito e d a  
armada; 

c )  As verbas para falhas, fixadas por lei, aos exa- 
ctores da fazenda publica; 

d) A parte dos vencimentos dos recebedores d e  
comarca actualmente isenta de imposto de rendimento. 

5 4." Por virtude da  applica~Ro das taxas fixadas 
nleste artigo, os veiicirnentos siiperiores a 4UOj)000, 
700b000, 1:000$000 e 1:500&l00 i&, n2o pódeni fi- 
car inferiores, respectivamente, 6s quantias liquidas d e  
395!$000, 665fi000, 900R000 e 1:275$000 réis. 

5 5." A contar de  1 d e  março do corrente anno 
nenhum f~rnccionario poderá perceber por ordenados, 
emolumentos, pensões, soldos e qixaesquer outras re- 
munerações pagas directamente pelo thesouro, nem por 
accumulações, sornma excedente a 2 : 0 0 0 ~ 0 0 0  reis an- 
nuaes, se estiver em serviço activo, e a 1 : 2 0 0 ~ 0 0 0  iéis, 
tambem annuaes, se fôr aposentado, jubilado ou refor- 
mado, sendo ambos estes limites liquidos de  todas a s  
imposipões legaes. 

€j 6." Exceptuam se do disposto no paragrapho an- 
terior: 

a) O cardeal patriarcha, OS arcebispos, os bispos, 
o presidente d o  Supremo Tribunal de  Justiga, os mem- 
bros do corpo diploruatico e consular, os empregados 
das agencias finariciaes E08 paiaes estrangeiros, os ge- 
neraes de terra e mar exercendo funcções de ccrnman- 
do, e os governadores geraes das provincias ultramari- 
nas, os quaes perceberão os vencimentos que, respecti- 
vamente, Ihes forem fixados, sujeitos iis disposiçlies 
d'este artigo; 

b) Os ministros e secretarios de Estado effectivos, 
que perceberão, liquidos de  impostos, 2:560b000 réis 
annualmente. 

€j 7 . O  A contar de  1 de março futuro cessa a accu- 
mula@io de  quaesquer vencimentos de actividade com 
os de inactividade, devendo O funccionario optar por 
um d'esses vencimentos. 

€j 8." Fica sem effeito o imposto addiccionai de 6: 
por cento creado pela lei de 30 de junho de 1890, em 
relação aos vencimentos de  que t ra ta  este artigo, e em- 
quanto vigorarem as taxas n'elle fixadas. 

Art. 2." A taxa do imposto complementar d e  6 
por cento, estabelecida n a  lei de  30 d e  junho d e  1890, 



é elevada sobre a s  contribuipZes sumptuaria, industrial, 
predial e de  renda de  casas, pela fórma constante das 
tabellas seguintes, mantendo se, para a contribuição 
predial, o disposto nos n.Os 8.O e 10.0 do 3 1." do arti- 
g o  1.0 'da mesma lei: 

a) Contribuição sumptuaria: 

P a r a  collectas superiores a 108000 réis. . 10 por cento 
Idem, 5OBC)OO réis. .  ................ 1 2  por cento 
Idem, 1 0 0 ~ ~ 0 0 0  réis . .  ................ 15 por cento 
Idem, 150b000 reis.. ................ 18 por cento 
Idem, 200ijO00 réis. ................. 2 0  p o r  cento 

6 )  Contribuiqão industrial e predial: 

P a r a  collectas superiores a 10j000 réis. .  10 por cento 
................. Idem,  100$00C) réis. 1 2  por cento 
................ Idcm, 200#000 réis . .  14 por cento 

................. Idem,  3004000 réis. 16 por cento 

................. Idem, 400d000 réis. 18 por cento 

................. Idem, 5004OOL' réis. 2 0  por cento 

c) Contribuição d e  renda de  casas: 

P a r a  collectas superiores a 10$000 réis . .  7 por cento 
................ Idem, 505000 réis.. 9 por cento 
................ Idem, 1003000 reis.. 12 por cento 
................ Idem, 1305000 réis.. 15 por cento 
................ Idem, 200AOú0 réis. .  2 0  por cento 

$ unico. Pa ra  a contribuiçiio bancaria a mesma 
taxa é elevada a 15 por cento. 

Art. 3 . O  E' elevada a 10 por cento a taxa do im-  
posto de  rendimento estabelecido pela lei de 18 d e  j u -  
nho de  1880 sobre os rendimentos da  classe A, pela 
applicação d e  capitaes, com excepc;Zo dos empregados 
em titulos de  divida fundada do Estado, ou em açfões 
d e  Bancos e Companhias sujeitas á contribuição ban-  
caria oii industrial. 

uriico. E' permittido As sociedades anonynias 
eub~ t i t i~ i r em-se  aos seus obrigacioniztas no pagamento 
das collectas tributarias, que  incidirem sobre os seus 
titulos d e  credito. 

Art .  4.0 A taxa do imposto de  rendimento, a que 



se acham sujeitos os titulos de divida publica interna, B 
elevada a 30 por cento. 

5 unico. São para este effeito considerados titulos 
de divida publica interna as obrigaqões de 4 por cento 
do emprestimo de 1855, e os da divida externa, cujos 
juros forem pagos no paiz. 

Art. 5." Os ~ortadores  de titulos da divida wubli- 
ca interna e os da externa, nos termos do $ unico do 
artigo 4.", poderão isentar se do pagamento da taxa do 
artigo precedente, acceitarido n conversZo, por fórma 
igual 4 que ultcriormente for convencionada com rela- 
são á divida externa, nos termos do artigo 7 . O  

8i.t. 6." No orpamento do Estado será inscripta a 
verba de 250:000j5000 réis destinada a occorrer aos 
d@cits que em virtitde da elevaqão da taxa do artigo 
4 . O  se déreni nas contas annuaes dos monte wios. caixa 

' I  

de aposentação, estabelecinientos e corporações que 
mantenham asylos e hospitaes; e bem assiiri nos rendi- 
mentos provenientes de juros de titulos de divida pu- 
blica, adquiridos por virtude da desamortisaqRo dos 
passaes de parochos, quando esses rendimentos, somma- 
dos aos demais da parochia, não excederem 4004000 
réis. 

$ unico. O governo dará conta ás ~Ortes do uso 
aue tiver feito da verba suura mencionada. 
A 

Art. 7." Fica o governo authorisado a negociar 
com os portadores de títulos de divida publica exterria 
um convenio de conversão, pelo qual, garantirido lhes o 
pagamento do juro em ouro, e tinificando ou titulos 
n'um typo novo, ou mantendo os typos actuaes, os 
mesmos portadorea transformem até ao maximo de me- 
tade do capital, ou acceitem pagamento de até metade 
dos seus juros em cedulas do thesouro, com ou sem 
juro, amortisaveis com ou sem premios, pela verba an- 
nua1 que para esse effeito for destinada, e pelo modo 
alie fôr estabelecido. 

5 unico. São para este effeito considerados titulos 
de  divida p b l i d a  externa todas as obriga~ões amortisa- 
veis não comprehendidas na exceppão do 3 unico do ar- 
tigo 4." 

Art. 8 . O  0 s  titulos de divida externa. aue antes do 
r A 

vencimento do primeiro coupon, immediato á promul- 
gapão d'esta lei, se nIo acharem incluidos no convenio 
do artigo precedente, ficarão identificados aos internos, 



nos termos do artigo 4.O, podendo,. porém, deixar de  o 
estar, assim que se incluam nas disposições couvencio. 
naes. 

Art. 9.' Para  assegurar aos crédores, tanto nacio- 
naes como estrangeiros, o pagamento integral e regular 
dos juros e amortisaqão, o governo poder& consignar a 
esse fim, dos rendirnentos nacionaes, aquelles que en- 
tender necessarios e preferivei~,  sem, todavia, alterar a 
fórma ordinaria de  percep~ão dos mesmos rendimentos, 
mas sim restaurando, pelo modo conveniente, o antigo 
r e g i m ~ n  da  dotação da  divida. 

Brt. 10.0 As taxas fixadas nos artigos 1.',-2.O, 3.O, 
4.0 e 8.0 começar30 a vigorar na  data d a  publicação 
d'esta. lei, e diiraião at8 ao fim do anno economico de  
1892-1893. 

Art. 11." E' o governo autliorisado a fazer os re- 
gulamentos necessarios para a execuqão das disposipõect 
dos artigos precedentes. 

Art. 12." E' o governo autliorisado a decretar n a  
pessoal e no material dos serviços publicos e nos das 
corporações e adminiutr+a<;ões locaes as reformas tcn- 
dentes á sirnplificaç&o dos mesmos servipos e respecti- 
vos quadros, effectuando as reducções d e  despesa com- 
pativeiu com a sua boa organisação. 

5 1." Nenhum augmento por dtuturnidade de ser- 
vipo será concedido emquanto durarem as disposiç8es 
tributarias d'esta lei, quer nos quadros do Estado, quer 
nos das corpora~o"es administrativas, ou quaesquer ou- 
tros estabelecimentos oficiaes; salvo os casos previstos 
nas leis de  23 de junho de  1859  e 22 de  agosto de 
1887,  e nos decretos d e  27 e 31 de marpo de  1800. 

5 2.' n'enhum individuo estranho aos servipos pu- 
b l i c o ~  pdde ser norneado para qualquer vacatura, que 
de futuro occorrer, emquanto exiatirem empregados ad- 
didos de igual cathegoria na mesma ou em differente 
repartiçgo, e que tenham as  condiç0es idoneas para o 
exercicio do cargo que vagar. 

8 3.0 O governo dar$ conta As cortes do uso que 
fizer d'esta autborisação. 

Art. 13." A contar do principio do futuro exerci- 
cio d e  1892-1893, nenhuma despesa de  qualquer or- 
dem ou natureza, ordinaria ou extraordinaria, quer se 
refira á metropole, quer á s  provincias ultramarinas, seja 
ou não authorisada por lei especial, poderá ser orde- 



nada e paga pelos cofi.es pixblicos, seiil que esteja in- 
cluida no orçamento geral ou na  lei annual das recei- 
tas e das despezas do Estado. 

$ 1." Todas as oi dens d e  pagamento ser20 regis- 
tardas n a  direcçzo geral da  contabilidade publica, e vi- 
sadas pelo Tribuna1 de Contas, verificando-se a legali- 
dade da  despeza em harmonia com o disposto n'este 
artigo, e sob a responsabilidade directa do mesiiio tri- 
bunal. 

5 2.0 Kenliuma verba de despeza púde ser appli- 
cada a fiin diverso dlaquelle a que fôr destinada no or- 
çamento. 

$ 3." São de  execu$io permanente a s  disposições 
d'este artigo e seus paragraphos. 

Art. 14." Não se effectuará pagamento algum a so- 
ciedade, Banco, oix empreza de qualqixer orclem, -quan- 
do seja devedora ao Estado de  qiialqiier quantia por 
qiialqiier titulo, sern que essa entidade entre nos cofres 
publicos com as iuiportancias devidas ao tliesouro, ou 
sem que, por convenio approvado em cortes, seja esta- 
belecida a forma d e  liquidar esses debitos. 

Art. 15." O governo, na  proposta d e  lei que apse- 
sentar RY côrtes, fixa!ldo a despeza extraordinari:~ para 
o futuro exercicio de 1892-1893, reduzirá as referidas 
despezas erri importançia não inferior a 3.000:000$0c)0 
rbis, ern rela-20 ao mappa rectificado das despezas ex- 
trnorclinarias do Estado no exercicio de 1890-1891, a, 

que se  refere o decreto de 3 0  d e  jiiriho de  1891, e que  
d'elle faz parte. 

Sala das sessões da  commissão d e  fazenda, a 9 d e  
fevereiro de 1892.-Joüo Fiaa*zco CastelZo B*.ci?zco, A. 
Currilho, A?~tonio  José Arroyo, José Nocaes, José de 
Azevedo Custello Branco, 8 e t y a  Pinto, S e q i o  de Cas- 
tro, Joüo Ai.royo, Adolpho Pin~eiztel, Antoizio Ailuzimo 
de Abrneida Costa Pi?~to, Abilio Xducx~clo da Costa 
Loho (com declaragEo), José Lobo, Ar lhz~r  Hintze Ri- 
hei>-", José Il4av.i~ dus Xantos, P d r o  Victol* cla Costa 
Sequeira, Lopes Nuva~.ro,  A r t h t ~ r  Albevto de Campos 
Heizriyz~es, Urbano de C u s t ~ o ,  F. BeirZo, L. Cop-dei?-o 
(com declaragões), Francisco cle Barros Coelhu e Cam- 
pos (vencido com re1ac;ão 4 taxa imposta nos titulos e 
mais papeis d e  credito em posse das corpora~ões  d a  



que trata o artigo 5 . O  do projecto do governo, e 6." da 
proposta da commissão), M. da Asstcmppüo, fiederica 
A ~ o u c a ,  Eduardo A ó ~ e u  (vencido), Jacintho Candido. 

E m  sessão de 11 de fevereiro da camara dos snrs. 
deputados entrou em discussEo a generalidade do pro- 
jecto referente As deducpões e augmento de impostos 
que constam dos documentos acima trariscriptos. 

O snr. Bcsclzini (para uma questão prdvia), antes 
de  passar a fazer a sua exposição, fundamentaria a sua 
moção, que tinha a mandar para a meza, com alguns 
considerandos, que constituiam, por assim dizer, a ra- 
zão de ordem da sua argumentação. 

A mopão era a seguinte: 
((Considerando que o relatorio de fazenda afirma 

que as economias administrativas, cuja importancia nzo 
póde ser desde logo avultada, sob pena de anarcliia rios 
aerviços, sommadas ao rendimento dos inipostos do fa- 
brico do alcool, dos phosphoros e oleos, attingirKo 1:500 
contos de rúis; 

((Considerando que o alcool, os phosphoros e os oleos 
devem produzir, em bom regimen tributario, somma não 
inferior a TOO contos de réis, o que fixa em cerca de 
800 contos de réis as economias administrativas julga- 
das possiveis no relatorio de fazenda; 

 considerando que O projecto de lei, artigo 1 5 . O ,  
determina, de accordo com o governo, que no futuro 
exercicio de 1892-1893 ae reduzam as despezas extra- 
ordinarias em quantia não inferior a 3:000 contos de 
réis, sendo assim julgadas possiveis taes reducpões; 

 considerando que, tendo em vista estas declara- 
~ õ e s  officiaes, pelas economias na despesa, pela tributa- 
$0 do alcool, dos phosphoros e dos oleos se attinge s 
somma de 4:51)0 contos de réis, ficando assim reduzido 
o clejicit minimo calculado no relatorio de  fazenda, sem 
attenção a estas correccjZes, a bem menores proporçUes; 

((Considerando que os sacrificios a pedir ao paiz 
dentro de um s6 anno não devem exceder o estricta- 
mente necessario, sob pena de constituirem uma violencia 
e de ferirem inutilmente a economia nacional; 

((Considerando que os portadores estrangeiros dos 
títulos nacionaes se prestarão tanto mais facilmente a 



qualquer accordo quanto mais leves forem os seus sa- 
crificios, e mais fortes as reducc;ães de despezs, que evi- 
tem o recurso a novos impostos ou o aggravamento dos 
actuaes, o que sem duvida é favoravel ao desenvolvi- 
mento da riqueza publica, tão conveniente para o paiz 
como para a garantia dos seus crédores; 

((Considerando que seria da maior equidade dimi- 
n u i ~  a 10 por cento a taxa proposta sobre os titulou de  
divida interna, o que póde conseguir-se, porventura, fi- 
xando convenientemente o deJic?'t e procurando outras 
taxas mais justas e de mais larga incidencia: 

'(Convido o parlamento a reflectir sobre se convi- 
r:', fixar préviamente as economias possiveis nos orga- 
meritos ordinarioa e extraordinarios dos differcntes rni- 
nisterios, determinando se por esta fórma, e com siif- 
ficierite rigor, o de$& do' orgainento gerál de 1592- 
1893. 

«Este deficit serd. coberto com o producto dos aggra- 
vaiuentos de taxas propostas no pro.jecto, e com outras 
receitas eatudadas para este effeito, evitando-se, quanto 
possivel, fortcs taxas sobre a divida interna e importan- 
tes reducpões de juros aos credores estrangeiros, o que 
contribuirá para melhorar e firmar as condigões do nos- 
so credito.- Augiisto l iusc7~in i .  u 

Como consequericia necessaria d'esta proposta, man- 
dava para a meza outra, para a qual chamava a atten- 
gão do snr. relator e do governo. 

Era  a seguinte: 
((Considerando que o relatorio de fazenda fixa na 

actualidade o de$cit orpamental minimo em 20:000 con- 
tos de r&; 

((Considerando que no mesrno relatorio se declara 
urgente equilibrar de uma vez o orgarnento, primeiro e 
imprescriptivel passo da nossa reconstituigão financeira, 
econoiilica e até moral; 

~Corisiderando aue este deside~atwrrb. no entender 
do ministro e da  c<mmissão, se obterá pelas medidas 
apresentadas no projecto de lei em discussão, que são 
as  seguintes: 

«Eleva$io progressiva da taxa do imposto de ren- 
dimento, limitação e reducpão sobre os ordenados e ven- 
cimentos dos empregados, na actividade e na inactivi- 
dade, quer do Estado, quer das corporapões administra- 
tivas, nos termos do artigo 1." e seus paragraphos; 



((Elevação da  taxa complementar de 6 por cento a 
15 por cento sobre a contribuição bancaria nos termos 
d o  unico do artigo 2."; 

rrElevação da  taxa  do imposto do rendimento a 
10 por cento sobre a applicação de  capitaes, com ex- 
cepqão dos empregados cm titulos publicos e em titu- 
10s particulares, sujeitos ás contribuições bancaria e in- 
dustrial ; 

(tElevação da  taxa do imposto de rendimento a 30 
por cento sobre os titulos i n t e r n ~ s ,  obr iga~ões  com pre- 
mio d e  4 por cento, e titidos externos para o paiz; 

(<Conversão dos titiilos externos e obrigaçOes d e  4 
e 4 por cento, em uma das seguintes bases: 

nu) ReducçZo do capital da  divida até metade; 
ab)  Pagainento do juro ate metade, em cediilas do 

thesouro, arnortisaveis com premio ou sem prernio, ven- 
cendo ou não juro. 

,tPe$o Lt commissZo d e  fazenda e ao governo se di- 
gnem determinar a importancia provavel do rendimento 
anriual das segiiirites taxas e operac;"os: 

((1." Das  taxas progressivas, limita@es e reducçaes 
sobre ordenados; 

a,"." Das taxas complementared progressivas sobre 
cada unia das contribuições predial, iriduutrial, de renda 
d e  casas e surnptuaria; 

a 3  O D a  taxa complementar de 15 por cento sobre 
a contribuiçao bancaria; 

((4.' Da taxa de  10 por cento sobre a applicaç8o 
d e  capitaes, exceptuados os titulos do Estado e os par- 
ticulares sujeitos As contribuiç(ies bancaria e industrial; 

$5.0 D a  taxa de 30 por cento sobre titulos inter- 
nos: - ,  

n 6 . O  D a  conversão dos titulos externos nas duas 
hypotheses: 

a) Reducção a metade do capital nominal. 
h)  Pagamento do juro, 50 por cento em ouro e 50 

por cento em cedulas do ttiesouro, amortisaveis sem pre- 
mio em setenta e cinco annos e vencendo juro n a  taxa 
d e  5 por cento.-Augusto Fuschini. i, 

N'esta segunda proposta pedia á commissão e ao 
governo que fornecessem ao paiz os dados precisos para 
elle apreciar os encargos que lhe vão lançar e para elle 
vêr s e  taes encargos supprem o deJcit, qualquer que  
elle seja. 



Eni priilcipio estava de  accordo com o snr. minis- 
tro da  fazenda, quanto ao facto do paiz carecer de sahir 
da  situaçfio em que estS, com energia e bom senso. 

Tambein estava de accordo em que foi a politica 
das habilidades, o abandono da  administragão e a con- 
centrac;ão do parlamento em questiies de politica que le- 
varam o paiz ao estado em que se  encontra, porque nXo 
foi assolado pela guerra ou pela peste. 

Desgragadamente a ~ h r a s e  e ra  esta: o paiz não foi 
assolado pela peste ou pela guerra; foi assolado pelas 
delapidaç0es. 

Entendera sempre que não era possivèl resolver a 
questão financeira sem se recorrer aos impostos. 

Qualquer que fosse a sua consideração pelos talen- 
tos dos estadistas que precedera111 o siir. Oliveira Mar- 
tins, nunca acreditAra que qualquer cousa sobrenatural 
resolvesse esta questso. 

Estava de accordo com o snr. Oliveira Rllartins em 
que o recurso ao  imposto 15 inadiavel. Mas para se re-  
clamar o imposto era  necessario que se  fizessem todas 
as economias. Isto era lima questão, não s6 de  morali- 
dade politica, mas tainbem de conveniencia, porque quan- 
to menos se reclamasse do imposto menos se atacava a 
riqueza publica, e quanto mais economias se fizessem 
menos seria necessario reclamar ao  imposto. 

E r a  innegavel que o snr. ministro d a  fazenda adniit- 
tia economias importantes, como se provava pelo seu re-  
latorio. 

Effectivarnente, muitas economias se podiam fazer. 
No orçamento d o  ministerio dos negocios estran- 

geiros via que o paiz tem quinze missões diplomaticas, 
que custam, em media, 13 ou 14 contos de  réis annual- 
mente. 

Parecia lhe que o paiz, nas circumstancias actuaes, 
não carecia de  quinze missões diplomaticas, que lhe CUS- 

tsm uma quantia tão elevada, e, se n'uin orgamento tão 
exiguo se podia facilmente fazer uma economia talvez 
d e  perto d e  um cento de contos de  réis, estudando-se os 
outros orçamentos, as economias seriam realmente im. 
portantes. 

Com trabalho e estudo podia talvez determinar-se 
o deficit minimo, e este de$cit minimo é que devia ser 
coberto pelo imposto. 

S e  isto se  não fizesse, podia acontecer que as clas- 



ses sacrificadas começassem a pensar que nLo sXo res- 
ponsaveis pela mB administração e pelos esbanjamentos 
dos homens dirigentes n a  politica nacional. 

Es ta  reacgâo, que se podia estabelecer no paiz, e 
que seria logica, é que elle, orador, queria evitar. 

Acceitava nas suas linhas geraea O projecto do snr. 
Oliveira Martins; n a  especialidade é qire havia de dizer 
algumas cousas, procurando comtudo estar dc accordo 
com S. exc." até á ultirna linha. 

O que o preoccupava mais n'eute momento era a 
taxa sobre a divida interna e o systema da  conversão. 

Tinha a opinião de que se devia lançar rn3o d e  
todo o recurso ao impusto antes de se ferir a divida na-  
cional. 

O paiz tinha ainda de i9ecorrcr ao credito por im- 
portancia não inferior a :;3:000 oii 36:000 contos de 
réis. I r  collocar a napão em coridições pessimas para col- 
locar esta quantia não Ihe parecia nem habil nem con- 
veniente. 

Aconselliava, portanto, o paiz a que fizesse esfor- 
90s para ferir o menos possivel a sua divida. 

E notava no projecto ministerial urii pequeno de- 
feito. 

N t o  jrilgava que fosse exaggerado o encargo que  
se i a  Inngar ao paiz; estava convencido de  que o pai5 
podia pagar um pouco mais sern grave  inconveniente 
para a sua ecotiomia. O defeito que via no projecto era 
que, lançando-se este eticargo sobre certas e determina- 
das classes, se desequilibt.ava a economia publica. 

Segundo os ultimos relatorios da  antiga Jiirita do  
Credito Publico, a divida interna estava n'uma grande 
parte nas iiiãos de pequenos portadores, entre os quaes 
s e  contavam os houpitaes, as Rfisericordias, e, errifitn, 
todos os estabelecimentos pios. 

S e  se fossem lancar 30 por cento nos juros dos ti- 
t u l o ~ ,  isto dava lima quantia que nEo se podia economi- 
s a r  em tBo pequenos orçamentos, os quaes ficavam, 
portanto, deseqiiilibrados. 

NLto dizia que se não npplicasse algama taxa  aos 
titulos de  divida publica, mas entre os 2 por cento que 
paga111 agora e os 30 por cento que s e  propUe, havia 
uma infinidade de  algarismos. 

Não lhe repugnava que a taxa  fosse de  10 por 
cento. 



Perguntava porque não se havia de  aggravar um 
pouco o sêllo e o registro, e porque nLo se havia de fa- 
zer com que o real de  agua  produzisse o que deve pro- 
duzir. 

Quanto 1í coiiversão da  divida externa, entendia 
que os portadores dos titulos prefeririam receber meta- 
de em rnetal e metade etn cedulas coin iuro.  

Se  se fizessetn os calcillos, contando o juro a .5 por 
cento, vêr-se-hia quaes eram os resultados a qlle se che- 
gava eim alguns arinos. 

Citava o exeruplo da  F'ranga, que de 1871 a 1874 
se vira na  mais estupenda crise gue  póde assoberbar 
um paie. 

D e ~ o i s  do tratado de Francfort a Franca encon- 
trara se nas circumstaneias financeiras mais deploraveis. 

Tinha perdido duas provincias das mais populosas 
e das mais ricas, uma parte do seu territorio estava oc- 
cupado, durante a campanha tinha perdido lililitos mi- 
lhares de cidadãos válidos, o seu commercio e a sua in-  
dustria estavam paralysados, e era obrigada a pagar a s  
despezas da  occiip:igão e a extraordinaria indernnisação 
de 5.000:000:000 franco S. 

A Frariça parecia que estava perdida, riias encai Ara 
o problema coni valor, com prudencia e coiii sciencia, e 
salvAra- se. 

A asseriibleia nacional, com Thicrs á frentz, des- 
prezando os alvitres que lhe eram suggeridos, fizera um 
inquerito h sua niateriit colleçtavel, e, com um estudo 
aturado e utn trabalho constante, lanpáca uina rede g e -  
ral no paiz, distribuindo os sacrificios por todos os con- 
tribuintes. 

A França,  que: parecia então perdida, era ii(tic uma 
das primeiras naç0es d o  ruundo. E isto porque? l'orque 
estudára, porque pensára, porque raciocinira, e porque 
em vez de  se eritregar nas mãos de  um homein, resol- 
vera por si mesma. 

A historiu era um ensinamento, e por isso era bom 
que a camara se compenetrasse das  suas resporisabilida- 
des e seguisse o exemplo que lhe dava urna nação il- 
lustrada. 

S e  o não fizesse, a responsabilidade caber-lhe hia 
por inteiro. 

Visse a camara cytie. se esta tentativa ficar rriallo- 
L ,  

grada,  a crise ha de repetir.se em quatro ou cinco an- 
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nos. Então a onda da  revolução é fatal e sobre a s  ins- 
tituições e sobre o3 homens ha-de o povo passar trium- 
phante. 

Parecia lhe ter dito o suficiente para eliminar qual- 
quer responsabilidade que lhe podésse advir. 

O snr.  presidente:-Disse qlie a questão prbvia d o  
snr. F~ischini ngo estava apoiada p ~ r  cinco snrs. depu- 
tados, c portanto sti podia ficar em discussão sendo admit- 
tida pela cainara. 

Foram adinittidas ambas a s  propostas. 
O snr .  n ~ i n i s t r o  da fazenda (Oliveira Martins):- 

Disse qiie, sc as propostas do snr. Fuschini n%o tives- 
sem ficado ein disuii3uão con.junctarnente com o proje- 
cto, limitar se-hia a pedir á. camara que não acceitasse 
a questiio prhvia como S. exc." a paz, por isso que mais 
d e  uma vez o governo tem declarado que é urgentissi- 
ma a reso1uç"z da  situação actual, e que esta resolugTio 
é incornpative: com o estado prévio da  organisapão d e  
todos os serviços. 

A ordem logica seria effectuar todas a s  reducpões 
possivcis, depois todos os argumentos dc  receita compa- 
tiveis com a3 forças dos contribuintes, e, se ainda as-  
sim hoiiveaee deficit, appellar para um sacrificio extraor- 
dinario. 

de  a ordem, porem, que o governo seguira fora a 
inveriii, era eilte facto devido ao apuro das  circurnstan- 
cias. 

Antcs de  ser ministro era um homem de lettras, e 
talvez isto fizesse nascer no eapirito publico a descon- 
fiança de que não estava A altura do cargo, porque um 
homein n%o pbde exercer simultanenmente duas profia- 
aões. 

Dizia se que a final o projecto traduzia iim proces- 
so einpyrico, porque se limitava a diminuir a divida 
para reduzir a despeza, o qus  qualquer faria. 

DIilita3 vezss rios casos Ruprem 1 3  a grande verdade 
estava na completa simplicid~de.  

As combinaqõe3 engmhosas tornavam se por via de 
regra em desilliisões perigosas. 

Via que mais de  metade das receitas eram absor- 
vidas com o pagamento d.: juro3, sendo alguns compos- 
tos, e ein tal caso a ruina, em tempo mais ou menos li- 
mitado, era  fatal, e, portanto, fatal era tambem uma me- 



dida que atacasse os contribuintes e os crkdores do Ea- 
tado. 

Teria a medida precedentes? 
Todos sabiam que tinha, e na noasa propria histo- 

ria elles se encontravam, como tivera occasião de  os ci. 
t a r  no relatorio que precede a proposta. 

E não era  só na nossa historia, mas na  d e  outras 
nações, cuja importancia politica era superior á nossa. 

A Hrspanha tambem n'uma dada epocha reduzira 
dllas terças partes do juro da  divida publica, e ao cabo 
d e  seis annos traduzira essa reducção dos juros na  con- 
versão dos titulos actualmente em vigor, e outras nações 
fizeram o mesmo. 

Projectos da  natureza d'aquelle que se discute po- 
diam affligir a camara, mas affligiam ain l a  mais a quem 
tinha de  os apresentar. 

Sabia quanto a sua proposta era insufficiente, quan- 
to era sujeita a toda a especie d e  critica, e quanto dei- 
xava de  ser satisfactoria; era dolorosa a todos os respei- 
tos. Não contestava nada d'isto, simplesmente o que pe- 
dia era que, no momento em que nos encontramos, subs- 
tituissemos a critica pela arte, e em vez de  criticarmos 
s e  dissease franca e claramente o que havia a fazer. 

Não bastava só dizer que e ra  preciso fazer eco- 
nomias, reducç8es e reformas, porque isto n3io trazia re-  
sultados iminediatos. 

A França, com que o illustre deputado tanto a rgu-  
mentira, reforrnára, com effeito, as suas leis fazendarias 
depois do grande cataclyamo porque passira em 1871, 
mas a Frariça fizera isto no fim de  quatro annos; e o 
que  levou quatro annos a fazer em França, não se po- 
d ia  fazer aqui em quinze dias. 

A França levára quatro annos a reconstituir O seu 
systema financeiro. 

Mas a crise em que nos encontramos não era simi- 
Ihante á crise da  Franpa, nem ás  crises por que téem pas. 
sado outras napões, como a Austria e a Prussia, porque 
n'estas a causa d a  crise f ô r ~  violenta e destruira e des- 
organisára a economia rla nação, ao passo que entre n6s, 
a par dos erros administrativos, quaesquer que elles fos- 
sem, encoritravamo nos a braços com a situaçIo que nos 
prepara o cambio do Brazil e falta d e  corrente d o  di- 
nheiro que nos vinha d a  America. 

Esta situação, a que  não podiamos vêr uma S O ~ U *  
* 



gão breve, era gravissima, e não podia resolvel-a só por  
si o equilibrio orpamental, sendo incontestavel que a 
situação nunca se resolveria sem o equilibrio orçamen- 
tal. 

A primeira necessidade era a boa ordem nas finan- 
sas  e a-boa economia orçamental. 

O illustre deputado toetira em differentes pontos do 
projecto em discussão, mas parecia lhe n2o alterar a ver- 
dade dizendo que o trnico que desenvolvera d e  uma ma- 
neira mais formal fora o que dizia respeito :i divida pu- 
blica. 

Quanto aos impostos, S. e ~ c . ~  dissera que o pais 
podia. com os que se iam lariçar e com rnuito mais; pelo 
menos, payecia lhe que fôra este o pensametito de  S. 
exc.", e que preferiria, em vez de  se irem taxar os ti- 
t u l o ~  da  divida publica, que se onerassem os contribuin- 
tes com uma somma equivalente. 

Não crê que Porttigal, no rnoniento actual, podésse 
supportar uma taxação a mais na somma de 10:000 
contos de  r&. 

E era evidente que, se não pedissemos sacrificios 
AOS portadores da  divida interna, não os poderiarnos pe- 
dir aos ~ossuidores  de  titiilos d a  divida externa. e es- 
ses sacrificios revertiam em favor da  economia da  na- 
cão. 

Por  consequencia, parecia lhe que a argumentapão 
do illustre deputado, n'este ponto, era talvez menos con. 
sistente. 

Um outro ponto em que não póde conciliar bem a 
argunientayão do illustre depu~ndo,  fôra no que dizia 
respeito hs suas censuras ao projecto por elle ir ferir as 
classes desvalidas. Parecia lhe aue,  ao contrario. toda 

L ,  

a economia do projecto assentava em não sobrecarregar 
a vida das classes pobres. aue  estava desde milito tem- 

1 

po onerada de  tima maneira exvessiva e incomportavel. 
Ora,  quando o projecto apresentava o limite infe- 

rior de  10~~000 réis para as collectas, o projecto podia 
ser taxado de tudo, menos o d e  affeectar o cinsto da  vida 
das classes pobres. Entendia por isso que, pelo projecto, 
quem contribuiria principalmente para a reorganisapão 
das finanpas portuguezaa eram as classes média e rica, 
e não vira um unico argurriento do illustre deputadoque 
viesse destruir esta opiriiao. 

Sobre 100:000 contos de  r6is de divida interna, 



30:000, ou uma terça parte, eram propriedade de cor- 
porações de beneficencia, como albergues, monte.pios, 
associações de soccorros, caixas economicas, casas pias, 
etc.; isto representava uma terça parte de toda a divida 
interna. 

Os dotes representavam 12:000 contos de r&, e 
parecia-lhe que niiiguem supporia que os dotes eram 
constituidos pelas classes menos abastadas, porque niio 
eram ordinariamente as classes pobres que constituiam 
bens dotaes. Os bens pertencentes a menores orpavam 
por 15:000 contos de r&, o que tudo junto fazia um 
total de perto de GO:000 contos de r&, que estavam 
n'estas condições. 

Portanto, por este lado, n90 se podia dizer que o 
projecto ia affectar as classes pobres. 

Esperava que ao projecto fosscm feitas todas as cri- 
ticas, mas esta nEo a esperava. 

Limitava a isto as suas considerações por agora e, 
como no decurso da discussão teria de tomar novamen- 
te a palavra, para então se reservava dizer mais algu- 
m a  coiisa em sustentação do projecto. 

O snr. Eduardo Abreu:-Para uma questlo pr6- 
via, apresenta a seguinte proposta: 

((Como questão pr6via proponho: 
a 1 .O Que o governo nos diga se trata de recolher 

a o  menos os juros das quantias que illegalmente foram 
entregues a Bancos e Companhias. 

c 8 . O  Que seja apresentado A çamara o orpamento 
geral do Estado, e conta da gerencia do anno anterior 
d e  todos os ministerios e eecretarias de Estado. 

« 3 . O  Que o orpamento seja discutido e votado com 
todas as deducções, reducpões e economias neceseariaa, 
para que não soffram qualquer especie de tributação to. 
dos os rendimentos annuaes inferiores a 500d000 rhis, 
pagos ou não pelo thesouro. 

a 4 . O  Que depois seja o governo convidado a vêr 
qual o dejcit, e que apresente então um projecto, ntio 
sú de finanças, mas tambem de economia nacional, para 
.o qual tenho a honra de offerecer algumas bases que 
talvez contenham alguma cousa util ou aproveitavel.- 
E. de AEreu.1) - .  

(Esta proposta 6 acompanhada de onze bases.) 
E m  sustentação da sua proposta, disse que desejava 

q u e  o projecto fosse discutido pausadamente e em face 



de todos os documentos que podésserii esclarecer a ques. 
tão. 

Eão  se deixava agora levar pelo terror, do mesino 
modo que nno s e  deixára levar pelo terror quando o 
snr. Augusto José  da  Cunha viera ao parlarn<~tito pe- 
dir que lhe votasserri o eniprestimo cle 45:000 contos 
d e  réis, porque sem elle viria a bancarrota e tiido fi- 
caria perdido; não s e  deixou levar pelo teri.or qnarido 
o snr. IIarianno d e  Carvalho vejo apresentar a. célebre 
lei de rucios, pedindo niais 7:000 contos, neni qiiando o 
sni. Oliveira blaitins vinha apresentar o projecio que 
se discute. 

O snr. ministro d a  fazenda alludira ao que tem suc- 
cedido em differeutes n a ç 8 e ~ ,  mas nenhuma d'essas iia- 
ções offerecera o triste espectaculo que estainos l~resen- 
ceando, de vir  o governo intercallar na discussão do 
projecto daq pautas o projecto de  aggravamerito dos im-  
postos, e do lançamerito das decimas sobre os servido- 
res do Estado e sobre o, titulos (ta divida publica. 

De  maneira que  o governo ia aggravar a situação 
do povo, e isto ao riieslrio tempo qiie o srir. iiiiriistru 
declarava que o projecto.não lhe agradava nada. 

Aggravavam-se as circuriistancias do povo, p«i que 
o projecto i a  augmentar os direitos sobre o bacalhau, 
sobre o pão, sobre a carne e sobre todus os generos 
mais essenciaes B vida. 

Sentia que o snr. ministro da  fazenda no seu reIa- 
torio não dissesse claramente em qganto impoitava a 
divida interna e a divida externa, e era isto uma cou- 
sa  que se necessitava saber. 

Quando ouve chatnar ao projecto urn projccto d e  
~lalvação publica, não sabe que significasão téem taes 
palavras. 

Via que se fallava ein salva@o publica cotri a mesrna 
facilidade coni que um ex ministro d a  fazenda viera di- 
zer ao parlamento que em poucos mezes tinha salvado 
o paiz tres vezes da  bancarrota. E n20 foram só tres 
vezes que o paiz foi salvo da  bancarrota, fôra salvo a 
quarta vez pelo snr. Augusto José da Cunha, e agora 
outra vez pelo enr. Oliveira Martins. 

Mas, se  tambem agora estavamos eni vespcra de  
bancarrota, en t to  discutisse-se de dia e de  noute o or- 
çamento para se  mostrar ao paiz onde se podiam fazer 
reducsões e onde se podia cortar a fundo pelos abusos. 



Fizessem-se todas as reduce6es possiveis no seivi- 
90, e depois de se vêr quanto era preciso pedir ao con- 
tribuinte, lanpassem se  então os impostos neceasarios. 

E r a  necessario que primeiro se apresentasse o or- 
çamento geral do Estado, acompanhado das contas dos 
ministerios, para o parlamento poder conhecer quaes as 
rediicç5es que tem a fazer. 

E ra  necessario quc se dBsserii exemplos d e  scrieda- 
da e de circumspecçho, e que se  cçi tasse por tudo quan- 
to fosse ~iiiperfluo, p o q u e  s6 assim é que podcriatn ter  
authoridade as medidas tributarias, e deixariarri d~ en- 
contrar aitrictou na  sua esecugão pratica. 

Não sabia se o pai% ebtava a dar  a prova da  resi- 
gnada intelligencia d e  que fallava o snr. Oliveira Alar- 
tins; o que sabia era que rio anno passado, quando u 
snr. Franco Castello Branco, então ministro d a  fazenda, 
anniincilira qiie i a  aggravar os iinpostos, surgirani as 
reprcseiitar$es, sendo enviadas á caniara cento sesuenta 
e quatro contra o augmento dos iinpostos. 

Quanta? representações t 8e r~  vindo agora? Setc ou 
oito. 

Parecia que o paiz estava prompto a pagar com a 
resignada iriteliigencia qiie o snr. Oliveira I la i  tina lhe 
pedia, ou então o paiz preparava se  A surdina para não 
pagar, porque jd rião tintia dinheiro. 

Disse que conhecia algumas irmandades e confra- 
rias que tinham, por exemplo, um rendimento mQdio an- 
nua1 de 700t$000 réis on 8008000 réis, e que gastavam 
esse rendimento cni funcpões religiosas, e outras com 
rendimentos nienores, gastavam o em obras pias e em 
sustento de pobres e d e  liospitaes. 

Por  conseguiilte, parecia-lhe que hoirve desigualda- 
de  na  tribiltasão, porque se iam ferir i,oualiiiente a s  cor- 
porações, irmandades o asylos que gastavam os seus 
rendimeritos em actos de beneficencia. 

Mas, o que era  facto é que o paiz não se queixava 
do aggravamento dos irripostos n a  somma de  10:000 
contos de reis. 

Queria ainda referir se a um outi-o ponto, e era 
para dizer que o snr. presidente do conselho era  hoje o 
homem mais pop~iler  do paiz. S. exc." em poucos dia8 
de  poder arranjara um doe partidas mais poderosos que 
hoje existiam. 

Não e ra  o partido regenerador, o partido progres- 



sista, a Liga Liberal, a vida nova, nem toda essa malta 
que tem existido. . . 

Vozes: -Aqui nIo ha malta. (Sussurro.) 
O snr. presidente:-Observou ao snr. deputado que 

a phrase podia não ter intenção offensiva, mas pedia- 
3raSSe. lhe que a ret' 

O orador:-Disse que no momento actual havia 
aueixas de cidadãos honestos e honrados contra os Dar- 
1 

tidos que them sugado o paiz. 
O snr. presidente: - Convidou novamente o orador 

a retirar a phrase. 
Vozex: -Retire a phrase. 
O orador:-O que dissera e no que insistia é que 

estava na coiisciencia de todos que havia queixas contra 
os partidos a quc alludíra. 

Vozes:-Retire a phrase. 
O siir. presidente:-Pediu ao orador que o não 

obrigasse a retirar-lhe a palavra, conforme o determi- 
nava o artigo 100.O do regimento, caso n?io retirasse a 
phrasc que proferira. 

O orudor: - Disse que a questgo tomara novo as- 
pecto. N90 teria duvida em retirar a phrase desde que 
assim Ih'o p3dia o snr. presidente da camara; mas des- 
de  qiie ouvira dizer a um snr. deputado que, ou havia 
de retirar a phrase ou seria retirado da camara, não 
retirava a phfase que empreghra. 

Que coacçgo era essa que se queria empregar? En- 
tregava a questão á justiça da presidencia. 

Vozes:-Ninguem disse isso. 
O snr. presidente:-Observou que só ouvira al- 

gumas vozes pedindo que retirasse a phrase, e mais 
nada. 

O orador:-Affirmava que ouvíra uma voz dizer 
aretire-se da camarap, e depois de tal coacção e de tal 
ameaça ficar lhe hia mal retirar a phrase. 

O snr. presidente:-Insistiu em que só se pedira ao 
arador que retirasse a phrase que empregdra, por não 
ser propria do parlamento. (Apoiadoe.) 

O  orado^:- Disse que, com o maior prazer da sua 
vida, retirava a phrase. 

O snr. presidente:-Muito bem, e póde v. exc." 
continuar. 

O orador:-Disse que não queria cansar por mais 
tempo a camara, e para mostrar que se retirava com- 



pletamente satisfeito da  discuss?io, tinha a dar á cama- 
ra uma boa noticia. 

Poucos momentos antes de vir para o parlamento 
recebera uma carta assignada por dous cavallieiros: o 
primeiro director e proprietario do J o ~ n a l  do Com?nercio 
do ltio de Janeiro, e o segundo um benemerito portu- 
guez residente n'aquella cidade, fazendo votos pela fe- 
licidade da napão portugueza e enviando á commissão 
da subscrippão nacional ordem para receber 25 contos 
de réis. 

A pioposito da questão de fazenda, parecia-lhe que 
nunca houve discurso rnais eloquente do que este. 

A proposta ficoti ein disciissiio juntamente com o 
projecto. 

As bases da proposta do deputado Eduardo de Abreu 
820 as seguintes: 

tl.a-Abolir todos os direitos de importapão e re- 
exportac;ão pelos portos e alfandegas do continente do 
reino, de todos os generos coloniaes e productos natu- 
raes, procedentes directamente das provincias portugue- 
zas ultramarinas, em navios portuguezes, e isentar es- 
tes navios de todos os impostos ou direitos de carga, de 
bandeira, de tonelagem ou outros, a entrada e sahida 
dos mesmos portos. 

2."-0s navios de qualquer nacionalidade em tran- 
aito regular pelos portos de Lisboa e Porto, ou a esses 
portoa directamente destinados ou consigiiados, com ou 
sern carga ou passageiros, e que n'esscs por- 
tos por baldea@o, trasbordo ou outro qualquer syatema 
de reexportapão, generos coloniaes e produatos naturaes 
ou industriaes das provinoias portuguezas ultramarinas, 
gozar30 de um beneficio ou desconto na totalidade dos 
direitos de carga, de bandeira, de tonelagem ou outros, 
proporcional ao valor da carga que transportaram. 

S.a-Conceder e reconhecer a todos os commercian- 
tes, armadores: industriaes, einpreza ou emprezas de 
navegação e commercio colonial portuguez, com séde 
social ein Lisboa e Porto, a mais ampla e completa li- 
berdade de, por sua conta e risco, promoverem e diri- 
girem todos os se rv i~os  fluviaes e terrestres, relativos 6 
importação, reexportação ou transito internacional de 
todos os generos e productos naturaes ou industriaes 
das provincias portuguezas ultramarinas, ficando os de 



importaçso sujeitos á fiscalisação do governo, para to- 
dos os effeitos das leis pautaej e de  consumo. 

4.a-Concedsr n todos os commerciantes, armado- 
res, industriaes, empreza ou emprezas de riavcgação e 
commercio colonial portugiiez gratuitamente nos tres 
primeiros annns, todos os edificios e terrenos de que o 
governo podér dispor e a que tiver direito nas barras d e  
Lisboa e Porto, ou nas margens do Tejo e Douro, em 
qiialqiisr ponto dos seiis cursos, para scrern adaptados 
sem a menor derpcza ou encargo para o Estado, a de- 
pos i to~,  armazens, caes acostaveis para carga e descar- 
g a  de todos os generos e productos coloniaes por$ugiie- 
zes, destinaclos a importação, reexportaq80 ou transito 
interriacional, estabelecendo se penalicladcs severas de  
execug'io prática e rapida, quando fôr invertida ou fal- 
seada a declaração escripta sobre o destino, transito e 
procedencia dos generos e productos eni questão. 

5."--Abolir o direito de importação e reexportaçãa 
pelos portos e alfandegas do continente do reino, da  
assncar proveniente directamente dos portos da repu- 
blica dos Estacios-Uriidou do Brazil em navios de qual- 
quer nacionalidade. 

6."-Isentar de todos os impostos e direitos de  car-  
ga ,  de bandeira, de tonelagem, ou outros, á entrada e 
sahida dos portos do continente do reino, os navios 
portuguezes e brazileiros procedentes directamente dos 
portos da  republica dos Estados Unidos do Biazil com 
assucar de livre i m p o r t a ~ i b  e exportaçzo e coin outros 
quaesquer generos oii prodiictos destinados a reexpor- 
tação, ou sujeitos aos direitos pautaes em vigor, logo 
que esses generos pertençam e venham á ordem de sub- 
ditos portugilezes residentes no continente do reino e 
ilhas adiacontes. 

.3 

7."-0s iridividuos e emprezas a que se referem 
as bases 3.a, 4.a e G e a  constituirão um gremio, que  se 
obrigar8 perante o governo portiiguez: 

1.0 A prestar uma caupão, de  importaricia nunca 
inferior á metade dos direitos cobrados welas alfande- 
gas portuguezas do continente do reino, no anno d e  
1890-1891, de todo o assucar estrangeiro, .generos s 
productos naturâes ou industriaes das proviricias portu- 
guezas ultramarinas, trigo, milho e farinha tambem es- 
trangeiros. 

2." A ter essa causHo depositada 4 sua ordem e 6 



do governo portuguez, na Banco de Inglaterra, no Ban- 
co de França e no d e  Berlim, e proporciontJniente dis- 
tribriida por esqes tres Bancos, segundo a irnportancia 
dos juros da  divida consolidada externa a pagar em 
cada tima d'aquellas naçõcs ou ri'outras. 

3.' pagar directatnentc n'aqucllas capitaes e nos 
prasos fixos, por conta e ordem do governo portiigiicz, 
e com a rediicçAo ein que se accordar, o coupon d a  di- 
vida consolidada externa, em virtude de todos oa con- 
tratos regrilares e etiiprestirnos legaes, votados pelas 
cortes ate 31 de dezen~bro de 1891. 

4.' A tomar sobre si os encargos, e tanibem com a 
responsabilidade do governo, de-toda a divida fiuctuante 
externa, 

Qiiando o pagamento d'estes encargos j ~ i n t o  ao d o  
coripoii do corisolidado externo, supposto irreductivel, 
exceder a irnpnrtancia total dos direitos cobrados pelas 
alfandegas do continente do reino em 1890-1891, d e  
todo o assircar estrangeiro, productos naturaes ou in- 
dustriaes do ultramar, o governo portiiguez pagarCc a 
diff?reriça no continente d o  reino na moeda correritc. 

Qiiarido o pagamento d'esses encargos e coixpon 
fôr interior ao mesmo rendimento, a diKercriça será  
constante e exclusivamente destinada á. amortisacão tri- 
mestral de titulos da  d i ~ i d a  externa portugueza. 

8.b-0 governo, de  accordo eoiii o greinio a q u e  
se rcfere a base anterior, e corn o Banco d e  Portugal 
oii Banco Nacional Uitramarino, obter& que qualquer 
d'estes Bancos ou ambos vendam letras sobre Londres 
a um cariibio fixo, seiiipre que a s  letras sejam destina- 
das ao pagamento de  trigo, milho ou formulas estran- 
geirar, importadas para acudirem á falta d'estas subsis- 
tencias publicas no continente do reino, RIadeira e ilhas 
adjacentes. 

O governo reconhecerh a cada uina das pro- 
vincias portriguezas ultramarinas o direito e a mais am- 
pla liberdade de  se administrar coino melhor llies cnn- 
vier a bom do seu desenvolvimento e interesses locaes, 
e da  constante integridade nacional. Nerihurna verba 
de reeeita ou despeza poderá sei. transferida entre a me- 
tropole e qualquer d'ossas proviricias, ou entre ellas. 
Com exceppão unica dos officiaes das forpas de  mar e 
terra, dos inagiatrados, dos sacerdotes e dos governa- 
dores d e  cada provincia, nenhum outro funccionario po-. 



der& ser para alli despachado, sem que a mesma pro- 
vincia o requisite, provando que tem recursos no seu 
orçzmento para satisfazer pont~ialniente ao novo encargo. 

10."-0 governo supprimirii todo e qualquer lugar 
que  vague ria secretaria do Estado dos negociou do ul- 
tramar,  até reduzir os quadros da mesma secretaria 6 
terça parte do que existia na data  d e  31 d e  dezembro 
ultimo. 

11."-Para todos os cargos das alfandegas do con- 
tinente do reino e illias adjacentes, é condição de pre- 
ferencia mesmo ao diploma de bacharel ou doutor em 
direito pela Universidade d e  Coimbra, a carta de ctirso 
dos institutos industriaes de commercio ou agricultura. 
-Eduardo Abreu. » 

O sny. Joüo Pitato dos rSantos:-Principiou por lêr 
a seguinte moção: 

((A camara, conrencida de que, nas condições 
actuaes, é indispensavel e urgente exigir do  paiz os sa- 
crificios propostos nas medidas de fazenda, e confiada 
no governo, que solemnemente prometteu a r e d u c ~ ã o  
dos serviços e remodelação dos impostos no sentido d a  
maior ecotiomia, passa ii ordem do dia.-O deputado, 
JoCLO Pinto  dos SU~Z~OS. » 

Tinha o snr. Isduardo Abreti dito que  o governo 
vinha exigir sacrificios ao paiz em nome do terror, se- 
guindo n7este ponto o caminho que tinhani seguido os 
governos anteriores. 

Pedia licen<;a para observar que o governo não vi- 
nha em nome do terror, mas em riome da necessidade: 
que se impunha. 

Ou, se havia terror, e ra  o das cirouinstancias, e não 
um terror ficticio que o governo creasse. 

O governo tambem nZo vinha com mysterios; vi- 
nha dizer francamente a verdade ao paiz, apresentar O 

seu plano e pedir a cooperagEo de  todos. 
As circumstancias deviam merecer a attengão d e  

todos para os fazer cooperar com O governo, dando-lhe 
os meios d e  fazer sahir o paiz d a  situasão excepcional 
em que se encontra. 

D e  que meios havia de lançar mão o governo? De-  
via realisar um emprestimo, como alguns diziam, que  
permittisse á industria e ao commercio desenvolverem- 
se, e não lançar impostos? 



E r a  impossivel, nas circumstancias apertadas do 
paiz, realisar-se um emprestiuio que não fosse em cir- 
cumstancias onerosissimas, que mais aggravariam a 
naçgo. 

Lançar novos impostos tambem não era facil, por- 
que os povos os repellem, tendo n'este ponto recuado 
muitos estadistas illustres. 

A remodelapão dos impostos existentes, como o 
predial e industrial, dependia da  reorganisação das ma- 
trizes, e seria exigir do governo uma medida precipita- 
d a ,  yue, em vez de bons resultados, daria resultados 
perniciosos, o querer que elle fizesse de prompto tal re- 
modelaçLo. 

As r educ~ões  nos srrvi(;os era mais facil de dizer 
do que de fazer, porque os serviços estão mais compli- 
cados e ha mais necessidades creadas, nem se haviam 
de deitar empregados & margem. 

Tudo isto eram assumptos ponderosos que o gover- 
no devia meditar. 

Parecera ao governo que fazer reducções nos juros 
da  divida e nos vencimentos dos futiccionarios, ao mes- 
mo tempo que elevava um pouco algumas contribuições, 
era o meio mais facil e rapido de  obter o dinheiro d e  
que carecia de prompto. 

Dizia-se que as medidas são empyricas. Os talen- 
tos reconhecidos do snr. Oliveira Martins provavam que 
não eram estas as unicas que teria a apresentar, e mui- 
tas vezes a s  medidas empyricas são a s  que dão resul- 
tados mais promptos. 

Tambem se dizia que as medidas aggravavam des- 
igualdades existentes, porque a s  matrizes estão viciadas. 
Devia observar a este respeito que a questão é aberta, 
e que, desde que o governo admittia todas a s  modifica- 
sões, estas desigualdades podiam ser quanto possivel re- 
mediadas. 

Quanto á s  medidas serem violentas, diria que não 
podiam deixar de  o ser, desde que a situação tambem 
B violenta e excepcional. 

Para  este estado violento todos tinham contribuido. 
S e  quando se esbanjavam os dinheiros publicas, o paiz 
se tivesse levantado e feito cahir os governos que assim 
procediam, a napão não tinha chegado A situapão em 
que está. 

Pela sua parte tinha pouca8 culpas, porque havia 



cinco annos que tinha lugar na camara, e era agora a 
primeira vez que ae levantava para fallar a favor de 
um governo. Mas tamhem tinha responsabilidade. 

Julgava que estava icíra da  discussno a neceusida- 
d e  de se votarem as medidas propostas pelo governo. 

Era  preciso que se acabasse por unia vez com o 
deJ;cit, para se mostrar lá fóra que o paiz esth dispos- 
to a seguir lima nova vida. 

Era claro qiie uma contribuição tão irnportantc co- 
mo a que se ia pedir havia de  perturbar o commercio 
e a indiistria; mas, com a niticln comprchcns%o dou de- 
veres de cada uin, parecia-lhe que se podiain verlcer 
todas as difficuldades. 

Estes sacrificios não tinham prolongada dui*açao. 
Eram por um anno. S e  depois d'esse anno o governo, 
tendo creado novos impostos, tendo reduzido os servi- 
90s publicas, tendo melhorado a arrecadação das con- 
tribui<;c"ies existentes, visse que não carecia de taxas tão 
elevaclns, necessariamente procederia em harmonia com 
a situagâo do paie. 

Não seria facil dar se esta hypothese, mas podia 
d a r  se, e, portanto, era preciso admittil a. 

Tinha o snr. Eduardo Abreu manifestado a descon- 
fianpa de que o governo riZo cumprisse o seu progilam- 
ma e de  que voltasse á vida antiga, desde que tivesse 
uma aragem melhor. 

O 

Estava convencido de que o governo não tinha a 
intençno de proceder de tal fórma, e parecia-llie que o 
snr. Eduardo Abreu, emquanto iião tivesse factos que 
provassem o que S. oxc." disse, devia estar ao lado do 
governo n'esta occasião tão difficil. 

S e  o governo não cuinprisse o seu programma, de-  
pois se liquidaria este ponto. Se  assim acontecesse, se- 
ria mais uma desilliisão, mas desillusão terrivel que não 
se sabia atH onde ~ o d i a  levar. 

A verdade era que o governo viera com boas in- 
tensoes, e ainda n"a desmentira o seu prograrnma. ??a- 
i.ecia.lhe, portanto, que todos deviam estar ao lado d'el- 
le para lhe dar  forpa, emquanto praticar actos honra- 
dos e sérios. 

Tinhs  a convicpão de  que este governo havia de  
cumprir o que prornettera. 

Não poderia fazer tudo, e era necessario que os 
governos que lhe snccedessem trabalhassem no iiiesnio 



sentido; mas, se fiúesiie alguma cousa a favor da ordem 
pilb/icd e se contribuisse com alguns elementos para se  
m-lhorarern as ciccuinstancias financeiras, j á  bem inere- 
cia da  patria. 

O stiv. Ahilio Lobo:--Antes de  mandar para  a me- 
za a sua rnoçlo, des5.java ddr a razao porque tomava 
parte n'este debate. 

Em todas a s  coinmissEes a que pertencia a ques- 
tão pr6via que propunha sempre era que se lavrassem 
actas. Assim fizzra na  coint~iissEo de fazenda quando 
cornesou a di<cuss%o d'este projecto. 

A cornrnisGo rejeit2ii.a esta proposta, e então, p a r a  
salvar as suas responsabilidades,, porque resolvera pen-  
sar um pouco pela sua cabeça, dissera Li conimissão q u e  
traria para a caniara os argumentos com que frishra a 
mesma proposta. 

Fallando em responsabilidades, lembrava-lhe res- 
ponder a urna phrase do snr. Oliveira Rlartins. 

Dissera o snr. Oliveira Martins que este governo 
nzo tinha a responsabilidade das difficulciades financei- 
ras em que se  encontra o paie. 

Isto e ra  verdade e nSo era verdade. 
E r a  verdade que a entidade governo não tinha es-  

ta  responsabilidade, nias era verdado tambern que o snr. 
Oliveira RIartin? tinha todas a3 responsebilidaites d o  
partido progreuuista, que apoiára até agora; era  verda-  
de que o snr. E1erreica do Ainaral tinha toclas as respon- 
sabilidade? do partido regenerador até entrar para o go. 
verno; era verdade que o snr.  Costa Lobo tinha as res-  
ponsabil idade~ do partido progressista einquarito o acom- 
pailliou, e nao sabia se o snr. visconde de Chancelleiros 
tinha os dous partidos. 

E quanto ao snr. ministro da justipa, S. exc." ti- 
nha tambern responsabilidades c10 tempo em que acom- 
panhou o partido progressista, e tinha a responsabili- 
dade de haver feito urn discurso na  carnara dos pares 
em que accuuava tudo e a todos. 

A sua proposta era a seguinte: 
<Considerando que o projecto de lei em discussão 

se póde julgar dividido em tres partes distinctas, a sa-  
ber: redixcgBo rio juro dos titulos da  divida publica, irn- 
posto sobre differente materia coilectavel e pedido de 
authorisação para reforma de serviços publicas; 

 considerando que a primeira parte é a mais ur- 



gente, a mais productiva e a mais indispensavel p a r a  
desaffrontar a acção do governo na resolução da  questão 
financeira: 

I 

aCl>risiderando que a approvação immediata sem 
profundo estudo de toda a proposta governamental. lon- 
g e  de evitar a anarchia nas finanças, póde promover 
utna resistencia popular, explicada pela insufficiencia 
dos recursos do contribuinte, que produza uma pertur- 
baç8o geral na economia do paiz, a camara resolve o 
seguinte: 

((1." Que a proposta do governo seja dividida em 
tres projectos especiaes, comprehendendo cada um d'el- 
les uma das partes da  referida proposta; 

6 2 . 0  Que seja approvado o projecto relativo á re-  
ducqão do juro da  divida publica; 

c3.O Que se subreesteja na discussZo dos outros 
projectos emquanto não forem revogadas todas a s  leis 
que nos ultiinos cinco annos augmentaram os venci- 
mentos dos funccionarios publicos, e emquanto o go- 
verno depois d'isso não apresentar urna organisação 
econotnica dos servicos no material e no pessoal d e  
modo cornpativcl com as necessidades dos mennios ser- 
vivos.-O deputado, Abilio Edr~ardo da Costa Loóo.» 

Havia dito o snr. João Pinto dos Santos que o 
governo acceitava todas as propostas que tendessem a 
melhorar o projeoto e a tornal-o mais justo e equitati- 
vo, mas parecia-lhe que isto não era  verdadeiramente 
assim, porque, tendo o orador apresentado na commis- 
são algumas propostas, o governo não lhe acceitára ne- 
nhuma. 

Disse que, para justificar a sua proposta, tinha a 
opinião de homens etninentes, que n'outros tempos e 
n'oiitras occasií'jes pugnaram pelas mesmas ideias por 
que elle, orador, hoje pugna, e eram elles os snrs. Oli- 
veira Ma~t ins ,  Dias Ferreira, Anselmo Braamcamp e 
outros. 

1.: a respeito do snr. Dias Ferreira, todos tinham 
conhecimento das doutrinas por S. exc." sustentadas no 
relatorio de fazenda de 1868, e,  se apresentou as  suas 
propostas na coiumissão de  fazenda, fora por estar con- 
vencido de  que S. exc: levaria para o poder a cohe- 
rencia e a s  doutrinas que defendera nas cadeiras d a  
opposição. 

Diziam todos que era  necessario resolver a ques- 



tão de fazenda; dizia-o o governo no projecto, dissera-o 
o snr. ministro da fazenda na comrnissno e na camara, 
e o governo palpitava-lhe que precisava de 10:000 con- 
tos, o minimo, para poder resolver uma tal questão. 

E qual era o maximo? 
Perguntava ao governo qual era a quantia neces- 

saria para o equilibrio or~arnental. 
Quanto seria necessario pedir ao contribuinte para 

que a situaqão financeira se regularisasse? 
O eoverno não o dizia. 

V 

A verdade era que o prqjecto do governo, com- 
quanto modificado pela commissão, ia pesar demasiado 
sobre os contribuintes, j i  muito tributados, e sobre a 
classe dos servidores do Estado e jiiristas. 

E não teria o 9nr. Oliveira RIartins faculdades po- 
derosas para poder resolver o problema por outra for- 
ma? Tinha, O snr. Oliveira illartins ha muito aue era 
indigitado para ministro da  fazenda de uina situapão 
qualquer, por isso devia ter trabalhos preparados. 

Estesilisadas as fontes de receita, o que nos espe- 
rava? As leis da fome. 

Se podésse influir no animo (30 snr. Oliveira Mar- 
tins, dii  1he.hia que, antes de tributar de tal niodo a rna- 
teria collectavel, que achou ao seu dispor, deveria tra- 
zer lima proposta resultante de um accordo com as Com- 
~ a n h i a s  devedoras ao Estada: lembrar-llie.hia a conve- 
niencia de resolver de prompto a questão que traz arne- 
drontados todos os eupiritos e ianya suspeitas sobre ca- 
racteres honestos e honrados, a firii de afastar essas. 
suspeitas de quem as n"a merece e a quetn não ca- 
bem; se influiase no animo do snr. Oliveira RIartins, 
lembrar lhe hia o projecto apresentado ern 1878 pelo snr. 
Dias Ferreira para a venda dos pinhaes e mattas na- 
cionaes; lembrar-li-ie-hia o imposto do sêllo sobre a ven- 
da dos bens imrnobiliarios; lembrar lhe hia, n7esta grave 
conjuncturn, o imposto sobre as postas e janellas; lem- 
braria ao snr. Oliveira Martins o i m ~ o s t o  sobre o sal, 
que já  edteve em vigor, e que fora revogado pelo srir. 
Marianno de Carvalho; lembrar lhe hia uma operação, 
que reputava facil, e que daria para o Estado cerca de 
6:000 contos de réis sobre os bens dos conventos; acon- 
selhar-lhe-hia a venda de muitas prspriedades que es- 
tão na posse e usofructo da corua; e SÚ depois de tudo 
isto feito e resolvido, é que lhe parecia que se deveria 
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remodelar os impostos existentes, de fórma a tornal-os 
mais prodiictivc~s; s6 então é que se deveria ir aggravar 
os impostos tão iniquamente distribuidos. 

Posto isto, observaria que o snr. relator da com- 
missão confessava no seu relatorio que a proposta do 
governo não fôra tão maduramente estudada quanto se- 
ria para dese-jar, porque a commissZo se vira sob uma 
grande irnpo%i~lo,  qual a de attender á urgencia pedi. 
da  pelo govcrno. 

E r a  doloroso ter uma commissão de confessnr que 
rião esttidára devidamente a questão, porque o governo 
lhe dissera que  era  necessario abreviar. 

blas se isto era verdade, a camara, na sua grande 
força e na sua alta sabedoria, devia approvar a propoa- 
ta d'elle, orador, porque era indispensavel que houvesse 
um estudo maduro, sério e demorado sobre a medida 
que o governo apresentdra. 

Pelo projecto são tributados os vencimentos dos ser- 
vidores do Estado, e não comprehendia bem o odio que 
o publico tinha B classe do funccionaliumo. 

E r a  facto que havia enipregados que não mereciam 
a confiança dos seus chefes, nem o dinheiro que ganha- 
vam; mas isto não era  motivo para que todos mereces  
sem censura e injusciça, porque empregados ha muito 
dignos e muito cumpridores dos seus deveres, e, se al- 
guem pensava que se podia dispensar a classe do func- 
cionalismo, enganava-se. 

O governo propozera taxas e x a g e r a d a s  e a com- 
missão até certo ponto modificára essas taxas. 

Alas se por um lado louvava a substituipão da  com- 
missão quanto ao artigo I.", tinha que fazer alguns re- 
paros que lhe pareciam dignos d a  a t t e n ~ ã o  da  camara, 
parecendo lhe que ainda se est4 a tempo de emendar 
excepsões, na sua opinião odiosas, que no mesmo artigo 
se encontram. 

No $ 5.0 determinava-se que, a contar d o  1 . O  d e  
março do corrente anno, nenhum funccionario poderia 
perceber por ordenadou, emolumentos, pensões, soldos e 
quaesquer outra3 remunera~oes  pagas directamente pelo 
thesouro, somma excedente a 2 contos de réis se esti- 
vesse em servipo activo, e a 1:200#000 réis se fosse 
aposentado, reformado ou jubilado. 

A este preceito, porhm, o Sj 6.' fazia exceppaes. 
Não sabia porque motivo se haviam d e  exceptuar 



o cardeal patriarcha, os arcebispos, bispos, o presiden- 
t e  do Suprenio Tribunal de Justiça e outros funcciona. 
rios de jerarchia superior. 

Parecia-lhe que os chefes da Igreja tinham neces- 
sidade de dar exemplos de abnega~âo  e de desprendi- 
mento. Não compreheridia a razAo porque o maximo de 
2 contos de reis não havia de abranger os chefes da  
Igreja, as altas dignidades ecclesiasticas, ao passo que 
a um dcsgra~ado segundo official de um ministerio ou 
a um capitão do exercito se lhe havia de tirar do seu 
soldo ou ordenado aqui110 de que elle carecia para sua- 
tentar a sua farnilia e educar Beus filhos. 

E antes de terminar, yueria que se poupasse a um 
funccionario do N ~ t a d o  muito digno e que muito respei- 
ta uma injuria que se lhe faz, e que é o presidente do 
Siipremo Tribunal de Justiça, o qual n%o ha de querer 
deixar de se sujeitar ás condições dos outros funcciona- 
rios c~ir i~rehendidos no artigo 1 . O  

Terminando, disse que nos sujeitassemos todos ao 
remedio, já  que assim era necessario. O remedio era um 
revulsivo, mas queira Deus que o revulsivo não trou- 
xesse como consequencia fatal a revoluç80. 

A proposta foi adiiiittida. 
O sny. mesidente:-Disse aue o snr. ministro das 

L 

obras publicas pedira a palavra, mas não sabia se era 
para entrar n a  discusslo do projecto, se para explica- 
gões. 

O snr.  nzinistro das obras publicas (visconde de 
Chance1leiros):-Disse que era para uma explicação. 

O s~zr. pvesidente:-Disse que as e ~ p l i c a ~ õ e s ,  se- 
gundo o regimento, tinham lugar no fim da sessão e em 
hora de prGogap"a. 

Vozes: - Palle. fnlle. 
O s 7 ~ .  presidente:-Etri vista da inanifesta~ão da 

camara dava a palavra ao srir. ministro. 
O war. nzinistro das  obras publicaá (visconde de 

Chancelleiros): -Disse que pedira a palavra pare uma 
explicaç.ão, por se julgar obrigado, pela sua posiyão, a 
dizer alguma couaa ern resposta ao snr. deputado que 
a c a b h a  de fallar. 

As condigões eram differentes e podia cada um apre- 
ciar a seu hel.prazer as propostas que o governo apre- 
sentdra ao parlamento; mas o que entendia que se nãa 



podia vir dizer era que o projecto em discussão era  uma 
medida fatal para a revolução. 

O snr. deputado devia lembrar-se de que a s  suas 
palavras eram ouvidas pelo paiz, e uma tal phrase con- 
trastava com a serenidade com que elle estava attento 
a vê r  como os poderes publicos resolviam a questão. 

A camara devia saber que nem todo o paiz se i!- 
ludira, quando d e  algum tempo para cd se ~ i n t á r a  O 

paiz no meio de  uma grande prospe~*idade, como um BE 
dorado. Os que viviam longe do movimerito da  nossa 
politica nEo estavam tão confiados conio aquelles que vi- 
viam proxirno dos governos, por isso que contemplavam 
a tornientosa jornada que nos ia conduzindo para o 
abysmo. 

Os que viviam fóra de Lisboa viam de  18 que a 
cousa ritio ia bem, e elle, orador, pensava de si para 
comsigo que o seu isolainento e o seu trabalho na  la-  
voura era  mais proveitoso e mais proficuo ao paiz do 
que se viesse occupar o seu lugar na camara de  que faz 
parte, e onde a siia voz não era  bem ouvida. 

Mas quando entendia que era necessario marcar a o  
paiz uma nova orientapão, e procurar dar-lhe novo r u -  
mo, embora com prejuizo dos seus interesses, nunca fal- 
tava. 

A sua voz nâo tinha grande força, neni influencia, 
mas a força que tinha vinha lhe de ter fallado sempre 
desassombradamente ao paiz e de  lhe dizer sempre a 
verdade. A sua forpa vinha do seu pensariiento se ins- 
pirar sempre n a  opinião do paiz. 

Dissera o snr. deputado que  elle, orador, estava 
muito tempo em sua casa, na Cortegana, e nâo vinha 
occupar o seu lugar na camara. 

Mas para que queria o snr. deputado que viesse 
d e  lá? 

Não o sabia, e a verdade era que ainda agora lá 
estaria se não houvesse a reacção que trouxe aos bancos 
do poder os homens que não tinham partido e que não 
queriam ir  ao  poder. 

Portanto, o snr. deputado não o podia accusar d e  
não ter vindo para o parlamento e de  se demorar na 
sua casa da  Cortegana, porque não havia lei nenhuma 
que o impedisse d e  estar na sua casa, cuidando dos in- 
teresses que  alli tem. Estava na sua quinta, como qual- 



quer outro snr. deputado podia estar em propriedade 
que possuisse. 

Quanto & medida que se discute, diria que a pro- 
posta do snr. ministro da fazenda não se justificava, im- 
punha se. 

Dissera um snr. deputado que o paiz não tem re- 
presentado contra a medida tributaria; era porque o paiz 
via qile, chegadas as coiisas ao ponto a que chegaram, 
era necessario soffrer; O paiz, por mais de uma vez, tem 
dado exemplo de que sabe comprehender as difficulda- 
des, para as quaes elle não concorreu. 

Pedia ao illustre deputado licença para lhe dizer 
que se reunira aos setis collegas no rninisterio quando 
entendeu que era do seu dever associar-se aos homens 
que se sujeitararri a acceitar a cruz e a subir com ella 
ao Calvario, sabendo toda a gerite que por bastantes ve- 
zes se recusAra a ser ministro. 

O snv. CILI*~S~OL'ÜO Ayres:-Lêu a seguinte mop2io: 
« A  camara, compenetrada da gravidade da situa- 

ção que levou o governo a adoptar medidas de extraor- 
dinaria crueta,  aguarda-lhe os actos, e esperando que 
na discussbo das medidas de fazenda elle attenderA As 
indicaçrjes do parlamento no sentido de tornar equitati- 
vos os gravames qiie pesam sobre o paiz, e que na 
reorganisac;:~ dos aervipos, para a qual solicíta authori- 
saçRo parlamentar, proceder& por i'6rma a não pertur- 
bar nern desoiganisar esses serviços, passa á ordem do 
dia.- Chw~stovZo A y e s ,  deputado por Bardez. u 

Parecia-lhe que não havia ninguem que não esti- 
vesse convencido do dever de se collocar ao lado do 
governo, a fim de o auxiliar nos seus esforpos para fa- 
zer sahir o paiz da crise que atravessa. 

Isto, porém, não tirava a ninguem o direito de o 
auxiliar como entendesse mais conveniente, e de acon- 
selhar o que lhe parecesse melhor para os interesses pu- 
blico~. 

Entendia que era isto u m  acto de patriotismo. 
Nos ultirnoe tempos uma especie de onda de lou- 

cura, que invadira o paiz, déra o triste espectaculo de, 
em curto espapo de tempo, derrubar umas poucas de 
aituações, pelo systema inveterado da  maledicencia e da  
ealurnnia. 

Parecia que se tinha chegado ao tempo de não po- 
der haver governo. 



N'estas circumstancias, o paiz indic4ra os homens 
que tinbam passado a vida a criticar, para mostrarem 
no poder que 4 critica correspondiam actos d e  bom go- 
verno e de  boa admiriistração. 

E r a  por esta razão que estava ao lado do gover- 
no, cohererite com as opiniões d a  maioria e com as do 
paiz, 

Muitos dos snrs. ministros tinham ressonsabilidades 
ligadas aos partidos, mas julgava que não as renega- 
vam, mesmo porque não as podiam renegar. 

Não se tratava, porém, da liquidaçlo do paesado; 
tratava-se de  processos novos. O que era  preciso era 
que taes processos fossem i*ectos, firmes e justos. 

A siia posição era de auxilio legal ao governo em- 
quanto elle não desmerecesse da  sua confiança. Quando 
elle desmerecesse da  sua confialiga, procederia de outra 
fórma. 

O governo viera n'uma situação inelindross, e corn- 
prehendia . . elle, orador, as graves responsabilidades que 
sobre elle pesavam. 

Desde que reconhecia esta sitiiaçXo e estas respon- 
sabilidades, nPo seria um elemento perturbador da rnar- 
cha governativa. Não abdicava, porém, o direito que 
lhe assistia de  indicar quaes os pontos que o governo 
devia attender e que de certo attenderia na discussão 
d a  es~ecialidade.  

U m  dos pontos para que já chamira a attençâo do 
governo, e que desejava que fosse attandido, era a si- 
tuaçno em que ficava o portador de  titulos d e  divida 
que lhe rendessem, por exemplo, 390$000 réiu, em re- 
lação ao funccionario publico e ao proprietario que ti- 
vesse um rendimento igual. 

O primeiro, que pÕdia ser uma viuva, um orphão, 
ou um estabeleciniento de  beneficiencia, passava a pa -  
ga r  117fi000 reisem vez de  pagar 11r~700 réis, aG pas- 
so  que, dos outros dous, um nãò tinha augmento e o-ou. 
tro tinba um a u ~ m e n t o  insipnificunte. " O 

Isto não era  justo, e esperava que o governo dés- 
se remedio a esta desigualdade. " 

Além d'isto, havia sociedades e estabelecimentos que, 
segundo a lei, não podiam ter senao papeis de credito 
d o  Estado. Não era uma crueldade que taes estabeleci- 
mentos e sociedades que, em geral, são deatinados a le- 
var  o auxilio aos doentes, a ministrar subsistencias a 



quem ellas faltam, e a proporcionar trabalho a quem o 
não tem, fossem obrigados a pagar 30 por cento dos 
seus rendimentos? 

Pergiinthra o snr. ministro da fazenda como era 
que se podiani exigir sacrificios aos estrangeiros, quan- 
do elles não fossem pedidos tarnbem aos nacionaes. 

(:oncordava com S. e ~ c . ~  n'este ponto, mas enten- 
dia que o principio não devia ser t5o generico que se 
fosse lançar o luto e a dor sobre as classes pobres. 

Não coniprehendia a exceprão qiie se fazia a favor 
dos arcebispos e bispos, devendo declarar que não ti- 
nha nenhuma animadversgo para com uma classe que 
tem prestado bons serviços ao paiz. 

Bem sabia que elles tinham os seus pastoreados pa- 
r a  com quem exerciam a caridade; mas então não se 
tocasse tarnbem nos rendimentos dos hospitaes, das Mi- 
sericordias e dos monte pios. 

Tarnbem não lhe parecia justo que um arcebispo e 
um bispo ficassem com o que tinham, quando aos vice- 
almirantes e aos generaes de  divisão reformados, miii- 
tas vezes carregados de serviços, so tiravam 80b000 réis 
por mez. 

O snr.  ministro d a  fazenda faria um bom serviço 
ao paiz e a si proprio, se consentisse em que esta ex- 
c e p ~ h  fosse cortada do projecto. 

Nas circumstancias em que o governo assumira a 
sua missãof não se podia exigir que elle fizesse tudo em 
poucos dias. E r a  esta a sua desculpa. 

Sendo absolutamente necessario arranjar dinheiro 
de prompto, o governo entendera que devia lançar mão 
dos processos eummarios. Esperava, porém, que elle 
completasse as suas medidas com outras, bem pensadas, 
que representassem economias e que n%o fossem pesar 
sobre os pobres. 

O snr. Oliveira Jlart ins nno podia sahir do minis- 
terio sem apresentar medidas que estivessem B altura 
dos seus talentos; e por isso tinha fd em que S. exc." as, 
apresentaria. 

E r a  necessario reorganisar os serviços, fazendo se 
economias, mas era  tambem necessario que ellas não 
fossem feitas de maneira que se perturbassem os mes- 
mos serviços. 

Chamava a attenpã:, do governo para o exercito. 
Quando se fallavâ em exercito, todos os olhares se 



dirigiam para elle como para um sorvedouro dos dinhei- 
ros da  nacão. 

N l o  era,  porAm, assim; o exercito não gastava tudc 
auanto se lhe attribuia. 
1 

Lêii o orador uma nota relativa ao anno economi. 
co de  1890 e 1892, descrevendo differentes verbas dae 
conta* do rninisterio da guerra, e fez differentes consi. 
derapoes tendentes a mostrar que, n'aquelle anno, hou. 
v e  a quantia de 985:1168000 réis, figurando a carga 
d o  exercito e que não devia figurar de tal modo, por- 
que  era destinada a serviços d e  outros ministerios. 

E r a  falsa a accusapão feita pelo jacobinismo de que 
o exercito é um sorvedouro; e pedia ao governo que, 
quando fizesse a reorganisapão dos serviços, não at- 
tendesse a este jacobinismo e rião desorgariisasse o exer- 
cito. 

I I i~ i t a s  consiilerações podia fazer a respeito do exer- 
cito, inas não desejava prolongar a disciissão, porque 
comprehendia a necessidade qiie o governo tinha d e  a 
concliiir. 

Apenas chamava a attenção do snr. ministro da  
guerra para as escholas práticas de infanteria, cavalla- 
r ia e artilheria, e para os potris militares em especial. 

Por ter caducado o contrato com o snr. conde da  
Folgosa, e por n8o se ter podido concluir um novo con- 
trato com o snr. Miguel de  S4, o paiz estava sem po- 
tris militares. 

Os  potris militares satisfaziam a uma grande neces- 
sidade do exercito, que é a de ter cavallos nacionaes, 
e o paiz precisava de ter uma cavallaria importante, co- 
mo se vrovava  ela historia militar. 

Pedia ao governo que, quando fizesse as reformas, 
não se deixasse levar pela oplnião que se tem levantado 
contra os potris militares. 

Terminando, devia dizer aos snrs. ministros que 
depois de fazerem a operação cirurgica em que estão 
occupados, cabia lhes o dever de serem os hygienistas do 
paiz, nBo se deixando levar atraz da onda tempestuosa 
que conduz aos extremos, mas meditando e reflectindo 
para que as suas obras sejam proveitosas. 

A moção foi adrnittida. 
O snr. Alves Mathezcs: -Antes de 1êr a sua pro- 

posta, precisava declarar que nem elle, orador, nem os 



seus amigos politicoa impugnavam o pensamento geral 
do projecto. 

O projecto continha providencias de salvapão pu- 
blica, que significavam sacrificios violentos; mas vota- 
va-o no seu conjiincto, porque assim o exigia a gravida- 
de da crise, e porque tinha fundada esperanpa de que 
o governo havia de honrar o compromisso qiie tomara, 
fazendo nos serviços pixblicos todas as reducçõea com- 
pativeis com os mesmos servipos. 

A proposta era a seguinte: 
((Proponho: 

Que o imposto de rendimento applicavel nos 
rendimentos de jiiros da divida publica, recebidos pelos 
parochos e por quaesquer funccionarios pertencentes a 
corporações de mão morta, seja igual CL taxa estabeleci- 
da na t:ibeIlã do artigo 1." 

((2.0 Que sobre os rendimentos procedentes de ju- 
ros de divida publica, e que s%o recebidos por quaes- 
Guer corporações e associações de beneficencia, seaja lan. 
gado iim imposto de rendimento não excedente a 10 por 
cento.-Alues Il/!atheus. a 

ZIesitára quanto & apresentaç'ão da  sua proposta, 
mas esta hesitapão fora vencida pela convicpão profun- 
da de que o assumpto affectava uma classe numerosa, e 
que tinha direito a ser collocada n'um plano de igual- 
dade com as outras classes. 

Não impugnava nem o imposto de rendimento nem 
as taxas estabelecidas no artigo 1 . O  sobre os vencimen- 
tos dos funccionarios publicos e de corpnrações adminis- 
trativas. 

N'esta conjunctura, cheia de perigos, ninguem po- 
dia recusar.se a concorrer com um quinhão nos sacrifi- 
cios indispensaveis para a salvação publica. 

O maximo da taxa para os funccionarios publicos 
era de 20 por cento quando os vencimentos fossem de 
1:200$000 réis para cima. Havia, porém, no paiz uma 
classe cujos vencimentos provinham na totalidade ou na 
maior parte de titulos de divida publica, e sobre esta 
classe era lsnpado um imposto de 30 por cento. 

Havia aqui uma grande desigualdade. 
Pela proposta do governo os vencimentos dos pa- 

rochos provenientes de juros que, com o imposto, ficas- 
sem em menos de 300f$000 réis, teriam uma compensa- 



ção pela verba de 250 contos de réis destinada para es- 
te fim. 

O projecto da commissão determinava que isto se 
fizesse com relação aos vencimentos dos parochos pro. 
venientes de titulos de divida publica que não excedes. 
sem 400$000 r&. 

Comprehendia os intuitos da  commissão, mas pa- 
recia-lhe que devia i r  mais longe. 

Se o ordenado de um parocho fosse de  SOOSUUU 
reis, sendo 4006000 reis provenientes de juros, este func 
cionario pagaria lSOdCi00 réis, emquanto outro funccio- 
nario de igual vencimento pagaria 20J000 réis. 

Se o seu vencimento fosse de 600&000 r&, sendo 
&00$000 réis provenientes de juros, este funccionario 
pagaria 1 5 0 ~ 0 0 3  réis, ao passo que outro qualquer pa- 
garia 30b000 réis. 

Havia outra classe que ficava em peiores condigões. 
E r a  a dos funccionarios das corporagões de mão morta, 
que recebiam muitas vezes os vencimentos pelos juros 
da  divida publica. 

Se qualqiler d'elles tívesse de ordenado 400:$000 
réis, vinha a pagar 1206000 réis, ficando o seu venci- 
mento reduzido a 280d000 réis, e,  se o ordenado fosse 
d e  6001Y000 réis, vinha a pagar 180$000 réis, ficando 
reduzido a 4 2 0 ~ 0 0 0  rbis. 

Não queria censurar, mas isto não era justo, pare- 
cia lhe ate atroz. 

Para estes funccionarios não houvera contempla- 
sões; tinham sido tratados como parias. 

Elles, comtudo, não eram juristas; não tinham ido 
ao mercado comprar titulos. Fora a lei que obrigára a s  
corpora~ães  a vender os seus bens e a applicar o produ- 
cto da venda á compra de titulon d a  divida publica, e 
virem hoje lançar lhe8 um imposto de 30 por cento, era 
cruel. 

E r a  um acta d e  rigorosa justipa collocar estes func- 
cionarios, que não téem culpa da  sua situagão actual, 
n'um plano de igualdade com os outros funccionarios, 
ou dar-lhes uma compensagão pela verba dos 250 con- 
tos de réis. 

Não havia um unico instituto de beneficencia e ca- 
ridade que não estivesse indisposto contra eeta dispo- 
sioDo. 

Ainda ha poucos dias se tinham reunido em Braga  



os representantes de  alguns, resolvendo representar ás 
curte# rio sentido de que dispensavam o snpprimento 
que Ihes queriam fazer, e que preferiam que Ihes lan- 
çassem ixm imposto d e  10 por cento. 

Pergrintava a o  snr. relator se os empregados das  
corporagões de  mão morta são juristas ou funccionarios. 
Se sao juristas, dava por niilla a sua argumentação; se  
sRo funccioiiarios, B de rigorosa jumtipa collocal-os em 
plano de igualdade com os outros funccionarios. 

E ra  preciso que todos se  siijeitassem aos sacrificios 
exigidrin pelas circiiinstancias, mas e ra  preciõo tambem 
que elles fossem distribuidos com igualdade e jiistiga, a 
fim de não servirem para atiçar uinâ propaganda de re-  
sistencia que seria funesta, que seria deploravel e que  
seria anti-oatriatica. 

L - - 
Para se atalhar uma tal propaganda, tornava-se 

necessario tambem que o governo fizesse entrar nos co- 
fres publicos a s  sommas que foram desviadas d'elles 
para se acudir aos apuros de quaesquer Companhias ou 
einarezas. 

Era duro, era dolorosissimo que, ao passo que o 
paiz est8 pedindo tão grandes sacrificios para acudir a o  
seu deJicit, ande por tnHos alheias uma grande parte das  
suas receitas. 

E r a  necessario que todos, de cabeça levantada, con- 
tinuassem nos traba1ho.i que deviam ser consagrados a 
bem da  patria; era necessario, para attcnuar a repulsPo 
que se tem levantado contra as medidas tributarias, qu,e 
o governo fizesse entrar nos cofres publicos todas as di- 
vidas ao Estado que estão por pagar; era preciso qiie o 
fisco, assim como é rigoroso para com os pobres, O fos- 
se tambem para com os ricos que não pagavam o q u e  
deviam. . . ~  

Nno estranhava nada que no paiz se estabelecesse 
a corrente que exige que a maxima reducção das des- 
pezas precedesse a exigencia do augmento dos sacrifí- 
cios, porqiie um tal  processo e r a  mais logico, mais jus- 
to e mais de molde para votar a impos i~ão  dos tributos. 

E um tal prncesso fora discutido largamente n a  
commissão, como o confessava o snr. relator no relatorio 
do projecto, e como fora defendido pelo sur. Abilio Lo- 
bo, que se apoiára na authoridade respeitavel do  snr. 
Braamcamp e na  opinião do distincto estadista o snr. 
Dias  Ferreira, que fôra seu condiscipulo na  Universi- 



dade, e que folgava de  vEr levantado ao lugar que de 
ha muito lhe vertencia. 

Este estadista dissera que qualquer projecto deim- 
postos devia ser precedido de  economias e d e  reducções, 
mas  via que na presente occasião não se procedera as.  
sim. 

Sabia que  hoje a s  circumstancias eram differentee 
das  de então, porque n6s ha vinte annos não tinhamos 
um dejc i t  de 10:000 contos de réis, que trazia em com- 
panhia uma divida fluctuante de  23:000 contos de réis; 
entfo não tinhamos cerca d e  metade d a  nossa receita 
applicada ao  pagamento dos juros da divida publica; 
não tinhamos o descredito que hoje estava pesando so. 
b re  nós e não tinhatnos a baixa dos fundos que vinham 
do Brazil; nem tinhatnos impendente sobre o paiz uma 
nuvem negra prenhe de perigos, que podiam de um mo- 
mento para outro cahir sobre as nossas cabeças. 

Levantar o machado, corno queriam muitos cida- 
dãos, para destruir sern criterio, para cortar As cegas, 
isso seria a desordem, seria a anarchia. 

Cortassem se todas as excrescencias inuteis do or-  
gamento, deitnssern-se abaixo todas as sobejidces, todas 
a s  sinecuras e todas as despezas desnecessarias; caute- 
risasse se a chaga da  emprego-mania e obrigasse-se a 
trabalhar quem tinha obrigação de o fazer. 

O governo cornprornettera-se a fazer nas despezas 
ordinarias as maiores redilcções, como tamhem se com- 
promettera a fazer nas despezas extraoi.dinarios uma re- 
ducção de  3:000 contos d e  réis. Havia quem julgasse 
que tal summa era  pequena; mas elle, orador, fic8i.a sa- 
tisfeito, e, terido o governo feito uma tal declaração, con- 
diava em que curiipriria a sua promessa, porque os mi- 
nistros eram homens d e  grande energia, e quando subi- 
ram ao poder sabiam para onde iam e o que tinhatn a 
fazer. 

E r a  sua opinião que o snr. Oliveira Martins, no 
momento actual, não podia fazer mais do qne fez, e fa- 
zendo o que fez já prestára um grande servipo ao paiz, 
porque p6z de  parte reservas e mysterios. 

As propostas do snr. ministro da  fazenda expri- 
miam a verdade e uma grande simplicidade, e haviam 
sido impostas por uma necessidade indeclinavel. 

Isto nSio queria dizer que tanto a proposta como o 
projecto em discussão fossem uma cousa completamente 



correcta e justa; mas não estava no seu proposito fazer 
opposição ao governo, porque tanto elle, orador, como 
os seus amigos politicos desejavam cooperar com o go- 
verno na so lu~ão  do problema que ao paiz tanto impor- 
tava vêr resolvido. 

E nEo se preoccupasse o governo com a sua poli- 
tica ou com a politica alheia, porque isso só lhe serviria 
para lhe tolher os braços. 

N5o pensasse o governo tambem na gratidIo na-  
cional, porque essa quando vinha, se vinha, era sempre 
tardiamente. Procedesse como entendesse em sua cons- 
ciencia, certo de que o paiz lhe faria justica. 

Queria tambem deixar consignada nos registros 
parlamentares a sua opinigo sobre-um outro ponto. A 
estas horas havia em todo o paiz uma corrente de irn- 
precaçges contra todos os governos que tem havido de 
ha um certo tempo para ch; mas era bom que os autho- 
res d'essas impreca~ões as dirigissem tambem contra si. 

Acreditava que todos os governos tinham sincero 
desejo de promover o bem do seu paiz, e, se muitas ve- 
zes o não podiam fazer, o culpa era do paiz, porque de 
toda a parte se pedia aos ministros estradas, inelhora- 
mentos e empregos, em que se gastava muito dinheiro; 
e os que hoje levantavam voz em grita contra os minis- 
tros, eram talvez os mais culpados. Innocentes não os 
havia. 

A nação portugueza, nos lances mais criticos d a  
sua historia, nzo duvidou sacrificar o sangue dos seus 
filhos para defender a sua liberdade; agora não rega- 
tearia uma parte das suas finangas para salvar o credi- 
to da naçlio, esperaildo elle, orador, que cada portuguez 
havia de saber cumprir o seudever. 

A proposta foi admittida. 
O snr. Jacintho Candido:-Na qualidade de relator 

da commissão, cabia lhe a honra, tomando parte pela 
primeira vez no debate, de responder a um dos mais 
prestigiosos talentos e a um dos mais distinctos oradores 
da  camara. 

Estimava ter ouvido dizer aos snrs. Abilio Lobo e 
João Pinto que grande parte das culpas à e  que se ac- 
cusavam os ministros não lhes pertenciam, mas sim ao 
paiz, e igual declaração ouvira tambem fazer ao snr. 
Alves Natlieus. E isto assim era. 

Miiitos attribuiam as  culpas do estado a que che- 



gamos 4 acçlo dos governos que téem estado 4 testa dos 
negocios, e isto não era justo. 

Longe de si o querer arredar as responsabilidades 
que a esses governos cabiam, mas essas responsabilida- 
des nIo lhes pertenciam excliisivamente. As responsabi- 
lidades eram de todos. 

E nHo sabia para que era preciso, no momento em 
que vem apresentar-se medidas de salvaçâo publica, me- 
didas que nos hão de salvar da ruina, arrojar increpa- 
ções ás faces uns dos outros. 

AcceitAra conhtrangido o encargo de relator do pro- 
jecto; toda a commissão de fazenda podia dar d'isso tes- 
temunho; mas não pôde eximir-se a acceitar um tal en- 
cargo que pela commissão lhe fora imposto. 

Estava de accordo com O snr. Alves Matheus, quan- 
do dizia que era justo que se apurassem as reeponsabi- 
lidades, mas que primeiro que tudo se tiatasse de sal- 
var o paiz. 

Salvasse-se o paiz e depois se liquidariam as res- 
ponsabilidades; isto é que era correcto. 

Tem o projecto imperfeiç5es e defeitos, que care- 
ciam de ser corrigidos ern muitos pontos? Fora o pri- 
meiro a dize1 o; mas esses defeitos e iricorrecções seriam 
corrigidos com a revisão parlamentar, devendo ainda 
notar que a lei era feita para durar apenas um anno. 

O projecto tinha por fim acudir ás circumstancias 
angustiosas do thesouro. 

O illustre deputado o snr. Alves Matheus j 4  fez 
vêr a instante necessidade que havia de acudir ao esta- 
do da fazenda publica, e fora esta a razHo principal que 
a commissão teve para adoptar a proposta do governo. 

O mesmo illustre deputado foi de opinião que os 
titulos pertencentes ás corporações de beneficencia, asy- 
10s e hospitaes fosaem onerados 86 com 10 por cento; 
mas a commissão, de accordo com o governo, entendeu 
que não devia fazer-se uma excepção, porque, a abrir- 
se a porta para uns, teria de abrir-se para outros. 

Entendia que o governo não faltaria As suas pro- 
messas, nem ás suas palavras, assim como que as exi- 
gencias da opinião publica seriam satisfeitas, tanto quan- 
to possivel e dentro do problema a que se impôz, e em 
harmonia com as necessidades doe diversos ramos que 
estão confiados aos snre. ministros, porque era certo que 



ae não podiam fazer reformas que levassem os servicos 
a um estado cahotico. 

A commissão tivera a ideia de proceder desde j B  
ás reducc;ões da despeza, mas reconhecera a impossibi- 
lidade de o fazer immediatameiite, porque isso estava 
dependente das reformas que se hão-de fazer. 

Tambem ella procurára não aggravar mais a sorte 
dos que vivem com poucos meios; e então os reparos do 
snr. Alves Matheus, Acerca da  classe operaria, não ti- 
nham fiindamento, porque a crise proveniente da falta 
de trabalho não derivava do actual projecto, nem elle 
ia riggravar a sorte do jornaleiro, porque essas classes 
nbo pagavam grandes rendas de casas nem grandes con- 
tribiii~Geu prediaes ou industriaes, sobre que incidem os 
augmentos de impostos. O projecto affectava apenas as  
classes modias e as classes ricas. 

Era  preciso que os operarios pobres soubessem isso; 
elles n%o eram affectados, e se os queriam fazer instru- 
mentos de outros, elles que reflectissem de que iam ser- 
vir a causa de outros e não a sua. 

Julgava haver cumprido a sua missão, e na espe- 
cialidade, se fosse necessario, pediria novamente a pa- 
lavra, 

O s n ~ .  Mattoso Ilorte Real:-Em cumurimento das 
disposições do regimento, apresentava a seguinte m o ~ ã o :  

« A  camara, considerando que é da  maxima urgen- 
cia que sejam feitas as reducções da despeza publica 
compativeis com a boa organisação dos serviços, con- 
vida o governo a apresentar as respectivas propostas, 
para serem discutidas conjunctamente com o projecto 
da commissão de faaenda n.' 5, em que se impõem ao 
paiz sacrificios gravissiinos, e passa a ordem do dia.- 
O deputado, Mattoso Corte Real.> 

Passava a apresentar algumas consideraç8es para 
justificar a sua proposta. 

H a  poiico tempo apresentára A camara uma pro- 
posta, para ser convidado O governo a trazer á camara 
as suas medidas de reducgão de  despeza antes de  se  
comepar a discutir o projecto de aggravamento de i m -  
postos, sendo tal proposta retuettida á commissão de fa- 
zenda. 

Esperava que a commissão désse com urgencia o 



seu parecer, mas até agora não viera, sendo de  crêr 
que a proposta estivesse entre os papeis velhos da  com 
missão. 

A camara discutia a proposta do governo, e pela 
parte que lhe tocava não tinha duvida em votar qual- 
quer sacrificio que se reconhecesse riecessario para acu- 
dir á gravissima situaçBo da  fazenda, porqiie julgava 
necessario acudir com rernedios promptos, não 96 á gra-  
vidade da  s i t u a ~ ã o  firianceira, mas ainda á. questgo po- 
litica, que reputava muito importante. 

Corno dizia, estava prompto a votar todos os sa- 
crificios que fossem necessarios para resolver prompta- 
mente a cjueutao financeira, mas o cliie não esta+a dis- 
posto, e o que lhe parecia que o paiz não açceitava d e  
bom grado, era lançar largos impostos sem que estives- 
sem feitas todas as reducções possiveis. 

E não se dissesse oue estas reduccões não era tra- 
balho para este momento. 

Pois os snrs. ministros não estiveram na opposigão 
censurando todos os governos e todos os hornens publi- 
cos do aaiz? 

Pois o governo n%o devia estar preparado com as  
propostas necessarias para fazer reducções onde ellas se 
podessem fazer? 

Pois O stir. Oliveira Xartins não escrevera artigos 
na imprensa em que se pro~iunciava pela vida nova? 

Não disskra S. exc." que era preciso fazer redu- 
c@es nas dcRpezas publicas antes de  lançar irnpostou? 

Porque era que hoje S. exc." nao procedia da  for- 
ma uze  aconselhava? 

1 

Pois o snr. Dias Ferreira, jinrisconsulto notavel e 
um grande talento, n5o vinha todos os annos fazer cen- 
suras aos hornens publicos que estavam no poder'? 

Pois S. exc." nos seus notaveis disciirsos não sa. 
bia e nso  indicava quaes as economias que se deviam 
fazer? 

Não se lembrára S. em." de uue no ~ r i m e i r o  d ia  
que se sentasse n a  sua cadeira de presidente do conse- 
lho lhe viriam pedir o cumprimento do seu programma, 
tantas vezes apresentado á camara? 

Não estava o governo á testa dos negocios ha um 
mez? O que tinha feito? 

Kada. 
Dizia o governo que queria attender it voz da  opi- 



nião publica, fazendo reducpões nas despezas; mae a 
voz da  opinião publica devia ser attendida quando 
era sensata. 

E porque não promovia o governo a discuss80 do 
orpamento para se fazerem desde já as economias e 
reducyfies compativeiu com o serviço? Se assim se  fizes- 
se, se as rediicções precedessem o lançatnento das pro- 
postas, não haveria ninguem que não approvasse a s  
propostas do governo. 

Não dava authorisapões a o  governo para fazer re- 
formas, porque estava cansado de  dar aos governos au-  
thorisações illimitadas e que téem servido para aggra-  
var as despezas. Pron~essas nno confiava n'ellas, porque 
eram sempre as mesmas, sem nenhuma differenya. 

O governo parecia querer continuar na vida velha; 
pois continuasse, rnas perguntava ao  snr. Oliveira Mar- 
tins o que era feito da  vida nova? 

Depois de  muitas outras considerasões, concluiu 
mandando para a meza a sua  proposta. 

A proposta foi adrnittida. 
O snv. Costa dforues: - Requereu que a materia 

se julgasse (Iisciltida n a  generalidade. 
O snr. &lanoel de Arriaga: - l'ergiliitou se e r a  

com prejiiizo dos oradores inscriptos. 
Vozes:-De certo. 
O s n ~ .  ~luitoel de Ar~ inaa :  - E r a  uma violencia " 

injusta e desnecessaria, e pedia para ser iriscripto para  
a discussão do artipo I." 

V 

Julgou se a materia discutida. 
O s m .  presidente: - Declarou que, cin conformi- 

dade do regimento, iam ser lidas em primeiro lugar a s  
mogões. A primeira e ra  do snr. João Pinto. 

O snr. JoZo Pilzto dos Smztos:-Pediu licenpa pa -  
r a  retirar a sua moc;5o. 

Foi  retirada. 
O slzr. 1Cfujzoel de Arriaga: - Requereu qiie se 

lêssein os riomes dos snrs. deputados que ainda estavau1 
inscriptos para fallar. 

O ~921'. presidente:-Declaron que estavam inscri- 
ptos os snrs. Ferreira d e  Almeida, Theophilo Ferreira, 
Possolo, hlanoel de  Arriaga, Arystidea da Jlotta e Eduar-  
do Abreu. 

O snr. Ch~istooGo Ayres:-Pediu. licenga para re- 
tirar a sua mogão. 
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Foi retirada. 
As moçiies e propostas dos snrs. Fiischini, Eduar-  

do Abreu e Abilio Lobo foram rejeitadas. 
O s n ~ .  Alves Matheus:-Reqiiereli que a sua pro- 

posta fosse enviada á commissão para ser considerada 
na discussão da especialidade. 

Este requerimento foi approvado. 
A proposta do snr. Dlattoso Corte Real foi rejei- 

tada. 
O projecto foi approvado na generalidade. 

Na sessão de 4 de marpo o deputado Ferreira de 
Almeida declarou que, não tendo assistido á votapão do 
projecto de tributação geral, chamado de salvação pu- 
blica, não tomou parte n'essa votação; mas se estivesse 
presente votaria contra, e a razão d'este voto é porque, 
acceitando em these o principio d'essa lei, que era o 
livrar o paiz da  crise medonha que traria necessaria- 
mente a bancarrota, discordava nos rneios para isso se 
consaguir e propozùra até tim oiitro alvitre: 

E' certo que esse oiitro alvitre não tinha tido ma- 
nifcstas demonstra~ões de acceitavel, e até jti, teve a qua-  
lifica$~, porventura desagradavel, de elixir. Sabia que 
não houve intençgo malevola n'esta referencin; obedeceu 
talvez a u m  principio geral de  classificaçi3o, pela dis- 
posi@o profissional do espirito do individuo que a pro- 
feriu; no emtanto, n3o desejando n'este momento tomar 
tempo D camara ein desenvolver mais uma x7ez a sua or- 
dem de ideias, a respeito dos elixires contrarios ao seti, 
punha ponto nas suas considera$5es, esperando comtu- 
do, ainda n'esta legislatiira, eim oppurtunidade mais ade- 
quada, em que o espirito da camara nzo estivesse as- 
sombreado pelo temporal e seus consequentes desastres, 
tratar com desenvolvirnento d'esue assumpto, analysan- 
do o que sPo, o que pcidenl ser e os resultados que hão- 
d e  dar as famosas Companhias coloniaes, elixir contra- 
rio aquelle que propozera. 

ARTIGO XIII 

Proposta de lei de meios 

Na sessão de 4 de março o snr. ministro da fazen- 
da  apresentou as seguintes propostas de lei: 



Senhores.-Tendo o governo apresentado tis cortes, 
em conformidade com o preceito constitucional, o orça- 
mento geral da  receita e despeza ordinarias para o exer- 
cicio de 1892-1893, que jB estava preparado pelo ga- 
binete anterior, é sobre este diplonia que tenho hoje de  
for~riular a proposta de  lei de recurso e encargos geraea 
do Estado, na  metropole, no futuro exercicio. 

A autborisaçEo concedida pelo parlamento ao go- 
verno no artigo 13." da  carta de  lei d e  26 de feverei- 
ro de 1892, justifica, ainda quando outros motivos nno 
houvesse, a proposta que tenho a honra de submetter 
ao vosso exame, pois commettido ao governo o encargo 
e a obrigaçzo de reformar os serviços publicas, em obe- 
diencia A inaxima economia compativel com a boa or- 
ganisaçlo dos mesmos serviços, n3o é evidentemente 
sob taes condições que as cortes poderiam, sem preju- 
dicar a sua anterior deciszo, entrar no exame e discus- 
~ ã o  de cada uma das verbas da  despeza ordinaria, o 
que importaria examinar e discutir a melhor organisa- 
ção dos respectivos serviços. 

Entretanto cumpre ao governo a obrigaçIo de  acom- 
panhar a proposta de  lei d e  meios, para o futuro exer- 
cicio, de  todas as inforinações e de  todas as rectificações 
que  os actos consummados posteriormente A elaboração 
do orçamento introduziram jB, ou introduzirão nos nume- 
ros primeiramente calciilados. 

Somma a receita ordinaria pelo orça- 
mento geral apresentado, réis. . . . . 43.874:4584660 

E contra esta receita 
a despeza eleva- 
se a . . . . . . . . . . . 46.107:039d014 

Mas é necessario ad- 
diccionar-se a esta 
somma a v e r b a  
complementar das 
c l a s  ses  inactivas, 
visto ter  passado 
para o Estado, pe- 
lo recente contrato 
com o Banco d e  
Portugal d e  3 de 



dezembro de 1891, 
o pagamento inte- 
gral dos vencimen- 
tos de inactividade 
que tiveram abono 
at6 o 1." de julho 
de 1857. ........ 800:000~000 

46.907:039#014 

Assim, o deficit ordinario resultante é 
de réis ........................ 3.032:5808354 

A este deficit, porém, tenios a acrescentar verbas 
de tres naturezas diversas. 

Uma é o orçamento das despezas extraordinarias, 
que, segundo o niappa annexo a esta lei, somma réis 
4.599:5008000, distribuindo se d'eeta forma pelos diffe- 
rentes ministerios: 

Fazenda ........................ 97:5OOfiOOO 
Reino .......................... 130:00~4000 
Guerra .......................... 200:000fi000 

Marinha: 
Marinha ........ 200:000~000 
Ultramar. ........ 1.768:000~000 

1.968:OOO~OOO 
.................... Estrangeiros. 86:000$000 

Obras publicae ................... 2.1 1 8 : 0 0 0 ~ 0 0 0  

Comparando esta quantia com a de 11.100:317~991 
r&, que era a importancia do orçamento extraordina- 
rio para 1890 1891, vê-se que ha uma differençn para 
menos de 6.500:817,5991 r b i ~ ,  ficando assim satisfeita 
pelo duplo a obrigação, imposta ao governo pelo arti- 
go 16." da citada lei de 26 de fevereiro ultimo, de re- 
duzir as despezas extraordinarias em quantia não infe- 
rior a 3.000:000~000 réis. 

Na verba das desp?zas extraordin:irias do ministe- 
rio das obras publicas apparece descripta a dotação das 
obras do porto de Lisboa com a quantia de 500:000~000 
r6is; e esta propria verba poderá ser supprimida por 



completo, se o parlamento entender opportuno authori- 
sar o governo, conhrme proponho, a transformar o con- 
trato actiial de  empreitada nlum contrato d e  explorap%o 
das docas e caes, contrato que seria ulteriorniente sub- 
mettido k sanryão parlamentar, 

A segiinda verba que ha a acrescentar ao  dejicit  do 
orçaiiierito ordinario é o desfalque eventual que, n a  re- 
ceita das alfandegas, produzirá o regimen protector do 
trabalho nacional estabelecido pela nova pauta. Creio 
que esse desfalque não attingirá proporçnes extraordi- 
narias, pois as verbas mais quantiosas do rendimento 
aduaneiro provéern dos direitos de materias primas e g e  
neros alimenticios e d e  consumo directo, sobre os quaes 
nEo púde haver e l e v a ç h  de  taxas, attendendo a o  enca- 
recimento das sondiçõau da  vida. Assim, creio que, com- 
putando em 900:000$000 réis o desfalqiie das receitas 
aduaneiras, ticainos acima do limite provavel. 

A terceira verba é o encargo cambial para  os pa- 
gamentos estrangeiros, determinado pelo premio actiial 
do ouro. Ultiinado o convenio com os portadores d a  di- 
vida externa, e reduzindo se a metade os encargos da  
mesma divida a pagar em ouro, p jde  computar-se em 
6.000:000JQ00 r8is a somma total dos pagamentos do 
thesouro ri'essa especie. Sobre eata somma calcúlo o pre- 
juizo cainbial de 25 por cento, pelas co ta~ões  presentes, 
embora a s  previsões sejam de que o premio do ouro a t -  
tingiu jh  o seu maxitno, e qiie as medidas financeiras 
estabelecendo o eyuilibrio oryamerital, a liquidapão d a  
crise comiuercial restaurando a confiança publica, o des- 
envolviniento agricola e industrial limitando as impor- 
taçzes, crescendo as exportações por virtude do proprio 
premir, c10 onro, e, finalmente, tendendo a melhorar a s  
condições relativas do cambio do Brazil, esse premio 
baixará, embora gradualmente, mas de um modo firme 
e seguro. 

Seria relativamente facil, por meio de  expedientes 
d e  occasino, produzir a melhoria artificial dos cambios, 
mas a reacção de taes rnovimentos breve se faria sentir, 
desorganisando o curso natural dos elementos economi- 
cos. O emprego de taea meios, qiiaesqiier qiie fossem a s  
suas vantagens immediatas, seria, a meu ~ ê r ,  contra- 
producente, e a unica solução para a situapão presente 
é deixar 4 força das coiisas a restauragão d o  equilibrio 
monetario, tanto mais que o premio do ouro, se por 



um lado onera as importaç0es, é,. por outro lado, uru 
estimulante energico da producção interna e das expor 
tações. 

Assim, as tres verbas: 
Despezas extraordinarias ........... 4.599:500:j000 
Desfalque no rendimento aduaneiro. . 900:000$000 
Premio do ouro nos pagamentos estran- 

geiros ........................ 1.500:000~000 

6.993:OOO:~OOO 

elevam o deJicit total a . .  .......... 10.033:080$354 

Vejamos agora de que recursos dispõe o governo 
para preencher este d e j c i t ,  satisfazendo assim a obri- 
gação que contrahiu de estabelecer o equilibrio orça- 
mental. 

O piiineiro d'esses recursos está nas receitas pro. 
venientes da lei já mencionada de 26 de fevereiro ul- 
timo, receitas que pódein enumerar se do seguinte niocio: 

1.' Imposto de rendiinento da classe 
B, taxas sobre vencimentos de funccio - 
na rio^, orçada em. ................ 1.100:000~000 

2.' Imposto complementar ás contri- 
buições directas .................. 700:000~000  

3.' Contribuição bancaria e iinposto 
eobre app1icac;Do de capitaes. ....... 200:OOO~OOQ. 

4." Iiuposto de rendimento sobre os 
titulos de divida publica interna: 

Encargo total do 
fundo consolidado de 
3 por cento ....... 7.743:1948971 

Abatendo o encar- 
go dos titulos na pos- 
se d a  fazenda. ..... 1.433:097#000 

6.310:097&l71 
Juros do fundo 

amortisavel de 4 por 
cento de 1888.. .... 135:830$340 



30 por cento d'esta 
....... somma. 1.933:77Stj493 

Abono nos termos 
do artigo 7." da dita 
lei de 26 de feverei- 
ro de 1892. ....... 250:OOOdOOO 

1.683:778$493 
5.' Reducção convencional nos en- 

cargos da divida fundada externa, or- 
çada em 50 por cento: 

Encargo total do 
fundo consolidado de 
3 por cento.. ..... 6.327:083$375 

Abatendo o encar- 
go dos titulos na pos- 
se da fazenda.. .... 162:473#976 

- 

6.164:6094399 
Juros dos empres- 

timos de 4 '/2 por 
cento. ............ 3.626: 1758600 

Idem do empresti- 
mo de 4 por cento 
de 1890 .......... 452:394151000 

10.243: 178d999 - 
50 por cento d'esta quantia.. ..... 5.121:589#499 

Véem em seguida as  receitas provenientes da  pro- 
posta de lei tributaria que, n'esta data, tenho a honra 
de vos apresentar com respeito ao fabrico dos alcooes, 
manteiga artificial e phosphoros. 

O acrescimo de receita dos phospho- 
ros e alcooes estava já computado no 
orçamento para o exercicio proximo 
futuro em ...................... 527:000$000 

Pela proposta acima alludida esse 
rendimento sóbe a .  ............... 674:000#OOO 

de  fórma que ha o excesso de..  .... 147:000~000 



E m  seguida cumpre enumerar as differentes redu. 
cções de despeza effectuadas nas verbas de  material e 
diversas do orpamento ordinario, a saber: 

Fazenda.. ....................... 50:000$000 
........ Reino e ins t ruc~ão publica.. 100:000f$000 

Guerra . .  ........................ 10:000~000 
Marinha. ........................ 30:000:$000 
Obras  publicas ................... 50:000#000 

-.~--..- 

Finalmente, a s  reformas dos serviços authorisadas 
pela lei de  26 de  fevereiro ultimo, reformas que estarão 
em vigor antes do comêço do anno ecoriomico futuro, 
hão de produzir, como minimo, a reducq" d e  despeza 
imniediata e effectiva d e  800:000:$000 réis. 

12eçapitulando, pois, os differentes recursos, temos: 

1.' 12endimentos pela lei de 26 de 
fevereiro. .  ...................... 8.805:367$)992 
2.' Excesso de  rendimento pela pro- 

...... posta de 4 de mnrc;o corrente. 147:000$000 
3.' Reducções effectuadas nas des- 

pezas de material e diversas dos diBe- 
rentes ministerios. ................ 300:000~5000 

4." Reducpão minima a effectuar nas 
despezas do pessoal dos differentrs mi- 
nisterios, em virtude das reformas a u -  
thorisadas ........................ 800:000rj000 

Comparando esta somma dos recursos com a do 
deficit anteriormente orçado, vê-se que  a9 previsõesjus- 
tificadas permittem saldar o orpamento. 

Tenho, portanto, a honra de vos apresentar a se- 
guinte 

Proposta de lei  

Artigo 1 .O E' authorisado o governo a proceder á, 
cobrança dos impostos e demais rendimentos publicos 



na metropole e nas provincias ultramarinas, relativos ao 
exercicio de 1892-1893, e a applicar, respectivamente, 
O seu producto ás despezas ordinarias e extraordinarias 
do Estado, na mesma metropole e provincias ultrama- 
rinas, correspondentes ao citado exercicio, nos termos 
das leis de 21  de junho de 1883, 1 5  de abril de 1886, 
30 de junho de 1887, 23 de junho de 1888, 1 9  de ju -  
nho de 1889 e 26 de fevereiro de 1892, e decretos 
de 17 e 20 de dezembro de 1891, e demais legislação 
em vigor ou que vier a vigorar. 

3 1.' O governo applicará á receita geral do Es-  
tado, eni 1892-1893, para compensar o pagamento da 
dotaç3o do clero paro~hial das ilhas adjacentes, a quan- 
tia de 149:800d000 r&, deduzida do saldo disponivel 
dos reridimentos, incluindo juros de inscripções venci- 
dos e vincendos dos conventos de religiosaa supprimi- 
dos depois da  lei de 4 de abril de 1861. 

5 2." A contribuipão predial do anno civil de 1892 
e fixada e dibtribuida pelos districtos administrativoa 
do continente do reino e ilhas adjacentes, nos termos 
d o  que preceituam os 95 1." e 3." do artigo 6.' da 
carta de lei de 17 de maio de 1880. 

5 3.' O addiccional áe contribuipões predial, indus- 
trial, de renda de casas e sumptuaria do anno civil de 
1892, para compensar as despezas com os tribunaes 
adrninistrativos, viação districtal e serviços agricolas 
dos xnesmos districtos, é fixada na mesma quota, res. 
pectivamente lançada em cada districto, em relapzo ao 
atino civil de 1890. 

5 4.0 A convers2lo da  divida consolidada interna 
em pensões vitalicias continúa a ser regulada nos ter- 
inos do $ 4 . O  do artigo 1.' da lei de 30 de junho de 
1891. 

5 5." Fica em vigor respectivamente ao anno eco- 
nomico de 1892-1893 o disposto no § 3.' do artigo 1." 
da citada lei de 30 de junho de 1891. 

$ 6." Continúa em vigor no exercicio de 1892- 
1893 o disposto no 5 1." do artigo 1.' da  lei de 23 de 
junho de 1885. 

5 7." A despeza extraordinaria do Estado, na me- 
tropole, no exercicio de 1892-1893, despeza a que B 
applicavel o disposto no 5 1.' do artigo 10.' da lei de 
21 de junho de 1883, 6 fixada, nos termos da legisla- 



ção em vigor, ou que venha a vigorar, em 4.599:5008000. 
réis; a saber: 

Ao miriisterio dos negocios da fazenda 97:5006000 
Ao miriisterio dos negocios do reino.. 130:0005W0 
Ao ministerio dos riegocios da guerra. 200:0005000 
Ao iiiinisterio dos negocios da marinha: 

Direcsão de marinha 200:000~000 
Direcção do ultramar 1.768:0008000 

1.968:OdOJOOO 
Ao ministerio dos neg-OC~OS dos estran- 

geiros. ........................ 86:000$000 
Ao ministerio das obras publicas, com- 

mercio e industria.. ............. 2.1 18:000~000 

5 8." E' o governo authorisado a pagar pelas diffe- 
rencas de camlios do exercício futuro até ii quantia de 
1.500:000~000 rCis, ficando authorisados os encargos 
da mesma proveniencia até 30 de junho de 1892. 

3 9.0 São revogadas todas e quaesquer auttioriba- 
$?eu dadas ao governo até 31 de dezembro de 1891, 
para modificapão, qualqiier que ella seja, dos servi<;os 
publicos e do seu pessoal, ficando esta disposição de 
execil~ão permanente. 

9 10.O Fica ein vigor, no exercicio de 1892-1893, 
o disposto no 9 12.O do artigo 1 . O  da lei de 30 de ju. 
nho de 189 1, na parte applicavel. 

3 11." O governo decretará nas tabellas de des- 
peza ordinaria da metropole e geraes das provincias 
ultramarinas as necessarias rectificapões, observando se, 
em relação it metropole, que as despezas ordinarias do 
Estado, sem attengzo ás reducções provenientes das re- 
formas a que o governo est8 authorisado pela lei de 26 
de fevereiro de 1892, não pódem exceder: 

Nos encargos geraes a.  ............ 5.946: 1508565 

Nos serviços proprios dos ministerios a: 
Fazenda ......................... 3.422:409&651 
Reino e instrucpão publica. ......... 2.416:968$$'041 
Justipa.. ....................... 997 :8048229 
Guerra.. ........................ 5.196:765&345 



Marinha e ultramar . . . . . . . . . . . . . .  2.748:0101fi(595 
Estrangeiros ..................... 452:293d400 
Obras publicas, commercio e industria 4.267:377&698 
Caixas Geral d e  Depositos e Economica 

Portugeza ..................... 62:465#000 

12.O Ficam derogadas todas e quaeequer dispo- 
siçGes, modificando, alterando ou revogando n que ex- 
pressamente preceituam os artigos 3 5 . O  e 42." do regu- 
lamente geral da contabilidade publica, sendo de exe- 
cução permanente a disposição dleste paragrapho. 

13." No anno economico de  1592-1893 fica em 
vigor o d i~posto  no artigo 13.' do decreto de 30 de ju- 
nho de 1891, e nos artigos 57." a 59.' do  regulamento 
geral da  contabilidade piiblica, guardando se, porém, o 
principio geral estabelecido no 9 2." do ~ r t i g o  14.' da  
carta de lei de  $6 d e  fevereiro de 1892. Fica outrosim 
declarado que todas as despezas novas aritliorisadae 
dentro de  qiialqiier anno economico, e que não podé- 
reni ter sido incluidas nas respectivas tabellas, serão 
satisfeitas mediante a abertura d e  credito8 especiaes se- 
gundo o disposto no § 9.' do artigo 1.' da  carta de  lei 
de  30 de junho de  1891, sendo de  execução perma- 
nente esta disposiqão. 

$ 14.' Fica o governo aiithorisado a modificar o 
contrato de 2 0  de  abril de 1887, com a empreza das  
obras do nieltioramento do porto de  Lisboa, por fórma 
que sem prqjiiizo dos interesses commerciaes do mes- 
mo porto, e supprimindo por completo a dotaçáo neces- 
saria para a concliisão da9 referidas obras, o dito con- 
trato de  coristrucção se traneforme n'um contrato d e  
exploraçSo, que ficarh siljeito á approvação parlamentar. 

15.' A 1iqilidaçZo com a camara municipal d e  
Lisboa a qiie se refere o n.O 1 . O  do 36.O do artigo 1." 
da  lei de 30 de junho de 189 1, abrangerá o segundo 
semestre do anno civil de 1891. 

5 16.O Esta lei começari a vigorar no dia 1 de j u -  
lho de 1892. 

Art. 2." Fica revogada a legislaç30 contraria a 
esta. 

Ministerio dos negocios da  fazenda, em 4 de mar- 
ço de 1892.-J. P. Olivei~a Nartins. 



Mappa da despeza extraordinaria do Estado, na 
metropole, no exercicio de 1892-1893, a que se 

refere a lei datada de hoje, e que d'ella faz parte 
", 
O - 
+ MINISTERIO DOS NEC*OCIOS DA FAZENDA .* 
2 
U 

1 . 0  Obras do cilificio da iriniiutenção do 1':stado. 40.0004000 
2.0 Caclcias geraes pcniteucirtriai, 110s trrrnos da 

. . . . . . . . . . . . . . . .  lei de 2 l de maio clc 1888.. 37 :L00$000 
3: Despe~as  do ni,ttei i:il dc serric;o acliiaueiro c 

dcruais doprilclentcs do ininisterio da f':i~~iicla 20;000J000 

bf1NISTE:RIO DOS NICGOCIOS D O  REINO 

1.0 Pagninento do5 r l l f i c i h  ila admiuistragão do 
hospital dc S. Josh c tinilesos até 30 de jiiulio 
de 1893. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lUO.UOO%O<JU 

2.0 Despe~as  estraorcliiiari:~~ de I~euc~ficeucia pil- 
. . . . . . . . . . .  blian atS .I0 dc  jirnho clc 1393. ~ ~ 0 ; 0 0 0 ~ 0 0 0  

- 

130:OOO~OOO 

1 . O  Siihsidios, raiiclio, alojalriento c trailsporte de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  emigrados hcsparilioc:~. ->:OOO$OOO 

2.0 Estrada niilitiir cla circciiilrnlaç&o e co~iservx- 
950 c continiiapão das obras de fortificação de 
1,isl~ogi e seu porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100:C)00&000 

3.0 Couservag%o (Ias obras rla escliola de torpedos 
e contiuuaq5o ~ 1 ; ~ s  do plano inclinaclo cin Yaqo 
deArcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S : 0003 000 

4.0 Constriicção, riiodificn<;tlo e reparnçfio nos 
q u m t ~ i s  e ilniriais edificios militares.. ...... 85:000&000 

5.0 Esti~l~eleciiiic~iito dc carreiras de tiro para os 
differcutes corl~os do escreito.. . . . . . . . . . . . . .  5:000$000 

X I N I S T E R I O  DOS NEGOCIOS DA MARINHA E DO ULTRABIAR 

Direcpão geval clu nzarinha 

Rcparagzo c constracçZo dos navios rl;t 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / armari:~ . I  

FSrias e maiorias de joi~l i~cs dos opcra- 
rios provi~orios. O I I C C ~ ~ ~ O S ,  serventes 200:000C000 

c trabalhadores suprrt-ii~iiriernrios do 
( arsenal o eordo:~ria.. . . . . . . . . . . . . . .  



Direcçci'o geral do uZtvumci~+ 

1." J)cspe~as gcracs das proviiiciai tiltrainariiins 
2." Jlissi,cs c cl~liiriitapão de fronteiras. . . . . . . .  
3." Cabo siil~mariiio at6 l,nanda - garantia d(a 

Jili'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.' Carriiiilio de ferro dr  _Inihaca- garilritia <tu 

Iiiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5." C2tmiillio de fcrro de  Jlo~iiirig:io-gar:~iitia dc 

i 1 1  o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.' Pairii~lio d~ frarro de J,oiirenço J1arrliic.q-coii- 

clus5o clas olr~ras e dcspczas de exploi.aq5o c 
couscrvae8o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7.0 Estiido,i (10 caminlio rlr fcbrro dc Quc+tinc ~ i o  
Chiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

fiIIXIS'rERIO DOS NEGOCIOS ESTItAh'GEIROS 

1 . O  1)cspeaas da coiilmiscZo n~iu ta  r in  AIo~aiilbi- 
que da ctemarcacão da fronteira nnglo-portii- 
goeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60:0008000 

S." Despczas coiii a 2rbitr:igcm na clucst50 do 
c.niiiinho cle ferro dr T,oiircnqo >lasques.. . . . .  16:000$3000 

3." ?\TcgociacTio do tratado clc coinmcrcio corri o 
Br:tzil-desprzab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5:000$000 

4 . O  Coiiiiiiisslio da clivida publica-dcsprzas. . . .  5:0008000 

MINISTERIO DAS OBRAS PZTBLICAS, COMIMERCIO 

E INDUÇTKIA 

1." Esrliola Rledico-C'iriirgica rlc Lisboa-cous- 
trncpso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10:000$000 

2 . O  Obras no edificio tla alfant1r:ga clr Lisboa..  . 10:000~000 
3 . O  Cont,inua.qBo das obras de coilsti.iic<::io e ain- 

~11inqZo dos qiiarteis da guarda iiii~riicipal de 
LisLo:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20:000.$000 

4 . O  Coiicli~s%o das obras das ~scholas  agricolaa, 
grandes reparaçiics e material das incsiiin,s es- 
cliolas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6:0D03000 

5 . O  CoucIiis20 e grandes repa,ray6es de caminhos 
dc ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200:000$000 

6 . O  Acquisição, coristriicciio clc edificios c mnte- 
ria1 para as BSCI~OIHS i i ~ d ~ ~ ~ t r i > ~ e s  C siias oflici- 
rias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20:00C)fiB;000 

7." Construcção de estradas de li8 C 2.8 ordem e 
grandes reparações.. ...................... 700:000$;000 



8." Portos artifici:~t,s e n~ellioramcuto dos csis- 
teiltes: 

Porto dc 1iisl)oa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .j00:0002000 
l'orto da Jli~rta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I'orto clo E'~iuclia1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'orto clc l'cintn Delgada.. doo:ouo.ooo . . . . . . . . . . . . . . .  
Porto dc \'i;bilun do (lastello.. .......... 

9." G-arantias do juros a cainirilios de fcrro: 
I+'oa-T~ia a hlir:tudella. 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  'I'orics \'edras r Ifarcllos. . I  BOi):i100,$0OO 
Bc:ira B:tisn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 

10.O Excesso do cniislinio de agiia em I~iriboa, 
. . . . . . . . . . .  a pag,zr :i rcsprcti~-a Coiiip:iulii:~. 150:000$000 

-- 

2.1 lS:000.d000 
-- 

4.599:5003000 - 
Miniuterio dos negocios da  fazenda, aos 4 de  mar- 

90 de 189d.-Jougt~i7n Pedro cle Oliueiru dfartins. 

Senhores. - Quando tive a honra de vos fazer a 
proposta jA transformada lia lei de 26 de  fevereiro do 
anno c o r r a t e ,  disse que para complemento da  quantia 
corisiderada indispensavel ao equillbrio orçamental, con- 
tava com o rendimento dos impostos d e  fabríco dos al- 
cooes, dos phosphoros e dos oleos. NPo carecetn estes 
ultimos de proposta especial,. pois a s  disposiçces respe- 
ctivas eatão incluidas no projecto da pauta subrnettido 
B apreciação das cortes, Irias os que  respeitam aos al- 
cooes, aos phosphoros e Lí. manteiga artificial constituein 
o assumpto da  proposta que hoje tenho a honra de  sub- 
rnetter a3 vosso exame. 

A lei d e  13 de jiilho de 1888, que l a n ~ o u  ao alcool 
industrial o imposto de  fabrico d e  20 reis por litro, e 
que é a vigente, nunca teve uma execugão cornpieta. Ao 
passo que as fabricas açorianas, subinetteudo-sa a o  re- 
gimen da  citada lei e do regulamento de  20 de  setem- 
bro d e  1885, pagam actualmente o imposto de  fabrico, 
as fabricas do continente pagam n'o sitn, mas  por aven-  
9"s provisorias que em regra não correspondern á, taxa 
legal. Esta differenga de  situação provérn, entre outras 
causas, do facto das materias primas de distillaç2o insu- 
lana serem inferiores ein custo $3 contiuentaes, deteriiii- 



nando, assim, uma divergencia accentuada no preço fa- 
bril do  alcool. 

Occorre desde logo a suggestão de  que o modo de  
resolver esta difficuldade seria estabelecer nas alfande- 
gas  do continente um direito de  importação compensa- 
dor, uma vez que o mercado continental d o destino, p6. 
d e  dizer-se, completo, dos productos da  distillação insu- 
latia; mas no regimen de  unidade administrativa em que 
a s  ilhas adjacentes estilo com o continente, regimen que 
ine nao cumpre agora apreciar nas suas vantagens e in- 
convenientes para os povos dos nossos archipelagos atlan- 
ticos, o estabelecimento de  direitos de importação sobre 
o alcool insulano seria por um lado como que a restau- 
raç8o de alfandegas raianas nas provincias do reino, e 
por outro a intervenção porventura abusiva do Estado 
no regimen interno d e  uma industria que, pelo concur- 
so das circumstancias, se encontra em condições di-  
versas d e  ~ r o s ~ e r i d a d e ,  segundo a sua 1ocalisaçZo geo- 
graphica. Se  a intervenção compensadora do Estado po- 
dCsse ir  atC este limite, quanto ao local, o principio te- 
ria de applicar-se igualmente quanto ao tempo e aos di-  
versos accidentes que pódem tornar uma industria va- 
riamente rendosa ou prejudicial aos que a exercem. 

Afastada, pois, a ideia do estabelecimento de di- 
reitos de importapão no continente para o alcool indus- 
trial insulano, occorreu ao governo o pensamento de  es-  
tabelecer o monopolio do fabríco, transformando os al- 
cooes de  industria livre em induatria fiacal, corno são 
os tabacos. D'ahi veio a authorisaçno concedida pelas 
côrtes ao governo na  lei de 30 de junho de 1891, au-  
thorisaç"a de  que, porém, o governo entendeu não de- 
ver usar, apresentando ás côrtes a proposta de  lei de  
18 de dezembro, que baseava a avença do imposto do 
fabríco n'urn contrato de grernio entre os distiiladores. 

Como não é meu intuito recommendar-vos a appro- 
vação d'essa proposta de lei, cumpre me dizer breve- 
mente os motivos que assim me determinaram. 

Os  traços fundamentaes da  estructura da  proposta 
consistem: 

a) Na prohibiçto do estabelecimento d e  novas fa- 
bricas e na  fixação inherente d e  um preço maximo de  
venda; 

b)  Na faculdade d e  importação livre d e  alcool es- 
trangeiro; 



c) N a  cornpensaçgo dada aos distilladores do con- 
tinente com os lucros eventuaes d a  iinportação, pela for- 
mação d a  sociedade ou grcmio a que seria attribuida a 
explora$o commercial do alcool tomado Qs fabricas na- 
cionaes, por um lado, e do alcool estrangeiro importa- 
do, pelo oiitro. 

Com este ultimo expediente se pretendia resolver a 
differenpa d e  situa$io industrial das fabricas continen. 
taes e insulanas; mas até esta propria vantagem da pro- 
posta encoritrou resistencias forrnaes de parte do ccni- 
mercio exportador de  vinlios que  no Porto se insurgiu 
contra. a perspectiva d e  se encontrar perante um unico 
e exclusivo foriiecedor de  alcool. Siniilhante resistencia 
poderia, todavia, desfazer se, jntroduzirido na proposta 
modificações adequadas; mas outros argumentos com que 
o seu systcriia foi itiipcigriado não tkeni resposta, a ineu 
vêr. t50 facil. 

A prohibiy,?~ do estabeieciinento cle novas fobricas 
transformava por completo a distillaçRo n'ilina iridustria 
fiscal, sem varitagerii correspondente para o thesouro. 
E a faculdade de iinporta$io livre, podendo convidar 
ao encerramento das fabricas e á rednrção d a  prodiicpiio 
nacional, vinha desnacionalisar etn parte esta iridustria, 
augiucntan~lo o volume das importa~õos,  deseqililibran- 
do mais ainda a balanpa do cornmercio, aggravando a 
situaçXo critica que se tiartua pela taxa  actual  do pre- 
mio do o i~ ro .  

As vantagens íiscaes da  proposta acarretavam por 
tal forma gravissimos iuconvenientes economicos: tão 
graves que, a meu vêr ,  a esper:tnça dos liicros de  i i i i -  

portagão se transforuiai.ia para os interessados n'uma, 
desillusão criiel. E, qiiarido asuirn n%o fosse, quando o 
ouro voltasse a não ter premio, quando o baixo prepo 
do alcool allemzo offerecesse larga inargem para bene- 
f ic io~,  vendendo o o gremio a prego3 rediizidos, a con- 
sequencia itievitavel seria affectar sbriamente a vitiçul- 
t u ra  nacioiial, depreciando Itie o valor das aguardentes. 

Estas corisidera~5es com que eu penso resumir a, 
summula das objecções formuladas pela lavoura e pelo 
cornmercio exportador de  vinhos, contra a proposta d e  
18 d e  dezcinbro de  1891, são o motivo que o governo 
actual tem para n%o vos aconselhar a sua approvagão. 
D e  accorJo com os votos expressos pela Associagão 
Cornmeroial d o  Porto, e com a s  opiniões d e  muitos dis- 



tilladores do continente e das ilhas, entendi que se ngo 
devia retirar A distillaç2lo o caracter de industria livre e 
que se podia elevar a 50 réis a taxa do imposto de pro- 
ducção. 

Entendi, porém, mais que, no caso de accordo en- 
tre os distilladores de alcool industrial, accordo indica- 
do para compensar a differença actual de condições fa-  
bris entre o continente e as ilhas, o governo poderia fi- 
car authorisado a contratar a avenpa collectiva, sem! pq. 
rbm, intervir nas condições d a  agremiapão, sem princi- 
palmente admittir a importação livre de alcool, e garan- 
tindo ao commercio de exportagão de vinhos as condi- 
ções indispensaveis B sua independencia. 

Tal Q, pois, sob este aspecto, o pensamento da pro- 
posta de lei que tenho a honra de submetter 4 judiciosa 
apreciacão das cortes. 

Reclamando para o Estado a renda annual de  r8is 
400:0006000, correspondente ao fabríco de 8.000:000 de 
litros de alcool puro industrial, quer no regimen da ta- 
xação ordinaria, quer no da avenpa collectiva, não me 
era licito esquecer que, se a differen~a de  condições fa- 
bris continentaes c insulanas levanta um obstaculo g ra -  
ve no campo da distillação nlo vinicola, o facto de ser- 
mos um paiz productor de vinho faz com que existam 
entre n6s os mesmos embaraços que se observam nas 
nações do meio-dia da Europa, e se não d l o  ria Inglater- 
ra, nem na Allemsnha, nem na S~iissa, nem na H'jlianda, 
onde o tributo do alcool encontra no consumo uma base 
de incidencia larga e segura. Nos paizes vinhateiros o 
alcool 6 principalmente uma materia prima da industria 
da preparação dos vinhos, e não um artigo de consumo 
directo. Tributar fabrilmente o alcool chamado indus- 
trial, sem tributar parallelamente o de vinho, B estabe- 
lecer uma disparidade entre gencros cuja applicação B 
identica e que são concorrentes no tnercado commercial. 
Tributar, porBm, a aguardente de vinho e dos residuos 
da  vinificação, quando, na grande maioria dos casos, a 
distillação B operação subsidiaria e inherente 4 factura 
dos vinhos, importaria em repetir como taxa de fabrico 
o impusto que o lavrador jit paga como contribuição 
predial. 

São, porBm, nuinerosas as  distillações de vinho q u e  
nElo funccionam como dependencias de lavouras vitico- 
las; são tambem numerosas as dietil1ac;ões de fructas va- 
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rias; vinlios e fructas que os distilladores, em maior ou 
menor escala, compram aos lavradores para transforma- 
rem em aguardente. 

A lei italiana de  16 de junho d e  1887 taxou com 
o imposto d e  fabrico de  324 réis por litro de  alcool abso- 
luto toda a distillação, qualquer que fosse a materia pri- 
ma, isentando apenas do tributo a qiiota de  50 litros 
concedida para consumo proprio dos viticultores. A le- 
gislação hespanhola, por seu lado, procura chegar ao  
mesmo fim por meio das licenças, cujo preço é gradua- 
do pela capacidade productora dos alambiques e pela 
classi ticação das terras. 

Itesalvando, pois, os casos em que a distillação, co- 
mo subsidiaria da  viticultiira, já se acha tributada pre- 
dialinente, entendo que a industria da  distillação 1130 
entrará fiscalmente n'um regimen normal e fixo, emquan- 
to todas aa pequenas officinas propriamente industriaes 
que funccionam ao lado e até certo ponto em concorren- 
cia com as fabricas onde se rectifica, não forem submet- 
tidas ao imposto, qualquer que seja a materia prima 
com que operem. 

Ka  estreiteza do tempo disponivel para vos apre- 
sentar esta proposta de  lei, não cabia, porém, o estudo 
paciente de assiimpto tão delicadamente coriiplexo; rz-  
cuando por outro lado perante a responsabilidade de voe 
pedir iima authorisaç"a para decretar, dentro dos limi- 
tes estabelecidos, a imposiç80 d'este ramo de  actividade 
indiistrial. E' por isso qiie mantenho a conservação do 
statzc quo, conforme es t i  estabelecido no 5 1.'' do artigo 
1.0 da proposta; mantendo tambem as disposições da  pro- 
posta anterior com relação á pequena distillação insu- 
lana. 

Peço-vos, porém, que authoriseis o governo a regii- 
lar o imposto de  licença para as distillapões que j5 hoje 
nno pódem funccionar sem ella, e creio que do uso dis- 
creto d'esta authorisação poderá vir um consideravel ren- 
dimento para o thesouro, iniciando-se e preparan30 se 
ao  mesmo tempo a resolução ultima do problema tão an- 
tigo do imposto d a  distillação. 

Ao lado de  uma producção d e  alcool industrial or- 
gada em 5.000:000 de litros, temos uma producção d e  
aguardente de  graduações mais baixas e de  materiaa 
primas diversas que acaso não desça d e  6.000:000 d e  
litros. Pois a toda easa producção correaponde, pela es- 



tatistica d a  emissEo de  licenças para fabricas e alam- 
biques, o seguinte numero d e  distillapões: 

Districto d e  Faro, 12. 
Districto de  Lisboa, 7. 
Districto de  Santarem, 45. 
E m  nenhum outro districto do reino houve em 

1888-1889 distillação industrial! Basta o enunciado 
d'estes numeroe para mostrar a necessidade urgente de  
attender a este ramo da  administrac;Eo financeira e fiscal. 

Outro ponto ainda reclamava attençlo: é o que 
constitue o (3 4.O do artigo 1.' da  proposta que tenho a 
honra de  vos apresentar, e diz respeito ao imposto de  
consumo da8 aguardentes. 

A lei de 13 de jullio de 1898, actualmente vigen- 
te, e as taxas addiccionaes posteriores, impõem ao al- 
coo1 e aguardente, de qualquer graduaçfio, a s  seguintes 
taxas por litro: 

Real de  agua no Porto e Qaya, 80,56 réis. 
No resto do paiz, 63 ,6  r8is. 
Consumo, em Lisboa, 130  réis. 
D'esta fbrma, o alcool de  95" centesimaes que en. 

tra para o consumo em Lisboa, paga 1 3 0  r6is, e como 
se desdobra em agua, por metades, para se reduzir 4 
graduação em que é bebido, concorre esmagadoramente 
com as  aguardentes de  graduação inferior que, ou n5lo 
aupportam, ou supportam menos addicqão de  agua. Foi, 
por isso, que entendi poder sem perigo elevar se, para 
Lisboa, a taxa  a 260 r6i3 por litro de alcool absoluto 
ou puro, o que equiv:ile a 130 réis para a aguardente 
de  copo a 20' Cartier. Eni Pariz o alcool absoluto paga 
479 rkis, e em XIadrid 342 reis. Para o Porto e Qaya, 
d a  mesma fórma, a taxa actual de  80,56 réis serA ele- 
vada ao duplo ou 1 G O  réis por litro de  alcool puro. E 
para o resto do paiz, incidindo o real de  agua directa- 
mente sobre o consumo, nas lojas de venda a retalho, 
n Io  havia razão para applicar a mesma regra; pareceu- 
me. porém, que a taxa actual de  63,6 réis, podia, sem 
inconveniente, elevar ~ t !  a 100 réis. 

Qual será, portanto, o rendimento provavel d'este 
ramo d e  materia contribuinte? 

E m  primeiro lugar temos o rendimento do imposto 
d e  fabríco, que tendo produzido em 1889-1890 a exi- 
gua  somma de  38042 réis, em 1890-1891 produziu, p?- 
rém, 139:043#848 réis. Suppondo em 140 :000~000  rbie 

* 



a receita actual, que a razIo de  20 réis traduz com 
effeito a producp2to calculada d e  8.000:000 de litros, se t i-  
vermos em conta a s  fabricas avençadas, temos, pa ra  
400:0006000 rkis, o augmento de 260:000&000 réis. 

Não 6 facil, nem talvez até possivel, calcular quan- 
to póde produzir a revisbo do imposto de  licença daa 
pequenas distillações, mas parece me modesto o algaris- 
mo de  40:000&000 r&. 

Computam d'esta fúrma os entendidos o consumo 
directo de alcool e aguardente: 

................... E m  Lisboa, litros.. 400:000 
.............. No Porto e Gaya, litros.. 300:000 

................ No resto do paiz, litros 1.500:000 

............ Total, litros.. 2.200:000 

Suppondo que hoje, em Lisboa, no Porto e Gaya,  
metade do volume introduzido pelas barreiras para o 
consumo entra com a graduaçEo de  95' centesimaes, o 
augmento que a reinodelação da  taxa produziria im- 
porta em 3G:OOOdOOO. réis Por outro lado, finalmente, 
regulando por 1 0 0 : 0 0 0 ~ 0 0 0  réis o rendimento do real 
de agua sobre as bebidas alcoolicas, e subindo a taxa  
respectiva de 63,6 reis para 100, ou seja cerca de  60 
por cento, o producto addiccional na mesma percenta- 
gem ser8 de  60:000fi000  rei^. 

Assim, o acrescimo total de receita sóbe a réis 
896:000&000, digamos 4 0 0 : 0 0 0 ~ 0 0 0  réis, e s mais sue 
bir& desde que se incluam na t r ibu ta~ão  todas as dis- 
tillações que devem ser submettidas ao reglmen do im-  
posto. 

Tratarei agora da  manteiga artificial a que se re- 
fere o artigo 2." d a  proposta. 

O imposto creado para esta especie de  fabríco pelo 
8 4.0 do artigo 2." da  lei de  1 3  de junho d e  1888 foi 
de  150 réis por kilogramma prodiizido, restituindo se  
ao  fabricante o que houvesse pago por direitos d e  im- 
portapão d e  materias gordurosas. 

Examinando a estatistica do real de agua e outros 
impostos indirectos, publicada com referencia ao  anua 
de 1888-1889, vêmos que a unica fabrica d'esta espe- 



cie produziu 174:554 kilogrammas d e  manteiga artifi- 
cial, empregando na fabricapõo d'ella: 156:127 kilo- 
grammas d e  margarina, 29:447 kilogrammas d e  man- 
teiga e 10:780 kilogrammas de  oleo d e  amendoim, 
importados, e 638 kilogrammas d e  manteiga nacional. 

O imposto de f'abríco liquidado n'esse anno subiu 
a 26: 1838 128 réis e os encontros por direitos de materiae 
primas a 13:3598937 réis. Nas contas da  gerencia de  
1889-1890 o imposto apparece com 15:398$209 réis e 
nas  de  1890-1891 com 20:085&.315 r6is. 

Já na data de 13 de junho de  1888 o direito d e  
importação de inariteigil, que e ra  d e  183 réis, excedia 
em 35 rkis o irnposto de  fabrico eetabelecido para a, 
manteiga artificial; e agora, elevando se o direito a 200 
réis pela proposta de pauta do governo, succederia que 
o regimen fiscal vigente favorecia coiii o bonus de  50 
réis erii kilogramma a manteiga artificial que entra abu- 
âivarnent3 no corisuiuo, pois ein parte alguma se vende 
-a retaltio manteiga de  margarina sub este nome, com 
prejuizo para o fisco e em detrimento d a  industria na- 
cional dos lacticinios. Como se vê dos nurneros ante- 
riormente expostos, a industria da  manteiga artificial, 
preparando riiaterias primas quasi completamente im- 
portadas, entra na especie das industrias exoticas, sem 
alcance para a creação real d e  riqueza extractiva do 
só10 nacional. 

Bastam estas breves considerações para justificar, 
parece-me, o artigo 2." da  proposta; e se ahi se não 
fixou o quantitativo do imposto fui  porque, pendente 
ainda como ests do parlamento a uonstruc~ão definitiva 
d a  pauta, não se sabe ao certo qual vira, a ser o direito 
d a  importação d a  manteiga. 

Determinou-se, porém, que  o imposto d e  fabrico 
fosse sempre igual ao  direito de  importação acrescido 
d e  um quarto, pois este acrescimo exprime a preferen- 
cia que deve ter a manteiga natural, nacional ou es- 
trangeira, sobre a manteiga artificial. 

A quanto subir& o acrescimo de  receita provenien- 
t e  d'esta especie? A média do rendimento nos ultimoe 
t res  annos foi, em nurneros redondos, de  20:0008000 
réis, correspondente ao  imposto d e  150 rkis. Fixando a 
pauta o direito de  200 réis, o imposto subir8 a 250 



rhie, e o acrescimo ser8, portanto, de  cerca de  7 0  por. 
cento ou proximamente 14:000pri000 réis. 

Estudemos agora o artigo 3.' d a  proposta que. 
se refere á fabricação dos phosphoros. 

A lei de  30 de junho de  1891 no § 12.' do seu 
artigo 1.' authorisou o governo a adjudicar eni praça o. 
exclusivo da  fabricação dos phosphoros, sob determi- 
nadas condições, a principal das quaes era o preso d e  
venda fixado em 5 réis para as caixas de phosphoros 
de  madeira, ordinarios e amorphos, e em 10 réis para 
os de  cêra. Decretado o concurso em 19 de setembro 
do anno preterito, a praça cnceri-ou se no dia aprazado, 
29 de outubro, sem que houvesse licitantes. Podia, é 
certo, o governo abrir  nova praça; nias o mallogro d a  
primeira, em consequencia d a  liiuitaçao dos preços d e  
venda, tornava inutil esse acto, e, a querer se obter 
d'esta industria a renda calculada, forpa era fixar no- 
vos preços. E' o que faz a proposta de  lei, deterrninan- 
do que, no caso de avença colleotiva das fabricas, a 
preço mnximo das caixas de phosphoros amorphos seja 
de  10 reis, e mantendo os preços das outras especies. 

Tiies preços ficam ainda muito Aqueiii dos que re-  
gulam em França  sob o regimeri do monopolio do Es-. 
tado, como L. facil vêr da  comparaçlo: 

Fraiica Portugal 

........... Ordinarios.. fr. 0,05 ou 9 réis 5 r8ia 
Amorphos ............. 1) 0 ,10  1) 18 u 10 u 
D e  cêra ............... D 0>15 t. 27 )) 10 D 

Na e l e v a ~ ã o  ulterior dos preços ha, portanto, ainda 
uma margem de futuras receitas eventuaes para o Es -  
tado; e tambem a ha no alargamento do consumo. 

Calcula se hoje ebte em 450 a 300:000 grozas d s  
caixas de  toda a especie por anno. E m  França o con- 
sumo official regula entre 30 e 32:000 milhões de phos- 
phoros de  toda a especie, somma que se ha de augmen. 
tar  em cerca de  1 0  por cento, introduzidos abusiva. 
mente pelo contrabando e pela fabricaçiio illicita. Dan- 
do a Portugal 18 por cento dos totaes francezes, attin- 
gimos a somma de 5:500 a 6:000 milhões de p$oepho- 
roa, equivalentes a 650  ou 6GO:000 grozas de  caixas, 
Contando, pois, sobre um consumo d e  meio milhão d e  



grozas, correspondente ao minitno fixado para o impos- 
to de fabrico, vê se que ha unia margein de 150 ou 
160:OOO grozas; e sendo 10:000~~000 réis a renda cor- 
respondente a cada s6rie de  30:000 grozas sobre o mi- 
nimo de  meio milhgo, infere-se obviamente que, ainda 
sem alterayâo dns pre(;i,s dc venda, o rendimento pbde 
subir cerca de  50:000$000 r6is. 

O estabelecimento d'esta escala corree~ondente ao 
augmento de  producgão deterniiriada pelo consuino, é 
outro ponto erri que ao governo pareceu oppo~tuilo ai-  
tcrar na sua estrnctiira o quadro de condigões estabclc- 
cidas parli. a adjuc$caçZo. 

As condigões precarias em que actualmente se acha 
a industria dos phosphoros, quer sob o aspecto do ren- 
dimento do capital fabril, quer sob o aspecto do traba- 
lho operario, levam-me a suppcr que a aseociapâo das  
fabricas se farA, no interesse cotiimiim, sob uma das 
duas fórmas que essa associag30 póde tornar. Uma d'el- 
las é a fusilo de  todas as  emprezas n'uma só, represeii- 
tando o capital fusionado em quinhões de  acc;ões ou 
obrigações e iinifcando a adtninistragão; outra é a agre- 
m i a ç b ,  repartindo entre si a producpão e o consumo 
com a renda ao Estado, e funccionando industrialtnente 
independentes, embora solidariamente responsavcis pela 
somma devida ao thesonro. 

Estranho como o governo 6 e tem de  ficar Bs com- 
binaçBes das emprezas entre si, 6 incontestavel que a 
avença coliet.tiva eom as emprezas nacionaes é o que 
se apresenta mai.; util, mais obvio e mais racional sob 
todos os aspectos. Se, pordm, causae a que o governo 
tem sempre de ficar estranlio impedirem a realisaçâo 
d'este pensatnento, estabelecer se-ha o imposto d e  fabri-  
co por unidades de producçâo, cobrado $ sahida das 
fabricas, mantendo se o regimen provadamente deficiente 
em que a industrin hoje se encontra. N'esta industria, 
como em varias outras, a especulação, e x a g e r a n d o  a 
capacidade productora, determinou uma concorrencia 
economicamente funesta. 

Tal  é, nos seus tragos geraes e summarios, a con- 
textura das propostas fiscaes que hoje tenho a honra de 
apresentar A vossa apreciayão no desempenho da ardua 
tarefa que pesa sobre mim. 

O regimen do alcool deve produzir um acrescimo 
d e  receita de 400:000~000 réis; a elevapão do imposto 



sobre a manteiga artificial render& 14:000.$000 réis; o 
fabríco dos phosphoros augmentará 260:000$000 réis, 
pelo menos, os redditos do thesoi~ro. As tres verbas som- 
madas representam 674:000&000 réis, algarismo sem- 
pre valioso, e muito mais agora, em que a todos nos 
cumpre não desviar um momento a attenyão e O cuidado 
para que, pela creapão d e  receitas novas, e pela redu- 
cção d e  despezas, possamos rapidamente alliviar o cor- 
po ecoriomico da  n i i ~ ã o  do onerosissimo e quasi incom- 
portavel peso que sobre ella faz impender a lei d e  26 
de  fevereiro d'este anrio, lei opportunamente chamada 
de salvayZo publica. 

Todos os nossos esforyos, toda a nosw dedica$io, 
tem de tornar se agora para este siiprerno desidwato; e 
o governo, sabendo os compromissos e responsabilida- 
des r;iie contrahiii, pede vos o vosso aiixilio para poder 
desempenhar-se condignamente da? siias obrigações. 

Ifinisterio (10s negocios da  fazenda, 4 de  marpo de  
1 8Y2.-t7. P. O l i v e i ~ a  Marti92s. 

Proposta d e  l e i  

Artigo 1 . O  A aguardente e alcool produzidos no 
continente do reino e ilhas arljaceiites, ficam sujeitos ao 
imposto d e  producção d e  50 reis por litro de  alcool 
puro. 

1." Exceptuam se: 
1.0 A agiiardente e alcool provenientes da distilla- 

$0 de  vinhos, borras e bagaço, bem como a d e  figos, 
medronhos e outros fructos de producção nacional dis- 
tillados em alambiques legalmente habilitados & data  
d'esta lei, nEo podendo a graduaprio da  aguardente que 
produzirem ser superior a 20' Cartier; 

2.0 A aguardente e alcool produzidos pelas fabri-  
cas e alambiqiies das ilhas ad,jacentes para consumo das 
meamas ilhas, sendo ahi livre a distillaqão destinada ao  
consumo local. 

2.' A aguardente e alcool das ilhas adjacentes 
que, não tendo pago o imposto de  producyâo fixado 
n'este artigo, se apresentarem a despacho em qualquer 
alfandega, p.agarão o direito de 100 réis por litro. 

5 3.0 Fica o governo authorisado a regular o im- 
posto de licenqa sobre os alambiques e apparelhos de  
distillação continua, incluidos nas excepções do 5 1." 



por fdrma, porém, que as taxas  respectivas nunca ex- 
cedam o correspondente tt d e  50 réis por litro de alcool 
puro produzido. 

5 4 . O  A aguardente, alcool e genebra introduzidos 
para consumo em Lisboa, ficam siijeitos ao direito de  
260 réis por litro d e  alcool absoluto; os licores, cremes 
e quaesquer bebidas alcoolicas não especificadas, terão 
o direito de 300 réis. O iinposto do real de agua no 
Porto e Viila Nova d e  Gaya,  será de 1 6 0  reis tambem 
por litro de alcool absoluto, e no resto do paiz de 100 
reis por litro de  aguardente ngo superior a 20' Cartier, 
ficando englobadoa n'estas taxas os addiccionaes actual- 
mente em vigor. 

g 5.' O vinho cuja força alcoolica fôr sriperior a 
13" pagará. pelo excesso d e  theor d e  alcool, quer na  
entrada para o consumo em Lisboa, .quer pelo real d e  
agua nas outras terras do reino, o imposto correspon- 
dente ao alcool que contiver. 

5 6.' As fabricas de alcool, siijeitas ao imposto d e  
produc$o fixado n'este artigo, poderzo averigar-se col- 
lectivamente com o Estado pelo ininimo d e  400:000fi000 
réis, correspondente á producçzo de  8.000:000 de  litros de 
alcool hbsoluto, podendo o governo inserir no contrato 
de avenEa as  disposiscieo neccssarias para regular o 
exercicio da  indu~ t~r i a ,  fixando o numero d e  fabricas, 
deterrninaudo o rnaxiino preqo de venda do alcool, que  
não poder& ser superior a 250 reis por litro, estebele. 
cendo a taxa nara a ~ r o d ~ i c c ã o  excedente a 8.000:000 

I 

de litros, garantindo a vigencia dos actuaes direitos de 
importa$o e limitando o praso do contrato de avença. 

Art. 2 . O  O imposto da producçÃo d a  manteiga ar-  
tificial fabricada no paiz ser& sempre igrial Zi taxa d o  
direito de importac,ão d a  manteiga natural, acrescida d e  

deduzindo-se, porém, os direitos de importaçwo pa- 
gos pelas materias primas gordurosas, nos termos do 
artigo 2.0 da  lei de  13 de julho de 1888. 

Art. 3 . O  Fica o governo authorisado a contratar " 
com as  fabricas nacionaes de  accendalhas e pavios ou 
palitos phosphoricos a avença collectiva do impooto de  
fabríco pela quantia minima de  2 6 0 : 0 0 0 ~ 0 0 0  r&, pa- 
g a  em prestagões mensaes, e correspondeilte .4 produ- 
cr,ão annual de  meio milhão de grozas de caixas de to- 
da a especie, acrescendo a essa renda fixa a quota de  



10:0008000 reis por cada série de  30:000 grozas d e  
caixas produzidas al6m do limite supra indicado. 

g 1." No contrato de avença o governo inserirá aa 
disposições necessarias para regular o exercicio d a  in- 
dustria no continente do reino e ilhas adjacentes; para 
garantir os direitos pautaes vigentes e limitar o prasa 
do contrato; para estabelecer as penalidades por falta 
de cumprimento das suas condipões, e prescrever a s  
disposiçzes trarisitorias necessarias, quer com respeito 
Qs formulas de agremiação das fabricas avenpadas, 
quer á liqilidação dos depositos existentes. 

5 2." As fabricas avenpdas  com o governo n ã o  
poderão exceder na venda os preços de  5 reis por caixa 
de 55 a 6 0  pliosplioros ordinarios de pau com enxofre; 
10 r&is por caixa de 50 a 35 phosphoros amorphos d e  
madeira; e 1 0  r&is por caixa de 35 a 4 0  phosphoros d e  
cêra; sendo facultativo o fabrico e venda de outroa 
yixaesquer typos de phosplioros sempre que o preço res- 
pectivo seja determinado com prévia authorisagão d a  
governo correlativamente aos precos determinados. Os 
prrqos de  vcnda nas ilhas dos Aqores serão na moeda 
alli circiilante. 

8 3." Se até ao dia 3 0  de iunho de 1892 se  não 
iI 

tiver realisado o contrato de avença collectiva das fa- 
bricas, a contar do principio do anno economico de 1892- 
1893  vigorar30 as seguintes taxas d e  imposto d e  fa- 
brico de phosphoros, cobradas á sahida das mesmas fa- 
bricae: 

1." 65000 r6is por cada sbrie de  2 5  grozas d e  cai- 
xas de  phosphoros ordinarios de phosphoro branco com 
enxofre, tendo cada caixa 55 a 6 0  pho?phoros; 

2.(' 14$000 réis por c:ida série de  25 grozas de  cai- 
xas  de  phosplioros de  segurança ou amorphos de  madei- 
ra, tendo cada caixa 50 a 55 phosphoros; 

3.' 14fi000 réis por cada s8rie de  25 grozas d e  cai- 
xas de  phosphoros de  cora de  phosphoro branco, tenda 
cada caixa 35 a 40 pavios. 

Art. 4.0 O governo fará os regulamentos necessa- 
rios para a execuç8o d'esta lei, dando conta á s  côrtea 
do uso feito das authorisações que por ella lhe são con- 
feridas. 

Art. 5." Fica revogada a legislação em contrario. 
Ministerio dos negocios da  fazenda, 4 de marpo d a  

1892.-5. P. Oliveira Martins. 



Na sessão de 18 de marCo entrou em discussao o 
projecto de lei n." 32, que é o seguinte: 

Senhores -A' vossa commiss5o do orpamento foi 
presente a proposta d e  lei n." 14.D) tendente a autho- 
risar a cobranca dos impostos e deniais rendimentos do  
Estado, tanto n a  metropole como nas provinvias ultra- 
marinas, e a cipplicar o seu producto &s despezas legaes 
do Estado. ordinarias e extraordinarias, no filturo exer-  
cicio, fixaido-se na  mesma proposta o Aaximo das des- 
pezas cxtraordinarias n a  rnctropnle, tudo no dito exer- 
cicio de 1892-1893. 

O governo reconliece a obrigaçao de discutir o or- 
çamerito do Estado, mas parece-lhe que essa discussEo 
importaria a reconsideração do qiie está preceituado no 
artigo 13." da lei de 26 de  fevereiro ultimo. 

Obrigado o governo a reformar os serviços publi- 
c o ~ !  eiii obediencia á rnaxinia economia imposta pelas 
circiiiustancias, a discussão das  differentes verbas do 
o ipmen tn ,  que p6dem e téem de ser  alteradas antes do  
c o m ê p  do anno economico futuro, seria assitn a nega- 
@o da aut t ior i sa~ão concedida ao poder executivo, e a 
cotniriiwão deixa, pois, ao governo a inteira responsa- 
bilidade do uso que fizer d a  mesma authorisapno, e por 
isso concorda em que pbde ser authorisada a cobrança 
dos rendimentos publicos do exercicio futuro, e a sua  
applicaçho As despezas Iugaes do Estado, em harmonia 
corri a I(*gislac;to vigente e segundo o orçamento ordina- 
rio propobto para o f~i turo  exercicio, e com as  reducpões 
de  encargos indicadas pelo governo. 

Supprimein se n a  tabella da despeza extraordinarita 
d a  metropole as  verbas para a s  obras d a  alfandega de 
Lisboa e d a  Escholn hledico-Cirurgica da mesma cidade, 
porque essas obras devem ser custeadas, bem como a s  
d a  escliola agricola de reforma, pela verba respectiva 
do  or<;amento ordinario. 

Incluiil-se na mesma tabella, a pedido do  governo, 
a quantia necessaria para a s  despezas de  cooperacão d e  
Portugal na  celebrapão do centenario de  Colombo. 

E m  relac%o As verbas para pagamento & Compa- 
nhia das  Aguas e do  centenario de  Colombo, vai o pa- 
recer assignado com declarações por alguns membros d a  
commissão. 

Descrevem-se ainda no orpamento ordinario as  ver- 



bas complementares do pagamento dos vencimentos á s  
classes inactivas, e para dotagão do instituto creado por 
decreto de 1 1  d e  janeiro d e  1891, em harmonia com a 
legislapão vigente, e com o recente contrato celebrado 
com o Banco de Portugal. 

Julgou-se opportuno, a pedido ainda do governo, 
incluir nJeste.projecto as autliorisa~ões pedidas pelo po- 
de r  executivo, eni 28 de  dezembro de  1891, para a 
abertura de um credito supplementar de  600 contos de  
réis destinados a preencher o d e j c i t  ordinario dos or- 
qarnentos das provincias ultramarinas no exerc;cio cor- 
rente, e,  em 23 do passado mez de  fevereiro, para a 
abertura de  outro credito da  mesma natureza, e no rnes- 
mo exercicio, da  importancia de  35 contos de A s ,  pa- 
r a  pagamento aos correios estrangeiros pelas correspon- 
dencias que por seu intermedio se recebem e expedem 
por vias maritimas ou terrestres, segundo as respectivas 
convençõep. 

Este ultimo credito não importa augmento d e  do- 
tasão do ministerio das obras publicas no actrial exer- 
cicio, pois que será attendido pela transferencía d e  so- 
bras de  quaesqiier outra9 verbas do mesmo ministerio, 
como vai preceituado no projecto. 

Algumas disposi<;Ces novas, tendentes á melhor fis- 
calisaçZo do8 dinlieiros publicos, foram introduzidas no 
projecto, que, d e  accorcio com o governo, entende qne 
podeis approvar. 

1'rojecto de le i  

Artigo 1." 13' authorisado o governo a proceder i 
cobrança dos impostos e demais rendimentos publicos na 
metropole e rias provincias ultramarinas, relativos ao 
exercicio de 1892-1893, e a applicar, respectivamente, 
o seu producto á s  despezas ordinarias e extraordinarias 
d o  Estado,  na mesma metropole e provinciag ultrama- 
rinas, correspondentes ao citado exercicio, nos termos 
das  leis de  21 de  junho de 1883, 15 d e  abril d e  1886, 
30 d e  junho de  1887, 23 de junho de 1888, 19 de ju- 
nho de 1889 e 26 de fevereiro de 1892, e decretos 
d e  1 7  e 20 d e  dezembro d e  1388, e demais legislação 
em vigor ou que vier a vigorar. 

1.0 O governo applicarh á receita geral do Esta- 
do, em 1892 1893, para compensar o pagamento da  do- 



tação do clero parochial das ilhas adjacentes, a quantia 
de 149:800~000 réis, dedazida do saldo disponivel dos 
rendimentos, incluindo juros de inscripções vencidos e 
vincendos, dos conventos de i~eligiosas supprimidos de- 
pois da lei de 4 de abril de 1861. 

5 2.O A contribuição predial do anno civil de 1892 
é fixada e distribuida pelos districtos administrativos do 
continente do reino e ilhas ad.iacentes, nos termos do 
que preceituam os 55 1." e 3." do artigo 6." da carta 
de lei de 17 de maio de 1880. 

5 3.0 O addiccional ás contribuiç(ies predial, indus- 
trial, de renda de casas e sumptuaria do atino civilde 1892, 
para compensar as despezas com. 03 tribunaes adrninis- 
trativos, viação districtal e serviços agricolzts dos rnes- 
mos districtos, é fixado na mesrna quota, respectivainen- 
te lançada em cada districto, em relação ao anno civil 
de 1890. 

5 4.0 A convers?io da divida consolidada interna 
em pensões vitalicias continíia a ser regulada rios ter- 
mas' do $ 4.' do artigo 1." da lei de 30 de junho de 
1891. 

$ 5.; Fica em vigor respectivamente ao arino eco- 
nomico de 1892 1893, o disposto no $ 5.n do artigo 1." 
da citada lei de 30 de jilnho de 1891. 

5 6.0 Continíla em vigor no exercicio cle 1892-1893 
o disposto no $ 1." do artigo 1." da lei de 23 de junho 
de 1888. 

5 7.' A despeza estraordinaria do Estado, na me- 
tropole, rio exercício de 1892-1892, despeza a que é 
applicavel o disposto no 5 1." do artigo 10.O da lei de 
21 de junho de 1383, é fixada, nos termos da legisla- 
pão eni vigor, ou que venha a vigorar, em 4.589:500$000 
r&; a saber: 
Ao ~riinisterio dos negocios da fazenda DT:500$000 
Ao ministerio dos negocios do reirio., 140:000~000 
Ao ministerio dos negocios da guerra. 200:000~000 
Ao ministerio dos negocios da marinha: 

Direcpão de marinha 200:000#000 
Direc~ão do ultramar 1.768:000$000 

-- 1.963:OOO~OOO 
Ao ministerio dos negocios estrangei- 

ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 86:0006000 
Ao ministerio das obras publicas, com- 

mercio e industria. . . . . . . . . . . . . . . 2:098:000lj000 





5 13." No anno economico de 1892-1893 fica em 
vigor o disposto no artigo 12.0 do decreto de 30 de ju. 
nho de 1891, e nos artigos 57.' a 59.' do regulamento 
geral da  contabilidade publica, guardando se, porhm, o 
principio geral estabelecido no § 2.' do artigo 14.' da 
carta de lei de 26 de fevereiro de 1892. Fica outrosim 
declarado que todas as despezas novas authorisaclas por 
iei dantro de qualquer anno economico, e que não po- 
derem ter sido incluidas nas respectivas tabellas, serão 
satisfeitas mediante a abertura de creditos especiaes, 
segundo o disposto no § 9.O do artigo 1 .O da carta de 
lei de 30 de junho de 1891, sendo de execução perma- 
nente a disposição d'este paragrapho. 

$ 14." São abertos creditos supplementares para 
despezas do exercicio de 1891-1802, a favor do minis- 
terio dos negocios da marinha e do ultramar, para des- 
pezas geraes das provincias ultramarinas da quantia de 
600 :000~000  rúis, e a favor do ministerio das obras pu- 
blicas, commercio e industria da quantia de 35:000d000 
rúis, para pagamento aos correios estrangeiros pelas 
correspondencias que por seu intermedio se recebem e 
expedem por vias maritimas ou terrestres, segundo a8 
respectivas convençZes, devendo estbe ultimo credito ser 
satisfeito pela transferencia de sobras de outras verbas 
do orçamento ordinario do respectivo ministerio. 

3 15." Fica o governo authorisado a modificar o 
contrato de 20 de abril de 1857, com a empreza daa 
obras do melhoramento do porto de Lisboa, por fbrma 
que sem prejuizo dos interesses commerciaes do mesmo 
porto, e supprirnindo por completo a dotação necessaria 
para a conclrisão das referidas obras, o dito contrato de 
construcção se transforme n'ilm contrato de exploração, 
que ficarai sujeito & approvapão parlamentar. 

tj 16.0 A liquidapão com a camara municipal de 
Lisboa, a que se refere o n.' 1.' do 5 36." do artigo 
1." da lei de 30 dejunho de 1591, abrangerá o segun- 
do semestre do anno civil de 1891. 

5 17." E' expressamente prohibido o pagamento 
de  quaesquer estudos de obras publicas pelas verbas 
respectivas da construcç80, o qual s6 poder& realisar-se 
por verba especial para aquelle fim legalmente desti- 
nada. 

5 18." Nenhuma despesa ou subsidio pela secção 
1." do artigo 19." do capitulo 6." do orçamento do mi- 



nisterio das obras publicas, quando se refira a edificios 
que não estejam na posse do Estado, poderá ser orde- 
nada sem que, previamente, tenha sido publicado na 
folha official o decreto authorisando essa despeza ou sub- 
sidio. 

5 19.. Esta lei começará a vigorar no dia 1 de ju- 
lho de 1892, excepto o disposto nos s§ 9.' e 14." a 16.0 
d'este artigo, que fica em vigor a datar da  publicação 
da  mesma lei. 

Art. 2 . O  Fica revogada A legislação contraria a 
esta. 

Sala da  commissão, aos 15 de marpo de  1892.- 
fiíanoel Pinheiro Chagas, Franco Castellu Branco (com 
declarações), Jos i  Esteuão de Moraes Surnzento, Adol- 
pho Pimentel, Antonio Muria Cardoso, Teixeira de Vas- 
concellos, Sergio de Castro, Adriuno Entilio de Souza 
Cavalheiro, Lzccia~~o Cordeiro, (vencido na parte do cen- 
tenario); Antonio M. P. Currilho, relator. 

ARTIGO XIV 

Fabricação e emissão de notas 

Na sess8o de 14 de  março o snr. Manoel de  Arria- 
g a  diase que chamava a atterição da  camara para um 
assumpto de altisaima importancia, a respeito do qual 
ia apresentar uni requerimento e fazer algumas pergun- 
tas, As quaes estimaria que o governo na proxima ses- 
são déssz uma resposta catbegorica. 

Ninguem podia pGr em duvida que se estabelecera 
uma grande desconfianpa, não só com relação á admi- 
nistração do Estado, mas, e principalmente, com rela- 
ção As garantias que o Banco Emissor póde dar  aos por- 
tadores dos seus titiilos. 

Tinha tido toda a eautella em evitar um debate tão 
espiiihoso. Mas n t o  havia j á  quem, por maior que fosse 
o seu talento, podk~se  illudir a logica dos algarismos e 
a verdade provada para muitos. 

E r a  preciso fazer-se algunia cousa a favor do cre- 
dito nacional, mas náo se seguindo os processos anti- 
gos, porque taes processos n l o  faziam senão augmentar 
o regêlo da  atmosphera que nos cerca. 

N'este sentido mandava para a meza o seguinte 



requerimento, acompanhado das perguntas s que se re- 
ferira: 

((Requeiro que, pelo ininisterio dos negociod da  fà. 
zenda, ou, n%o sendo por este, pelo dos negocios estran- 
geiros, seja enviada a esta camara, com toda a iirgencia, 
cópia do contrato celebraclo rio estrangeiro para a fabri- 
cacâo das notas do Banco E~nissor;  e bem assim d a  cor- 
respondencia trocada a este respeito até seu ajuste defi- 
nitivo.-O deputado por Lisboa, n/lunoel de A T ~ ~ c L ~ ( L . ) )  

nSobre o mesmo assu rn~ to  tomo a l i b ~ r d a d e  def'or- 
mular as seguintes perguntas, cujas respostas desejo rne 
sejam dadas ou pelo snr. ministro da  fazenda, ou pelo 
snr. presidente do conselhona sessão de hoje oii na  i>ro- 
xima imtnediata, quando qualquer de ss. e x ~ . " ~  ee jril- 
gae  devidamente habilitado: 

((1." A quem pertence a propriedade das chapas 
com as quaes se téern fabricado no estrarigeii*~ as notas 
do Banco Emissor? Sc ao governo, se ao Banco F h i s -  
sor, se á empreza que as fabricou a d'ellas coiitiniia a 
fazer uso? 

((2." Que so1erunid:iJea e precau~ões  foram udopta- 
das para authenticar as referidas cliapas, li'ira garantir  
a sua guarda e co~iservaqZo, it extracg"a, o destitio e 
remesfia de notas, a té  entrarem i ln 13ariCo Eriiissoi? 

a 3 . "  Se o governo rnanteni da  sua (lirecta eszcllia, 
junto da  empreza falticwdors de notas, algtiiii delegaclo 
seu para fiscalisar e exigir o ciitnprimerito cxarto de  to- 
das a s  solemnidades que assnmpto tão inelinclroso re-  
clama, e qual elle é? 

Por  quem se faz representar directariieiite o Banco 
Emissor? 

u4." K ~ o  se achaudo previsto nas luasen para a 
constitiliq~o do Banco Emissor, approvadas psla carta 
de lei de  20 de  ji~ltio de 1887, ncin em oiitro docunlen- 
to official de  igual foiga, a Iiypothese, extremamente 
grave, de  se inandar fabricar no estrangeiro as notas 
do Banco Emissor, que téem hoje de facto ciirso for$%- 
do, o 7zunlero exacto das qzce sEo fubricudas c' -i-éuia- 
mento az~tlzorisado pelo rsspectiuo rni7~istl.o cl« jitzencla 
ou pov conselho de mi7zistros; ou foi em tempo, e aitida 
hoje o 8, da  exclusiva responsabilidade do Banco Ernis- - 
ser? 

(5." Como se authentica o exacto cumprimento das  
ordens dadas para a extracçso das notas? 

vot. 3 . O  19 



«G.a Quem jiilga, no acto d a  extracc;ão das mes- 
mas, d e  sua perfeição ou deficiencia, e que destino é da-  
do e por que fórma As que saiham mais ou menos vicia- 
das? 

~ 1 7 . ~  O Banco Emi3sor deixou alguma vez, e quan- 
do, de  enviar semanalmente ao governo a synopse re- 
sumida do seu activo e passivo, com designapão das es- 
pecies rnetallicas existentes na caixa e d a  importancia 
das notas ern circulação, e bem assirii de  quaesquer obri- 
gasões á vista, a que pela referida lei é obrigado? 

((8." S c  o governo, por decisão tornada em conse- 
lho d e  ministros, como lhe faculta a lei, autborisou al- 
guma vez, e quando, ao referido Banco a rediicção d a  
reserva metallica imposta nos artigos 12.0 e 13.' da ci- 
tada  lei? -O deputado por Lisboa, ManoeZ de Ar~ iaga . i )  

Quando lhe fossem dadas a s  respostas a estas per- 
guntas, então tomaria de  novo a palavra. 

31andou se expedir este requerimento. 

ARTIGO S V  

Processo da fava 

E m  seguida ao que acaba de ler-se, o snr. Manoel 
d e  Arriaga disse que tomava ainda a liberdade de  cha- 
mar  a. a t t e n ~ ã o  da  camara para um acto de  alta impor- 
tancia,  praticado jii na gerencia do actual governo. 

Referia-se ao accordzo d a  segunda instancia do 
contencioso fiscal, em que apparece confirmado o accor- 
d ã o  da  primeira instancia, que annullou todo o proces- 
so  denominado «da fava)). 

Por  mais precauções que tivesse havido para o sub- 
trahir á critica do publico, sobretudo na capital, estabe- 
1ecera.se uma corrente escandalosa que reclama provi- 
dencias a respeito dos abusos e crimes archivados n'a- 
quelle processo. 

Quem attentasse n'esta corrente não podia deixar 
de reconhecer que a publicação do accordlo tem uma 
altissima importancia politica. 

Parecia, segundo diziam alguns jornaes, que o snr. 
Oliveira Martins quizera varrer qualquer responsabili- 
dade que lhe podéssem imputar, atirando as todas para 
cima do snr. Marianno de Carvalho, porque era coin es- 
t e  nome que o accordão apparecera contirmado. 



Continha o accordão sobre materia de  facto razijes 
d e  tal urdem que levariam ao espirito d e  qualquer ju .  
risconsiilto, ao espirito de  qualquer homem d e  bem, o 
convencimento de que no processo estno archivados al .  
guns factos que nâo pódem ficar impunes, sem que uma 
razão suprema obrigue todos ao  silencio. 

Levant i ra  duas vezes a questão, sendo na  primeira 
vez ministro da  fazenda o snr. Franco Castello Branco. 

S. e ~ c . ~  dissera que não confirmaria o accordão, 
mas no seu tempo nada se fizera, assim como nada se  
fizera quando foram ministros da  fazenda os snrs. Mello 
Gouveia e Augusto JosB d a  Cunha. 

Sb ultimamente fora o accordão confirmado pelo 
anr. Marianno de  Carvalho. 

Parecia lhe que o governo, tendo vindo para refor- 
mar tudo, para fazer entrar o paiz em vida nova, nHo 
podia dar  mais um passo sem annullar aquelle accordzo. 

Tudo o que teria a dizer estava incluido n'uma mo- 
$50 que redigira, e por isso limitava-se a lêl-a e a man- 
da1 a para a meza. 

JII tinha redigido esta proposta ha dias, mas não a 
tipresentira por ter lido em alguns jornaes que o snr. 
ministro mandaria annullar O accordão. Como succede- 
r a  o contrario, mandava a agora para a meza 

O orador Iêu a sua proposta, que é a seguinte: 
ctconsiderando que no Diario do Governo do pre- 

sente anno, n." 39, na gerencia do actual ministro d a  
fazenda, e em obediencia As prescripções legaes, foi pu- 
blicado o accordão do Tribunal do Contencioso Fiscal 
d e  segunda instancia coritirrnando o accordâo da  primei- 
r a  instancia de Lisboa, no processo por descaminho de  
direitos contra a firma Rensaude & C.", vulgarmente co- 
nhecido pelo <processo da  fãvaa e que d a  sua extensis- 
aima e complexa exposição dos factos arguidos e do 
objecto da  contestaflo ou defesa se apura incontrover- 
samen te: 

a) Que na alfandega d e  Lisboa, nos snnos d e  1882 
-a 1883, deixaram de ser despachados 4.1 15:822 kilo. 
grammas de  fava consignados A firma commercial Ben- 
saude & C." e José da  Silva Moreira ou José Moreira 
d a  Silva; 

b )  Que este espantoso descaminho de  direitos im- 
portou para o fisco n'um prejuizo liquidado em r6is 
31:6378978, e deu ao fisco o direito 4s respectivas mul- 



tas liquidadas em 155:220$590 réis: ao todo 186:8584563 
réis; 

« E  ciue vara ser levado a cabo, manifestamente 
L s 

com a prerneditqda impunidade dos culpados, foram sub- 
trahidos fraudulentamente dos archivos da  aifandena. 

c> # 

não só alguns dos seus respectivos livros, nias outros 
muitos documentos valiosissimos, cotrio foi ver3ificado por 
uma cominiseão syndicante, e que além d'isso se lancou 
mão de  iim ngme supposto, o de  José da  Silva BIoreira 
ou José Miloreira da Silva, iiidividuo que nunca existiu 
oii de que não houve meio de saber se quem é, o que 
tudo envolve crimes graves previstos e punidcg no Co- 
digo Penal, cuja punição, hoje mais do que nunca, é re- 
clamada pela forga das circuinstancias; 

«Que tendo sido, com authorisaçgo parlamentar, 
a d o ~ t a d a s  em 1883. De10 ex-iriinistro e secretario de Es- 

I I 

tado o snr. Hintze Ribeiro, rnedicfas legislativas corii a 
intuito de  reprimir e castigar os extraordinarios abusos 
que nas alfandegas se estavam praticando com prejuízo 
do fisco, como se vê do seu extenso e bem eloborado re- 
Intorio pixblicado no Dia r io  do Govevno n.' 21':, de  23  
de  setembro do mesmo anno, e de  que o referido pro- 
cesso d a  fava é o rnais ruidoso e eloqucmte documento, 
quando este se achava seguirido os cievidos termos, por 
decreto de  20  de  julho de  1886, Diario do Guuerno d e  
11 de setembro, n.O 206, foram adoptadas novas medi- 
das referendadas  elo ex-rninistro e secretario de  Estado 
Marianno Cyrillo de  Carvalho, com o intuito, segunda 
se lê rio respectivo relatorio dou poderes publicos, pala- 
vras textuaes-fixarem e regr is  que, não só 
garantam aos accuuados a mais ampla defeza, mas as- 
segurem tambem uma reconhecida compctencia n'aquel- 
les a quem fôrem distribuidas as meliridrosas e dificeis 
funcções de  julgador; 

<Que, tendo sido effectivatiiente estatilidas, em har- 
monia com estes preceitos, as mais dilatadas garantias 
para a defeza, artigos 74.O, 73.", 76.O e outros, foram 
tambem orgauisados os tribunaes charriadou do Conten- 
cioso Fiscal de  primeira e aegurida i~istancia, com al-  
guns elementos alheios á adininiutraqiio fiscal e judicia- 
ria, tirados do corpo do comruercio, artigos 28.0, 29.O, 
32.O e outros, e que estes, a16tn de  não terem os conhe- 
cimeritos technicos e a prática de  bern julgar, foram obri- 
gados a examinar o processo e por-lhe c visto, no pra- 



so de quarenta e oito horas, e a julgal-o, a final, na  pri- 
meira sessão, artigos 100.' e 128.O, emquanto as provas 
eram tko amplamente facultadas, O que equivale a riso 
poder forriiar se juizo seguro e fundamentado nas  sen- 
tensas, cotno ali& é mister; 

«(Jcie, em virtude das referidas alterasões na  fórma 
de julgar! se  proniinciaram dou8 accordlos, o do tribu- 
nal da primeira instaricia, cujos fundamentos e data nTio 
véerri aliás consignados na  exposição do segundo accor- 
dão, mas são do conhecimento publico pelo appenso a o  
n . O  249 do jornal do Porto 0 Cornmercio Portaqz~ez,  d e  
16 de  ontubro de  1888, e o do tribunal da segunda ins- 
tancia, datado de 23 de maio de  18339, ambos absoluto- 
rios da  firma demandada e dos respectivos empregados 
da alfandega, igidiciados por despacho d e  6 de outubro 
de 1886, coni voto iinanime dos juizes; 

nQiie os i~ fe r idos  accordâos forain tirados contra 
os votos em separado dos respectivos auditores, constan- 
tes dos referidos Dia r io  do Qocerlzo e appenso ao Com- 
mercio Portz~guez, e que os fundamentos n'estes invoca- 
dos são sobremaneira convincentes e baseados em factos 
incontroversos, e em principios de  direito de  iridisçuti- 
vel e priiuordial necessidads, emquanto que os que fize- 
rain vencimento são por assim dizer o reconhecimento 
dos proprios crimes, cuja impunidade n'elles contradi- 
ctoriarnei~te se garante; 

«Que sendo pela primeira vez interpellado o gover- 
no pelo aixtlior dli presente proposta na sessão de 4 de  
junho de 1890 sobre se  O então ininistro d a  fazenda o 
snr. Franco Castello Branco. que na qualidade d e  aud i -  
tor tiniria. votado contra o referido accordão da  semrida  - 
insttlticia, o sanccionaria como ministro e que providen- 
cias adoptaria, no caso contrario, .para evitar a consum- 
magão do escandalo que itnportaria a annullapzo do pro-  
cesso, pelo dito ministro fora respondido-palavras tex- 
tuaes:-al1endo votado contra, não podia d a r  a minha 
confirrna~ão, e, portanto, como era natural, recusei-aa; 

« E  qixe referindo se em seguida ao vicio da  ci tada 
lei referendada pelo snr. Blarianno Cyrillo de  Carvalho, 
S. e ~ c . ~  tomou para com o parlamento e o paiz o com- 
promisso de remedia1.o se  lhe fosse concedida a autho- 
risapão, por elle pedida, para refotSmar o serviço das al-  
fandegas, como o foi e acrescentou-palavras textuaes: 
-«Se essa authorisa~âo me fôr concedida, eu, como en- 



tendo que os ministros nEo devern ter segredos, iião te 
nho duvida em declarar que a niinlia opiniao B favora- 
vel Ct reforma da  lei actual e que por essa re lnrn~a de- 
vem passar para o Supremo Tribunal de J i i s t i ~ a  as a te  
tribuiçCes que hoje cornpetein ao ministron; 

«Que ainda inteipellado sobre o nieslno assuriipto 
n a  sessão do dia 12 de  agosto pelo aathor da  proposta, 
no discurso que  pronunciou a respeito da  referida aiitho- 
risaç30, o mesmo miriistio, conderi-inando as  niedidai; re- 
formadoras do snr. nlarianno Cyrillo de Carvalho e exal- 
$ando a s  do snr. EIiritze Itibeiro, e protestando coi~ira 
as  arguições que siippuz lhe haviain sido dirigidas por 
não ter jd feito piiiiir os authorcs do descamínho de di- 
reitos no processo em qaestLo, S. exc.*, sein renegar O 
seu primeiro compromisso, declarou a pag. 1:823 das 
sessões da camara-que llie bastava exercer a sua fun- 
~ 9 %  admiriistrativa para fazer piinir os ciimiriosos e que 
a responsabilidade seria d'elle desde que nno applicasse 
O rebpectivo castigo; 

«Que, apesar das  psomessas du referido ex.iiiinis- 
tro, ,por quaesquer circuilirtaricias, por\ en tura siiperio- 
res a sua vontade, nerri fera remediado o vicio da  lei 
por S. e x ~ . ~  reconhecido, nem estabelecidos novos pre- 
ceitos para evitar se o perigo da  confiriliagão do accor- 
dBo d a  segunda instanoia, que arinullc u todo o processo, 
antes pelo contrario, que, estarido sem confirnia$io dii- 

r ~ n t e  toda a gerencia de S. exc.", airida contiiluoii no 
mesmo estado durante a s  pereneias dos srirs. AIelio (>OU- 

<, 

veia e Augusto José da Cunha, ate que voltoil a oc- 
cupar a pasta d a  fazenda o author das referidas altera- 
ções, o snr. Marianno Cyrillo de Carvalho, na  situapão 
creada em 22 de  maio de  1891; 

«Que,  não se tendo aventurado nenhuni dos 'ires 
referidos ex-niinistros a confirmar o accord%o do  tribu- 
nal  da  segunda instaricia, este sí, o f u i  em data de 30 
de setembro ultimo pelo ex ministro, sobre o qual im- 
pendem enormes responsabilidades de desvios de algiins 
milhares de contos de  reis e111 prrjilizo do fisco, e de 
convenios, como o d e  Ambaca, que o actual ministro da 
fazenda declarou n%o sentir se ailthorisado a ratificar, 
por entender que n2io assentava em disposiç50 alguma 
- .  

legal; 
@Que o actual processo do contencioso fiscal, a161n 

d e  não d a r  garantias sufficientes para a defeza dos di- 



reitos e dos interesses do fisco, como dito fica, nem a o  
menos perinitte embargos aos accordãos da segunda ins- 
taucia ou recurso d'esta, segnndo algumas opiniões, para 
um tribunal superior, onde os preceitos e o saber d e  
bem julgar sejam solidamente garantidos; 

«Que da  annullação do referido processo resulta 
necessariamente, por um lado a impunidade dos crimcs 
n'elle revelados, por outro a negação do programma de 
vida nsva adoptado pelo novo governo e a contradicgto 
em que este se põe com algumas das medidas por elle 
jtí decretadas; 

aQua, finalmente, na situação singularmeute grave 
que se atravessa, importa que acima de tiido e de todos 
prevaleçam a justipa e a moralidade nos actos da admi- 
nistração publica: 

aTenho a honra de ~ r o ~ ô r  vos: 
I I 

cQue seja convidado o governo a annullar a ronfir- 
maçào do referido accordão; 

a 2 . O  Que sejam votadas na presente sessão legisla- 
tiva quaesqiier providencias que alterem o actual pro- 
cesso do coutericioso fiscal, no sentido de dar ao julga- 
mento mais amplitude e segurança, como fôra estabele- 
cido para a producção das provas, e em especial, re- 
curso para um tribunal superior, dos accordãos da se- 
gunda instancia, ou directamente para o Supremo Tri- 
bunal de Justiça, no sentido das referidas indicaçCies do  
ex-ministro o snr. Castello Branco, ou de um tribunal 
misto de juizes do mesmo tribunal com os da Relação 
de Lisboa, como foi adoptado para o tribunal especial 
de verificagão de poderes creado pela lei de 21  de maio 
de  1874, ou conforme melhor parecer á sabedoria e so- 
licitude do governo; 

a 3 . O  Que independentemente do resultado do refe- 
rido processo se extraiham d'elle desde já por certidão 
authentica as peças necessarias para fazer-se punir nos 
tribunaes ordinarioa os authores dos crimes alli denun- 
ciados. - O deputado por Lisboa, Manoel de Arriaya. B 

A proposta ficou para segunda leitura. Foi depois 
admittida e enviada ás commissões de fazenda, legisla- 
çào civil e infracsões. 



ARTIGO X V I  

Discussão e approvação da resposta ao discurso 
do throno 

N a  sessão de  16 de  março entrou em discussão o 
projecto de resposta ao discurso da coroa. E' o seguinte: 

cSenhor.-Foi nos grato acercarmo nos de  Vossa Ma- 
gestade, ao tcbrmos que iniciar os nossos trabalhos par-  
lamentares. Representantes de  um paiz que considera a 
liberdade o mais precioso dos seus bens, acatamos o che- 
fe do Estndo, cuja magistratura suprema tem na  liber- 
dade popular as suas raizes. 

Folgamos que Vossa Magestade v i ~ s e ,  nas excur- 
sões que fez pelo paiz. qual o profundo affecto que o 
povo poriuguez consagra a Vossa Magestade e A fami- 
lia real. ilisnifestoii assim o povo não s6 que prdza e 
estima as instituições que o regem, dignas d e  uma na- 
$0 livre, mas que sabe prestar homenagem ao alto ma- 
gistrado que a s  respeita e a s  cumpre, e i s  virtudes que 
tornarn a real fatuilia crédora do respeito popular. 

No uso quc o governo de  Vossa b g e s t a d d  fez 
das authwisações que recebeu, vêmos com prazer que 
tomou como orientaçto a necessidade impreterivel d e  
reduzir ar  despesas publicas. Mais do que nunca essa 
riecessidade se affirma, e em tudo o que o governo d e  
Voss:~ blagestãde tenha intentado oii venha a intentar 
n'esse sentido, encontrará d a  parte dos representantes do 
paiz a mais fervorosa coadjuvaçto. 

Estimamos que o governo de Vossa Magestade tives- 
s e  o mesmo ponto d e  vista nas medidas que tomou no 
,uso das attribuições que lhe confere o artigo 15.' do 
primeiro Acto Addiccional á Carta. O cumprimento dos 
deveres que nos incumbem, como possuidores de  vastas 
e i1i)portantes colonias, não é inconciliavel com a obe- 
diencia ds regras de  uma severa economia. 

11 cordealidade das nossas relações com as  poten- 
cias estrangeiras 6 um elemento essencial para o traba- 
lho da  nossa reorganisação interna. Contribuiremos pa- 
r a  que ella continue examinando áttentamente os docu- 
mentos diplomaticos que o governo de  Vossa Magestade 
tiver de submctter ao nosso exame, ou á nossa appro- 



v a ~ ã o ,  e apertando os laços de  justa e equitativa reci- 
procidade que nos liguem com as outras n a ~ õ e s .  

Com relagão aos tratados de  commercio que pos- 
sam vir substituir os que foram recentemente denuncia- 
dos, esperaremos o resultado das negociações a que te- 
rá de se proceder, e a que presidirti de  certo o criterio 
qiie Iioje domina em todo o mundo economico, e que 
não sacrifica a generalisações de livre-cambio a justa 
defeza dos interesses da  produc$io naciorial. Nas allian- 
$as cornmerciaes com os paizes que, pelo genero d a  sua 
industria e da  sua agricultura, pódem cncontrar aqui 
um bom mercado para OS seusproductos, dando nos em 
troca um boni mercado para os nossos, está sem duvi- 
da o scgredo d a  futura organisa~ão economica interna- 
cional. Foi nos grato, pois, sabei.mos que corriam feli- 
zes as riegociações com o Brazil, não só poiqne 6 elle 
um dos paizes que se acham rias condições a que nos 
referimos, nlãs tambem porque riunca poderemos csque- 
cer os laqos de fraternidnde que a esse povo nos ligam, 
e tudo quanto concorra para os apertar sei& bem RCO- 

%do pelos representantes do povo portuguex. 
Sabemos bem qne n%o pUde o governo descurar a 

grave qilestno da  reorganisa~ão das nossas f o y a s  defen- 
sivas, eiiibora tenha de  obedecer, como Vosaa Blages- 
tade indica, e ho,je mais do que nunca, ti instante ne- 
cessidade d e  reduzir e iião de aggravar as despezas 
publicas. Por  isso vimos com prazer que o governo de 
Vossa nltagestade liga uma importancia suprema ao res- 
tabelecimento do equilibrio orsamental, base essencialis- 
sima de  todas as reformas economicas. A reforma das 
pautas, que, desde o moniento que possa garantir uma 
justa proteccão ao trabalho nacional, tanto p6de con- 
correr para o desenvolviinento do paiz, não produzirá 
os seus salutares effeitos se a gerencia financeira não dQr 
ao Estado o desafogo de  que precisa para exercer a sua 
funcgão tutelar. 

Por  .isso comprehendemos bem quanto 6 salutar o 
principio de introduzir nas obras pixblicas,.que tão lar- 
go desenvolvimento tiveram, uma prudentiseima mode- 
rapão que tenha em mira principalmente a mais larga 
reducção possivel dos encargos existenteb. E' esse o cri- 
terio que Vossa Jlagestade indica, e B esse o que nun- 
ca devemos esquecer. 

Senhor, não desconhecemos a gravidade a a  situaqão 



que atravessamos, da  crise que nos assoberba, e que de 
dia para dia não tem feito senão aggravar se; mas o 
paiz tem bastantes vezes superado dificuldades não me- 
nos graves, graças ao patriotismo, 4 cordura e ao bom 
senso dos seus filhos, ao zêlo e A boa vontade dos po- 
deres piiblicos. S e  os factos j 4  t8em mostrado que não 
degeneraram as grandes qualidades civicas do povo por- 
tuguez, não nos mostraremos n6s menos resolutos e m  
debellar a procella que nos atormenta. O paiz encon- 
trará, tanto nos seus ~E~resentantes ,  como no governo d e  
Vossa Magestadc, a energia e a abnegação, que tantaa 
vezes resplandeceram na historia portugueza. 

Sala das sessões da  commissão, 8 de março de  1892. 
-Antonio de Azevedo Castello Branco-Pedro Victor da 
Costa Supueira-Antonio Maria Cardoso-E'. Arouca- 
Manoel Pinheiro Chugas. P 

Approvado, depois do deputado Francisco BeirHo 
declarar, por parte dos seus auiigos politicos, que nPo 
considerava enta occasito opportuna para levantar ques- 
tões de  caracter politico; que votavam, portanto, o pro- 
jecto de resposta ao discurso do throno, como simples 
acto de  cortezia A coroa. 

ARTIGO XVII 

Anniversario do Principe Real 

No dia 21 de  março, pfr  parte d a  camara dos de- 
putados foi apresentada a Sua Magestade El-Rei a se- 
guinte felicitação: 

«Senhor.-A camara dos deputados da  napão por- 
tugueza, felicitando Vossa Magestade pelo fausto anni- 
versario natalicio de Sua Alteza o Principe Real, signi- 
fica o seu intinio accordo com os sentimentos d a  nação, 
para a qual nào i: indifferente a passagem dos dias qua  
são festivos e jiibilosos para a familia real. 

Demonstra este facto a allitinça que existe entre o 
chefe do Estado e o povo, e n7ella consiste a esperança 
d e  que a naç5o venha a ter ainda longos dias d e  pros- 
peridade, saliindo triumphante das angustias por que es- 
tA presentemente  passando.^ 

A resposta de  Sua Magestade foi a s e ~ u i n t e :  



((Agradeço mui cordealcente B camara dos snrs. de- 
putados d a  nação as  affectuosas felicitações que me di- 
rige e 9, minha familia pelo anniversario natalicio d o  
Principe Real. Nenhumas demonstrações p6dem ser mais 
gratac, ao meu coraçho de pai e d e  Rei sinceramente li- 
beral, que a s  leaes e patrioticas expressões dos directos 
representantes da  nação. 

Creia, pois, a cainara dos snrs. deputados, que  
milito me commove mais esta prova d a  sua constante 
affeiyão B minha pessoa e A minha dynastia, e na qual 
se traduz tambeni a sua firme dedicação As nossas ins- 
tituiçoes politicas. » 

ARTIGO XVIII 

Fallecimento de Lopo Vaz de Sampaio e Mello 

Na sessão de 22 de maio. o snr. aresidente disse 
I 

que cumpria o doloroso dever de  coniinunicar 6, camara 
a tri:te noticia da  morte do conselheiro Lopo Vaz d e  
Sarnpaio e hIel10. 

Fora dentro d'este recinto que a sua prestigiosa 
palavra patenteara a opulencia das suas faculdades men- 
taes, tão brilhantes, quanto bem ponderadas c harnio- 
nicas. 

Por largos annos, na memoria de todos, no corapão 
de  muitos vibraria o ecco saudoso d'aquella rara e ma- 
ravilhosa eloauencia. 

At6 e x b a l ~ r  o ultimo suspiro Iiict&ra indefessamen- 
t e  nas nobres pelejas politicas, e sempre em bem do Es -  
tado. Cahira no campo da  lucta, ferido pela morte im- 
placavel, com a serenidade estoica do heroe e a santa 
Eesignação do martyr. 

Aos seus antigos companheiros de  armas, mem- 
bros d'aquella assembleia politica, cumpria prestar lhe a s  
ultimas honras. A camara, pois, coni o seu elevado cri- 
terio e na inspiração do seu sentimento, deliberaria so- 
bre o modo mais condigno de  prestar a derradeira ho- 
menagem ao morto, illustre para todos, e querido para  
muitos. 

O snr. Veiga Beirão:-Mandava para a meza a 
seguinte proposta, tambem assignada pelos snrs. Eduar- 
do José Coelho, Alves Matheus, Francisco de  Medeiros, 
Jos6 Julio Rodrigues e José Maria de  Alpoim: 



aA camara, notificada da morte do antigo deputa- 
do Lopo Vaz, delibera lançar na acta um voto de sen- 
timento por tão triste successo, encarregar a meza de 
dar d'isso parte á exc."" viuva do finado e encerrar em 
seguida a presente sessão. - Francisco Beirao-Eduar- 
do José Coelho -Alvas Matheus-Francisco de Medeiros 
-José Julio Rodrigues-José Maria de Alpoim. » 

A '  proposta que tinha a honra de mandar para a 
meza não a fundamentava; tinha essa honra e um gran- 
de  sentimento em o fazer. Não a fundamentava, porque 
ella se impunha ao espirito; diria melhor, ao coração de 
todos, com a força ineluctavel coui que a perda de um 
ente querido arrancava a todos n6s os gritds soluçantes 
da  dar e as Iaprimas amarissimas da saudado. u 

Apresentando esta proposta, não era seu intento 
tomar o passo n'esta lutiiosa homenagem a qualquer dos 
seus illustres collegas da maioria; mas aproveitava o en- 
sejo de provar mais uina vez que na boa terra portu- 
gueza, quando succumbia um estadista da estofa do snr. 
Lopo Vaz, os primeiros a prestar culto eram aquelles 
que foram os seus mais extrenuos adversarios na poli- 
tica. 

Morrera ainda ha muito pouco Lopo Vaz, e havia 
tão pouco, que os seus amigos, depois de se embevece- 
rem na coritemplaçiio do seu cadaver, que unia morte 
prematura deixára na apparencia de um calmo repouso 
as ultimas illusões da vida, agrupados em torno d'elle, 
velavam ainda o seu corpo. Era, pois, muito cedo pa- 
ra  dizer imparcial e completamente Acerca da iufluencia 
d'esse illustre estadista na politica nacional. 

Ouviam se ainda I4 f6ra os dobres de finados, não 
sohra ainda a hora da justiça; mas o que se sentia j A  
era o vacuo imnienso, e isso era muito, porque em uma 
sociedade organisada democraticamente mostrava de um 
modo sensivel a falta de um homem. 

No meio em que se vivia, em que uma pretendida 
independencia de opinião chegava a tocar as raias da 
indisciplina, esse homem, attrahindo vontades, enfeixá- 
ra-as em torno de si, conseguindo formar uma opinião. 
Esse era o segredo da sua força, a explicação da sua 
falta. 

A historia havia de dizer o que este homem fizera 
a bem das instituições, pelo prestigio do poder e  elo 



principio da aiithoridade; mas o que desde jiL se lhe 
podia fazer era a justiça de reconliecer que elle não sa- 
crificava a popularidade de momento ao que considera- 
va como serido o seu dever. 

Adversario d e  Lopo Vaz, o partido progressista 
sentia a mágua que compungia o c o r a ~ ã o  dos seus cor- 
religionarios, dos seus amigos, dos seus irmLos de  ar-  
mas. 

O snr. p~es iden te  do conselho de minisfvos (Dias 
Ferreira)-Pedira a palavra, em nonie do governo, para 
se associar h honrosa demonstraplo parlamentar propoe- 
ta pelo illustre deputado que iniaiára o debate em honra 
do hoinein que, coin a sua palavra nitida e brilliante, 
honrára as tribunas das duas casas do parlamento e 
que com o seu conselho avisado illustrára os conselhoe 
da  coroa. 

As paixões politicas eram de todas as niais dura- 
douras, niuitas vezes persistiam ainda além da  carnpa, 
e por isso seria cedo para fdzer a historia do homem 
cu,ja morte todos pranteavam. 

Por  sua parte devia dizer um facto que com elle 
lhe acontecera: honrira o com a sua visita no ministerio 
do leino, ondc se  demorlira tnais de uma hora. V" L ao sa- 
bia os commentarios que faria a curiosidade indigena 
sobre essa conferencia; mas, em honra á, sua menioria, 
devia dizer que conversaram unica c exclusivamente 90- 

bre  a reforma do miriisterio da  instrircçLo publica e so- 
b re  os assumptos mais graves da  administraçRo publi- 
ca ,  pois desejava ouvir sempre o conselho de  um homem 
tão sensato e prudente. 

(Jomprehendendo a dor e a saudade do honrado 
partido regenerador, limitava se a cumprirriental o d e  
todo o coração por t5o sentida perda e a lamentar o 
fallecimento de  Lopo Vaz, em nome da  patria. 

O snr. Pinhsis.0 Cl2agns:--Cumpria-llie agradecer, 
em nome do partido regenerador, que acaba,va de  per- 
der um dos seus mais illustres membros, a s  palavras 
proferidas pelo snr. Beirão, em nome do partido pro- 
gressista, e a s  proferidas pelo snr. presidelite d o  canse- 
lho, em nome do governo. Ellas mostravam, 1150 66 mais 
uma vez que fenecia perante a campa a memoria de to- 
dos os conflictos, mas que por baixo de  todas as impre- 
caçi3es politicas estava sempre vivo o sentimento da jus- 
tipa. Mostravam que todos reconheciam que não havia 





r a  Sampaio, Antonio Costa, Miguel Dantas, Ferreira d e  
Almeida, Augusto Pimentel, Elvino de  Brito, Alves &Ia- 
theus, Eduardo Coelho e Pedro Victor. 

Levantou-se a sessão. 

ARTIGO XIX 

As Companhias coloniaes soberanas 

Eis  o discurso proferido na sessão de 24 d e  março 
pe!o deputado Joaé Bento Ferreira de Almeida: 

t N a  sessão de  4 de março, disse que na  primeira 
opportunidade chamaria a attenção da  camara, tanto 
quanto fosse possivel, para a questão das Companhia8 
coloniaes soberanas; é, pois, este o ponto que vou tra-  
tar. como com~lemento da  ordem de ideias aue tenho 
advogado, sendo esta a terceira vez que fallo na actual 
sessão l e~ i s l a t iva  sobre a s sum~tos  coloniaes. n 1 

Como em tempo disse aqui, data de mais de  quin- 
ze annos a primeira apreciação, que tornei publica, so- 
bre a rediicção do nosso dominio colonial á s  justas pro- 
porçces do nosso meio e das nossas circumstancias fi- 
nanceiras. Depois d'isso. em 1886 ou 1888. não me re- 
cordo bem, fallei durante tres sessões sobre o assumpto. 
Não revi as notas tachygraphicas, nem as  restitui; e dei- 
xei até publicar o extracto no Diario das sessões, sem 
o corrigir, por vêr que tinha sido pequeno o interesse 
que esta assumpto despertArs, e, portanto. não merecer 
a pena dar-me ao enorme trabalho da  revisão de  um dia- 
curso parlamentar, que occupára tres sesszes. 

E m  1888 apresentei o primeiro projecto de lei ten- 
do por fim a centralisaçlo e rediicção do nosso dominio 
colonial, alienando Timor, ou trocando-a por Fernando 
P6; e substituindo os territorios d a  Guiné e Ajud& por 
outros ao norte de  Cabinda. 

Este projecto foi admittido & diecussão, e morreu 
nos archivos das respectivas commissões. 

Em 1 0  de junho de  1881 apreaentei um projecto 
para a alienação de  Moçambique, com algum desenvol- 
vimento nos seus considerandos justificativos. 

Este projecto foi tambem admitido á diecussão, maa 



morreu, como era de esperar d a  orientação do espirito 
publico em geral, nos archivos da  camara. 

Este aiino j á  me referi duas vezes ao mesmo as -  
sumpto, a primeira vez a 21 de janeiro, e a segunda 
em 1 de fevereiro, propondo n'esta occasião a alienação, 
não s6 de Mogambique, mas dos territorios da  Guiné, 
Ajudli, Cnbinda, Macau e Timor, por entender qiie eraiu 
onerosos uns e oiitros iniiteiu, e inaproveitaveis para nós. 

Serii dar largo desenvolvimento ás corisiderações 
que podia então apresentar, limitei me a fazer preceder, 
e acompanhar, o meu ultimo projecto de lei, com os ar -  
gumentos do principal patriarcha dos economistas colo- 
niaes, Leroy-Beaulieu, e com as opini0t.s d e  muitos vul-  
tos iniportarites, tanto como econoriiistas, como politicos, 
que em França e na Inglaterra se pronunciaram contra 
o dominio colonial, tendo alguns d'elles occupado luga- 
res t2o eriiinentes como o de  ministro de  Estado. 

Tencionava n?io voltar a ebtes assumptos, apesar d a  
declaração que fiz de  me referir ainda ds Companhias 
coloniaes soberanas, deixando ao tempo mostrar que  
não corresporidiam ria pratica, ern cousa alguma, ao que 
d'ellas se espei a em tliese. 

Como, porém, em 8 de fevereiro, na camara dos di-  
gnos pares, um cavalheiro altamente considerado como 
homem de sciencia e como homem publico, porque é mi- 
nistro de Estado honorario, e urn professor distincto, o 
snr. conselheiro Bocage, arrebatado, sem duvida, por 
um excessivo e acrisolado amor da  patria, e, porventura, 
pelos habitou de naturalista, entendeu dever classificar 
o meu projecto de  alienação colonial na cathegoria dos 
elixires damninhos, julgando me obrigado a definir e a 
esclarecer a questso. 

O snr. conselheiro Bocage merece-me sem duvida 
a maior consideraçio, quer pela sua capacidade, quer 
pela alta posiç,to qlie occupa, e d'ahi é que deriva a 
mágua que  me causou o facto de  S. exc." comparar o 
meu projecto de  alienação colonial á s  medidas financei- 
ras infelizes, que S. exc." classificou de  elixires perni- 
ciosos, e onde o geral do publico, pelo mau exito das  
operasões, só quiz ver o patrocinio de  interesses parti- 
culares. 

E' certo que me foi dito que nenhum proposito ti- 
nha havido, n'esta referencia, ou n'este parallelo, de  me- 
lindrar as minhas intengões ou o meu caracter; mas, co- 



mo o publico tem de  apreciar a s  cousas pelo que está 
escripto, e não pelas intençzes reservadas que cada in-  
dividuo tem, tenho de  conformar me com as  explicações 
dadas, por um lado, mas por outro devo fazer a analyse 
d'esse parallellelismo, para demonstrar quanto elle é in-  
justo. 

D'aqui resulta a necessidade de  apreciar um pouco 
as  medidas que mereceram o qualificativo do elixir per- 
nicioso, para mostrar que o parallelo feito é menos jus- 
tificado. 

Todos sabem que uuia situapiio presidida pelo snr. 
João Chrysostomo de  Abl.l?u e Souza mereceu ao  snr. 
conselheiro RIarianno de Carvalho asperas censuras, so- 
bre a fórma por que era encaminhada a administração 
economica e financeira do Estado, dizendo S. e x ~ . ~  em 
artigos no Diario Populav: que não era com taes elixi- 
ves que a situação se salvava. 

D'aqui veio o titulo para todas as medidas d e  sal- 
vação publica que então se apresentaram, tendo por 
objectivo livrar o paiz da  situação embaraposa em que 
se achava. 

Antes de proseguir, devo dizer que não B meu 
proposito increpar ou detl~nder o snr. conselheiro Ma- 
rianno de  Carvalho, nem justificar os seus processos, que  
declaro francamente não posso approvar. 

E para que a camarn. possa ter perfeito criterio d e  
que B completamente de8l)ido de  1igac;ões com este ca- 
valheiro, que trato d'este assurnpto, basta dizer que des- 
de  a cadeira de  professor ate á cadeira de  ministro, m e  
foi S. e ~ c . ~  sempre adver.0, c tanto que d a  sua coiliga- 
ção com o snr. consclhcii~~ Emygdio Navarro, na situa- 
ç#o progressista de  1886 jb  pela fórma por que proce- 
deram para comrnigo na politica que eu dirigia no dis- 
tricto de  Faro,  já pela f61.rna emtiin por que a adminis- 
tração corria, a meu desronterito, declarei ao snr. con- 
selheiro Luciano de  Casti ,~),  no corredor da  secretaria 
d'esta camara, eni meiad * de abril de 1887, que deixa- 
va de acompanhar o parr tio progressista. 

Isto mostra tarnbem que não foi o incidente de 7 
d e  maio que determinou essa separação, mas que elle 
foi fatalmente, com todo! os seus accessorios, uma con- 
sequencia d'essa separas: , I .  

Para analysar, pois, o parallelo d a  classificação fei- 
ta pelo snr. conselheiro Bocage, passo a apreciar a s  me- ..,. <I s on 



didas de administraçZo financeira que primeiro merece- 
ram o qilaliíiciitivo d e  elixir damninho. 

Presumo eu que o snr. Marianno de  Carvalho, com- 
prehenderido a necessidade instante que havia d a  redu- 
cção das despezas publicas, pensava cm realisal a, n%o 
por meio de  um golpe rapido e decisivo, o que produz 
sempre abalos e inconvenientes graves, seja em que or- 
dem de assumptos for, mas por via de  um einprestimo, 
quc desafogasse a situação financeira do thesouro duran- 
te dous ou tres annos. 

E' claro que precisava que a s  condições de  nosso 
credito nos mercados estrangeiros, onde essa operação 
se tivesse de  fazer, fossem as  melhores, e, sem duvida, 
para que ellas fossem boas, como era  preciso e conve- 
niente, era indispensavel que a s  grandes emprezas na- 
cionaes não fossem abrir  brecha com um cvac na con- 
fiança que precisavamos inspirar. 

N'este sentido, presumo eu ainda, S. exc." procurou 
cobrir a Companhia doa Caminhos d e  Ferro de  Nortee  
Léste, at6 ent%o considerada das mais prosperas no seu 
genero, para evitar uma crise, que pela sua importan- 
cia sob todos os pontos de  vista, e n'aquella occasião, 
determinaria urna elevação do nosso descredito no mer- 
cado de  Pariz, mais prejudicial e mais nefasto, para a 
campanha em que se empenhára o snr. Marianno de  
Carvalho, do que foi a appariçilo das armas de  Blucker 
a Napoleão. 

O snr. Marianno de  Carvalho fez o que faz todo o 
general que, não dispondo de  grandes forças, se vê  obri- 
gado a sacrificar muitas vezes um tropo das suas tropas 
em urna evolução, de  f6rma a facilitar uma operação de- 
cisiva e rapida sobre o centro ou sobre o outro flanco 
do inimigo, e qiie decide, não s6 da  batalha, mas mui- 
tas vezes da  sorte completa de  toda a campanha. 

Eu não sei se n'esta especie d e  batalha por mim 
imaginada, mas perfeitamente comparavel para o ponto 
em questão, o snr. Marianno d e  Carvalho teve tambem 
algum Grouchy. E' possivel, mas o que A certo é que  
S. e x c R  teve como Napoleão o seu Waterloo! (Apoiados.) 

Tem aqui cabimento o famoso lêmma d e  Machiavel 
«o fim justifica os meiosu e que tambem se traduz e de- 
fine n'aquella outra phrase franceza: -Tout eat bien qui 
Jinit bien! 

Quer dizer, se o anr. Mo..;---- '- " 



cunseguido realisar a sria operapão financeira, talvez nin- 
guem visse interesses particulares protegidos por S. exc,a 
& custa dos interesses do paiz. S. exc.", porém, foi in. 
feliz na sua opera~go,  terido talribem talvez o seu Grou. 
chy; o certo é qiie não p8de justificar os meios pelo bom 
exito, e d'alii nasceu,. pelo contrario do proloquio fran- 
cez, que a yaixAo politica oti o desvairamento geral d a  
opinigo só viu, ou só quiz vêr interesses particularee, 
que sob este ponto d e  vista especial, e condições d a  sua 
administrapão, não deviam ser protegidos, mas que a 
forc,a das circiimstancias obiigava a proteger, quite a 
proceder se mais tarde contra elles, como agora se pro- 
cura fazer. 

Como o snr. RIarianno não teve exito, ficaram so- 
brenadando só os destropos da  campanha, e d'aqui re- 
sultou vêrem se só interesses particiilares e não geraes, 
e ser classificado de pernicioso o ((elixir que algumas 
corporat;Ees financeiras acclamavam como salvador)). 

E porque rios meios c~npregados,  infelizmente sem 
requltado, pelo snr. Marianno, se qiliz vêr só a distri- 
b u i @ ~  dos dinheiros do Estado a favor de emprezas a r -  
riiinadas, chaniarnm ao seu projecto financeiro ((elixir 
darnninhou. 

Classificar depois o projecto de  alienaçgo colonial 
de igualmente pernicioso, equivale a avançar qiie só ser- 
viria para diutribuir os rectirsos, provenientes d'essa 
operação, pelos amigos ou pelas Companhias particu- 
lareq privilegiadas. 

Ora,  nem os meus precedentes, nem a natureza d a  
operação justificam similhante parallelo, que mais pare- 
ce derivado de iirn excesso de  m á  vontadci contra a ideia, 
ou de  precipitapzo na fórma e modo de dizer, oti de fal- 
t a  d e  argumentos para a combater; e o parallelo é tanto 
mais injiisto, quanto, depois de  apresentado o projecto, 
eu disse muito terminantemente, como consta do 1)iario 
das sessões, que a operapão, a fazer se, deveria ser de 
governo a governo, e sem intermediarios, para evitar 
as especulayões e participapões q u e  os intermediarios se 
julgam com bom direito de ter; e ainda porqiie a ope. 
r a ~ ã o  indicada por mim tinha uma applicapão definida 
e terminante, a respeito da  qual não podia haver du-  
vidas. 

Snr. ptwsidente, B possivel que  haja quem sincera- 
mente considere nociva para o paiz a proposição feita, 

* 



por mim, da alienaçEo de parte do nosso dominio colo. 
nial . 

Em que ella era fatalmente nociva, era para os in- 
teresses já creados, e para as esperanças de outros que 
haviam de crear-se em volta das Companhias coloniaea 
eoberanas, que se apregôa, h80 de ser a salvagão daa 
colonias e do paiz, mas que no meu entender satisfarão 
alguns interesses particulares, mas hão de ser a desgra- 
ça da patria, tanto politica como financeiramente, peloa - - 
vexames e pelos encargos conseqiientes. 

Desculpe-me v. exc: e a camara se este exordio 
vai longo; mas como a epocha 6 de penitencia na Igre- 
ja, e de jejum e penitencia na Igreja e na vida com- 
mum, excepto para as Companhias coloniaes soberanas, 
leve se esta flagellagfo á paciencia dos que me ouvem, 
e dos que me lêrem, 4 conta de penitencia dos nossos 
peccados politicon. (Riso.) 

No ultimo projecto que apresentei para a reducção. 
do dominio colonial, acompanhei-o de uma proposta, 
para serem consultadas as camaras municipaes, fazenda 
como que um plebiscito indirecto para a resolução da  
questão. 

A camara não admittiu 4 discussão essa proposta, 
e o snr. conselheiro João Franco Castello Branco deu 
como justificagão d'esse expediente a circumstancia de 
que a camara não podia abdicar dos seus direitos, indo 
consultar o paiz. Ora, eu devo repetir que ninguem abdi- 
ca d'aqiiillo que não tem, e a alienação colonial, sendo 
um aeeumpto de caiqacter constitucional, não tendo a ca- 
mara poderes constituintes. nho abdicava de direitos ou 
faculd'ades que n8o tinhá, indo fazer essa consulta. 
(A~oiados. 1 
\ , 

Poderia dizer-se que se esperasse por uma nova le- 
gislatura, fazendo se a convocaç8o dos collegios eleito- 
raes com os poderes especiaes para resolver o assumpto, 
O que, importando uma delonga n'uma questão que me 
parecia urgente, me inspirou aquella ideia do plebiscito 
indirecto, com o fim da resoluç3o ser mais rapida. 

Disse o snr. Franco Castello Branco que as cama- 
ras municipaes tinham bastante conhecimento do que se 
passava, e que, .portanto, podiam representar a esta ca- 
mara como praticavam a respeito de outros assumDtos. 

I - 

Esta indicação levou me a fazer imprimir o discurso, que 
se refere ao assumpto, e a distribuil-o por todas as ca- 



inaras, cabepas de circulos eleitoraes. Até hoje, uma a& 
me devolveu o discurso que lhe foi enviado, e foi a ca- 
mara municipal de Tondella. 

Outras, em numero muito resumido, mandaram os 
seiie manifestos de adheaão, e entre outras referencias ha 
um trecho que leio (I. camara, porque me parece ciirioso 
e caracteristico. Diz assim: 

aE não nos lastimemos: a reducpão do nosso domi- 
nio colonial é urn facto que se impõe hoje a todos os ee- 
piritos esclarecidos, como a resultante fatal das impre- 
videncias administrativas dos ixltirnos quarenta annos. 
Despovoar e empobrecer o paiz para engrandecer as co- 
lonias 8, corno dizia o atilado infante D. Pedro, trocar 
uin bom capote por u m  mau cape1lo.u 

Este trecho serve apenas para mostrar que a final 
a ideia não Q tão mal recelida no paiz como se preten- 
de fazer acreditar. 

Continuando no assumpto principal para que de- 
sejo chamar a attenção de v. cxc." e da camara, devo 
dizer que, a iiieil vêr, a organisapão das Companhias 
coloniaes soberanas foi ainda mais determinada  ela 
forpa da3 circiiinstancias de relap8o em que nos acha- 
vamos com a Inglaterra, do que por se reconhecer que 
esse era, sem discusslo, o melhor meio de explorar as 
colonias; e que isto é assim, basta Iêr o Livro  Branco 
com alguma attenção, para se vêr como iios foi impos- 
to que as negociaç.8es politicas caminhassem paral- 
lelamente com as negocia~ões da Companhia 8011th 
Africa e da de iYIopambique, unica Companhia portu- 
gueza que até essa data existia organisada, mas não 
ainda como Companhia soberana. 

Como a camara sabe, as negociações para o tra- 
tado foram dirigidas pela situação pnlitica a que cha- 
marei Ennes-Bocage, por ser principalmente pelos mi- 
nisterios a cargo d'estes senhores que a questão correu. 

Esse rninisterio, preocc~ipado com o desejo de a 
todo o transe resolver o assumpto, desde que tinha to- 
mado a responsabilidade de assumir a direcpão da  admi- 
nistrapão publica e politica do paiz, não hesitou, para 
conseguir o seu fim, em empregar todos os meios, al- 
guns dos quaes mais tarde se ver& a utilidade que ti- 
veram, e qiie se traduziram n'um convenio, que nenhu- 
mas vantagens tem sobre o anterior de 20 de agosto; 
convenio que, todavia, foi acceito pelo espirito publico e 



politico, canpados um e outro 4a lucta iruprofici~a em 
que tinham andado einpentiados, se não explorados. 

Antes de  demonstrar corno correram parallelas as 
negociações diplomaticas e as das Companhias coloniacs, 
chamo a attengxo d a  camara para as seguintes datas: o 
decreto organisando a Companhia de  RIo~atnbique eni 
Companhia soberana tem a data de 11 de fevei.eiro dc 
1891; o convenio foi assignado em 28 de maio d'esse 
anno, dando se a circumstancia notavel de que, tendo- 
se aberto as curtes a 2 de janeiro d e  1891  e adiadas a 
3, abertas novamente a 4 de inargo, para discutir o 
emprestir-no dos tabacos, e fechadas a 20, reabrindo ou- 
tra vez a 30 de maio, e fechada3 a C3 de  junho, para 
votar a lei de meios e o convenio, só a 7 d c  setenibro 
d'esse anno era ~ u b l i c a d o  no Diario do G o v z r ~ ~ u  o de- 
creto de 11 de fevereiro, sem ter sido apresentado ao 
parlamento, nas sessões que succersivamente houve, 
como devia se1 o, nos termos da Coristituiç50 do Estado, 
para o poder apreciar. 

Parece que a consciencia dos authores d'esse di- 
ploina se resentia da  pressã) da  força das circunistac 
cias, que  tinham obrigado a elabora1 o; e coniieceiido- 
lhe os inconvenientes, quizeram adiar a sua publicida 
de  para quando os eupiritos estivessem mais serenos e 
despreoccupados de  taes assumptos, para o acceitarem 
sem protestos. 

Repudiado por nós o convcnio de  20  de  agosto de 
1890, a Inglaterra dispuiiha-se a niiu mais tratar do 
assurnpto, e deixar ao tempo e S, força das circumstari- 
cias castigar nos da  nossa leviandade, ficando lhe a ella 
todas as possibilidades de  se apropriar do que lhe in- 
teressava. 

Medianeiros de  diversa ordem, intervindo, modifi- 
caram esta situação, ao mesmo teuipo qiie o governo 
lhe offerecis satisfazer n'um modus v ivend i  parte das 
oondições estabelecidas no converiio abandonado. 

Assim, a 23 de outubro, convidava se a Grau Bre-  
tanha a tratar  de  novo comriosco, offerecendo se como 
modus vivendi preliminar o seguinte: 

1.' A livre navegação do Zambeze e do Chire; 
2.' Facilidades de transito nos tributaiios do Zain- 

beze, do Chire e do Pungue; 
3." Facilidade de  communica~ões postaes-telegra 

phioas e de  recovagens para os territorios ingleses; 



4.' Manter a deinarcagso territoria] do convenio 
de 20  de agosto até nova resoluç.30 (Livro B?*anco, pa- 
~ i n a  101. 
(3 I 

E m  taes condi~ões,  melhor fora ter feito a propos- 
ta de alienayso pura e simples, pois que com estes pre- 
limiaares, e coni tudo o que derivou do convenio final 
em obrigasões e ericargos para nós, e facilidades extre- 
mas uara a Inglaterra. 6 a ebta auc viiâo todas as van- " 
tagens quc a exploraylo local dér, e para 116s sí, os en- 
cargos da  construcgAo de  vias ferreas, telegraphos, es- 
tradas, caes, balizagem e illuminagão dos portos, poli- 
cia e ieguiarisa geral, tudo em proveito do coriiiiiercio 
inglez, pois que o nosso, alérn de  jit não ter o direito 
protector difrerencial d e  bandeira, menos poderá corn- 
petir com o inglez, ainda no noeso territorio, desde que 
a Inglaterra remir o imposto de transito, como tem a 
faculdade d e  fazer, quando lhe convier. (Apoiados.) 

A 5 de novembro encontra se no Liv7.o I3ranco a 
nota do snr. Soveral. cni auc se declara achar se lord 
Salisbiiry muito ernbaragado diante das manifestapões 
da  opiriiào publica e das cxigtneias da  Soiith Afiica, e 
que este lhe dissé1.a que «o objectivo (da South Africa) 
6 o mar,  e transigiriam sobre muitos pontos se podés- 
sem obter Sofalan. (Livro B~a?ico,  pag. 15.) 

Não se esquepa a carnara d'eêta referencia, porque 
vai vêr como ella se liga com outros factos e conside- 
rações que tenho a apontar. 

A 15 de novembro o snr. Soveral diz que lord 
Salisbury lhe affirrnára que ácerca de  hlanica, Rhodes 
deseiava o direito de soberania. aiie os conflictos entre 
mineiros (de certo os da  Soti t l iJ~lfrica) e outra Cornpa-- 
nhia (só havia a de  Noçambique) se resolveriam pelos 
tribuiiaes. . . ((que era  preciso evitar confiictos de for- 
ças que viessem de novo agitar a opinizo, e que elíe 
suggeviu como meio de co?Ljzcrar essas di 'cz~lducles um 
accordo arnigavel entre essas Con-anhiasn (Livro B r a n -  
co, pag. 21). 

O primeiro ministro de  Inglaterra, em negociaçcíes 
diulomaticas comnosco. indicava como elemento indis- 
pensavel para o bom andamento d'essas negociasões, 
que as Companhias procurassem chegar a qualquer ac- 
cordo amigavel. 

Parece que alguma cousa se accordou, porque a 14 



de novembro de 1890 assignoil-se o modus viuend2, 
tendo as  bases que apontei. 

A 3 de fevereiro communicava o snr. Soveral a 
chegada a Londres de Cecil Rliodes, a alma e o princi- 
pal agente da  Companhia South Africa. 

A 11 de fevereiro era assignado o decreto que or- 
ganisa a Conipanhia de nloyambiqile em Companhia so- 
berana, decreto que sb foi piiblicado no Diur io do Go- 
vewzo de 'i d e  setembro de 1891, isto é, sete mezes de- 
D O ~ S !  

A Companhia soberana inglezx ficava por aquelle 
decreto em condições de tratar  de igtial para igual com 
a Companhia tariibem soberana de  Ihfoganibiqiie. 

NBo alienamos a colonia directameate á Inglaterra, 
metteu-lhe o governo de  permeio o intermediario; o 
tempo se encarrrgará de  o dctnoristrar. 

A 24 de fevereiro dizia o sri:.. G. Petre,  ministro 
inglez em Lisboa, ao snr. 13ocage: «Lord Salisbury tem 
esperança d e  que o representante da  CJompanhia de 
ilIoçambique, actualmunte eni Londres, chegue a um 
accordo com os directores da Companhia ingleza da  
Soutli Africa a respeito do caininlio de fer'ro até tt cos- 
ta,  que satisfaça os interesses britanriicosn (Livro B r u n -  
co, pag. 101.) 

O snr. B. du Bocage respondeu a 7 de março ao 
snr. C. Petre: a 0  accordo a que o governo de Sua &Ia- 
gestade Britannica espera que clieguem os representan- 
tes das duas Companhias privilegiadas, Companhia de  
AJoyambiqrie e South Africa, sobre a construcg50 do 
caminho de  ferro ou ptiaespz~eq* O Z L ~ Y O S  iriteres6es com- 
mtcns, não deixará de certo de  facilitar aos dous go- - 
vernos uma solugâo conci1iadora.u ( L i u ~ o  13ra?zco, pag. 
103.) 

O snr. G. Petre contentava-se com o accordo das 
Companhias sobre o caminho de  ferro que satisjizesse 
aos interesses hritunnicos. 

O governo concordava, e abria p r a p  para puaes- 
quer outros interesses conzmuns, em que a Inglaterra, a 
mais poderosa, teria como sempre a partilha de leão! 
(Apoiados.] 

A 7 de  maryo dizia o snr. Soveral: aRhodes par- 
tiu. Hontem disse me que achava os limites da carta 
(da  Companhia de  Moçambiqiie) muito estreitos, e que 
O territorio da  Companhia de JIoçarnbique devia ir  a t6  



ao Limpopo, para que O Gungunhama ficasse dentro.0 
(Livro Bravtco, pag. 109.) 

Este  argumento de  ficar o Giingunhama dentro dos 
domiriios da  Companhia d e  bloçanibique, é uma verda- 
deira delicia. Os  territorios do Qnngunhama são consi. 
derados ricos, e Rliodes, activo, expedito e desensoffri- 
do, custa lhe pensar que terá d e  fazer duas operações 
para absorver todo o territorio por qiie a l m ~ j a ,  um o 
do Zambeze ao Save, dado á Companhia de  IIoçambi- 
que, outro do Save ao Limpopo, que coinpreliende o 
Gungunhama, e foi dado a outra Companhia, denorni- 
nada de Inhambane. N6s veremos que, preferindo Rho- 
des dar caça a um só coelho, matará de  uma mesma 
cajadada os dous; para isso basta que a Coinpanliia de 
J lo~ambique  se case com a Inhainbane, e o caso est8 
previsto, é apenas questao de tempo para guardar a s  
apparencias. 

Rliodes ter& a seu tempo o que deseja: Sofala e o 
Quneunhama! Ou elle nZo seria um audacioso condo- 

O 

ties-i, e nem haveria Tallcyrands no paiz. 
Finalmente, o snr. Soveral dizia a 19 de março 

que depois de  fallar a lord Saliubiiry nos esforçoq em- 
pregados para fazer chegar a um accordo as duas Com- 
panhias, Salisbury respondera: a 0  qiie a Soz~th A f ~ i c a  
deseja 6 a construcç20 do caminho de ferro. Sobre este 
ponto é que conv8m c h ~ g a r  o mais depressa possivel 
a um accordon (Liurso Brasico, pag. 120). E chega- 
ram. 

A Companhia de RIoçambique, emfim Portugal, 
toma a responsabilidade da  conatrucção do caminlio de  
ferro do Pungue, o que muito importa aos interesses 
britannicos, conio dizia O snr. Petre a 24 d e  fevereiro, 
e tão acautelados são, que é feito por um empreiteiro 
Van Lann, que fatalmente tem atraz de  si uma Com- 
panhia, pelo enorme capital que é preciso dispender, e 
diz se que essa Companhia é a propria South Af~ica ;  
mas, o que é mais, o traçado sú se executa depois d s  
approvad6 pelo governo inglez! . . . 

As negociaçoes diplomaticas seguiram com mais ou 
menos dificuldade, e a final o convenio foi asaignado a 
29 d e  maio de  1891. - .  

Pelos documentos officiaes que constam do Liwo 
Branco e que acabo de apontar, está mais que demons- 
trado que o convenio feito coin a Inglaterra obedeceu 



principalmente aos interesses mercantis da  South Afiica, 
e que caiiiinharam parallelamente as negociações poli- 
ticas de  governo a governo, e as de Companhia a Com- 
panhia. 

E u  não contesto o interesse das Companhias, nem 
a existencia de Companhias, mas não soberanas ou pri 
vilegiadas, com maior ou menor desenvolvimento dos 
seus capitaes e área de ac,fo; o que desejo é que um 
paiz pequerio corrio o nosso, com fracos recursos, e nas 
condições actiiaes, acautele quanto possivel as largue- 
zas que d6r a essas Companhias, e ascondiçiies em que 
ellaa vivam ou possam desenvolver as suas operaçzes, 
sem duvida no interesse d'ellas, mas sem prejuizo para 
o paiz. 

Coru respeito ao decreto de 11 de  fevereiro de 
1891, que organisou a Companhia de Moçambique em 
Companhia soberana, e aos outros decretos que organi- 
sararn Couipari'hias similhantes, eu direi que tenho as 
minhas diividas sobre se a sua doutrina está contida 
n a  authorisaçgo do artigo 15.' do primeiro Acto Addic- 
cional, que permitte ao goverco, no intervallo das ses- 
sões parlamentares, eniittir diplonias officiaes com ca- 
racter legislativo, devendo depois dai. conta As camaras. 

-4s minhas duvidas derivam da circumstancia de 
que  estas Companhias se organisaram com uina tal la- 
titude, cjiie 6 como que uma coinpleta a l i enaçb  das a t  
t r ibui~õ-s  do poder executivo. 

Sem querer abrir debate sobre este ponto, faço 
esta observaç80, para que fique rcgistrado o facto, e 
mais tarde não se diga que ninguem chamou a atten- 
gão publica para urna questão tiio importante na  sua 
essencia e conseqiiencias. 

Como v. exc." vê, silr. presidente, tenho me limi- 
tado quanto possivel a fazer mais a resenha historica 
do que se tein passado, do que a critica oii analyse dos 
factos. 

O expediente das Companhias coloniaes não é no- 
vo, e sem duvida ellas déram resultado na sua primi- 
tiva organisaçlo. Assim foi que a s  Companhias das I n -  
dias neerlaridezas e inglezas, quando se organisaram 
para explorar o commercio do Oriente, de  que nós ti- 
nhamos o exclusivo, tiraram resultados de muitas cen- 
tenas de  centos por cento sobre o seu capital; desde, 
porém, que esqueceram a doutrina de  Thomaz Rowe e 



d e  Alnieida, que as nações da  Europa, como eu tam- 
beru advogo, devem antes explorar a s  relaçBes commer- 
ciaes, do que procurar estabelecer dominio soberano no 
ultramar; desde que essas Companhias, de  simples em- 
prezas coinmerciaes se transformaram em Companhias 
soberanas e dominadoras de territorios, perderam se d e  
uma maneira desgraçada, sem prejuizo politico para os 
paizes a que pertenciam, pela simples razão de  que os 
capitaes eram dos respectivos paizes. 

Não farei 9, camara a resenha historica d a  vida d a  
Companhia das Indiau inglesas, nem da Companhia do 
Grão-Par& e Mararihão, que o notavel estadista mar- 
qurz de Pombal organisou, porventura, menos cam o 
objectivo commercial, do que com o objectivo politico 
de  annullar a importancia dos jesuitas, que tinham em 
suas mãos todo o commercio das provincias do norte do 
Brazil. Mas, como curiosidade, permitta-me a carnaia 
que eri lhe dê  uma rapida noticia da  Companhia das 
Indias neerlandezas, por isso que foi a primeira d'este 
geriero. 

Oo hollandezes faziam o trafico e commercio do 
Oriente eni Lisboa; n6s traziamos oa productos do Orien- 
te e elies levavam-os d'aqui. Emancipados d a  Hespa- 
nha, e subrnettido Portugal ao dominio hespanhol, F i -  
lippe I1 prohibiu esse coiumercio; e então os hollande- 
zes começaram a fazel-o directamente e por contra- 
bando. 

Como a navegação era  longa e demorada, levando 
dous a tres annos, perigosa, e com grandes riscos, fun- 
daram a primeira Companhia das Indias neerlandezas 
etn 1602. A Companhia occupou se de commercio; e 
quando nos batia no Oriente, em vez de  occupar o s  
territorios d'onde nos tinha desalojado, limitava se a 
destruir os fortes que alli tinhamos construido, man- 
tendo se apenas no terreno de  simples commerciantes, 
mas não de  senhores soberanos. 

Foi prospera a situapão da  Companhia emyuanto 
se limitou ao commercio; quando, pordm, se estabele- 
ceu no archipelago da  Sonda, como soberana, e se en- 
tregou 4 exploração agricola procurando o exclusivo das  
especiarias, comeparam as violencias, sujeitando os in- 
digenas a gleba, e limitando a producpão para a valo- 
risar; e levada por este espirito d e  exploraç80 directa e 
violenta, concitando contra si o espirito dos naturaes, 



praticou, para os dominar, os morticinios de Java  em 
1740 e de Aboina, e arrasou Polaron, etc. 

Acompanhavam estas violencias a corrupção, que 
provinha dos altos redditos que ella tinha tido até alli, 
da baixa remuneração dos funccionarios que para lá 
mandava, e do limitado tempo em que elles exerciam 
as  suas funcções, que era de tres annos. Para fazer 
ideia até que ponto chegaram as  violencias feitas por 
esses fiinccionarios ás ordens da Companhia Soberana, 
bastar8 dizer que houve um governador que em qua: 
tro annos arranjou 5.000:000 de florins, isto é, 1:878 
contos! 

Ajuize a camara, pela epocha em que foi realisada 
esta cifra, das violencias que seriam praticadas pelo 
delegado da Companhia soberana das Indias ATee~ln~z- 
desas. e veia como a historia nos está dando o bello 
exemplo dod que são ou pódem ser estas Con~panhias 
soberanas, o que os ecoriomiutas n"a ooritestam, pois di- 
zem, como Beaulieu, ser este o processo mais nocivo de 
administrar colonias. 

Emf im,  a corriippão foi tão longe, a influencia da  
Companhia alastrou se por tal fórma, que os cargos de 
administradores deixaram de ser electivos vara serem 
vitalicios e heieditarios; e, como convinha ter todos os 
elementos preponderantes do poder executivo ligados á, 
Companhia, para que os desmandos dos 1:875 contou 
d e  réis, e outros, ficassem a coberto de quaesquer cor- 
~ectivos,  atA se fez o herdeiro preuumptivo da coroa 
governador da  Companhia, coni 200:000 florins ou 75  
contos de reis de  ordenado annual. Francamente, nada 
mais sediictor para aquelleu que totnarn parte em Com- 
panhias d'esta natureza, do que poderem fazer impune- 
mente em quatro annos uma fortuna de 1:873 contos 
d e  réis, e dispor, ou simular, dispor de taeu lucros que 
dão até para fazer governador o herdeiro presumptivo 
da coroa, com um ordenado de 75  contos de réiu an- 
nuaes. 

E' realmente encantador! 
Mas o que aconteccu? A Companhia, depois de ter 

passado de commercial a soberana e dominadora, come- 
çou a decahir, como era natural, diante de abusos e 
encargos tão extraordinarios. A partir de  1750 as di- 
vidas accurnularam-se, até que em 1794, isto é, depois 
d e  192 annos de existencia, liquidou com um activo de 



15.338:000 florins e um passivo d e  127.533:000 flo- 
rins. Eis a situação final d'esta Companhia, que tendo 
obtido excelientes resultados lucrativos, emquanto seguiti 
as doutrinas de Thomaz Rowe e do nieu homonymo, 
tratando só d a  parte commercial, começou a deiahir, 
logo que se transformou em Companhia dominadora e 
soberana, praticando as violencias e os csbanjamentos 
que deixo apontados, e que não desenvolvo mais, para 
não fatigar a attenji.50 da  camara. 

Ainda no anno de 1621 se  fundou outra Compa- 
nhia hollai~deza, a das I?zdias Occide?ztnes. A data mos- 
tra que esta Companhia se fundou tambem quando es-  
tavainos sob O dominio d a  Hespanha, e por causa d'iu- 
ao, para explorar o commercio d a  costa do Brazil, que 
não e ra  então permittido fazer directamente. 

Emquantu a Companhia se limitou aos estabeleci- 
meritos insuiares, como ponto de chegada e de abrigo 
para o seu movimento de navegação, correram lhe os 
negocios prosperos; logo, porém, que se entregou 6s 
connuistas do Brazil-1630 a 1640-cornecoii a de-  

I 

cabir das suas condições de  prosperidade, annullando- 
se e desapparecendo em 1674. Tinham decorrido cin- 
coenta e tres annos, e desde 1640 deixou de  dar divi- 
dendo. 

Como a camara vê, a existencia d'edta Companhia 
foi mais ephemera, e enfermou do mesmo mal que a sua 
predecessora, desde que deixou de  ser uma Companhia 
puramente commercial para passar a ser Companhia 
soberana e dominadora. 

S e  este exemplo da  Iiistoria, d e  mais a mais de uma 
nação, que tem condigões de  existencia similhantes 8s 
noesas, n a  sua administração, na sua  importancia e nos 
seus recursos, iião for para n6s de bom conselho, então 
não sei de que argumento ine valha para justificar a 
proposiçEo, que Companhias coloniaes soberanas, longe 
d e  serem vantajosas, são nocivas. 

Quando estas Companhias 1iquid:iram não causaram 
um grande mal; ficaram mais ou rnenos prejudicados os 
ultimos possiiidores das acçzes, sem que politicamente 
os respectivos paizes soffressem com isso, pela razão sim- 
ples d e  que os capitaes d'essas Companhias eram das 
mesmas nações onde ellas estavam organisadas. Assim, 
a Companhia da  India ingleza, os seus capitaes erani 
inglezes, da  Companhia das Indias neerlandezas 0s seus 



c a ~ i t a e s  eram hollandezes, corno da  C o m ~ a n h i a  do Gr2io- 
Par& e RIaranhSo os capitaes eram portugaezes. 

NLo siaccede o mesmo desde que os capitaes são 
estranhos, por mais que nos contratos e decritos orga- 
nicos das emprezas e Companhias ee diga que são pa- 
ra todos os effeitos nacionaes e se liao-de reger pelas 
leis do naiz. 

I 

Temos um exemplo recente no eonflicto pendente 
com a empreza do caminho de ferro de Lourenço RIar- 
qiies, ein it~jo contrato estavam claramente estabelecidos 
aquelles principios, sem que de  nada nos valessem, ten- 
do de nos si~jeitarrnos :i arbitragem d e  nações fstran- 
geiras, onde preponderam, até certo ponto com jixutiça, 
os interessados, que exercem pressgo, para nos fazerem 
pagar uma avultada indemnisação, que, se diz, andar& 
Dor 4 mil contos! 

Paço esta referencia ao caminho de f*rro de Lou- 
r e q o  hlarques, pela circumstancia de que o encargo 
mais importante que a Companhia soberana d e  iiIoqam- 
bique vai ter, é o da  construcç80 do caminho de ferro 
do Pungue, e para frisar OS perigos que  d'ahi virão, 
lembro á. camara o trecho do Livro Branco em que o 
snr. Soveral diz, em 5 de novembro d e  1590, ao snr. Ro-  
cage: a0 objectivo d a  So7tth Africa é o mar, e transi- 
r ir iam sobre miiitos ~ o n t o s  se ~ o d é s s e m  obter Sof'ala. n " 

EstA a vêr-se que, construido que seja o carninho 
de ferro do Pung i~e ,  á. miniina divergencia, ou pretcxto 
de divergenciw, que é fucillimo arranjar, a Inglaterra 
ha de intervir, sob pretexto de  protecçao aoh capitaes in- 
glezes compromettidos n'esta operação, porque sAo in- 
glezes principalinente não só os da  Companhia d e  iilo- 
çarnbique, mas os que vão fazer o caminho de ferro d o  
Pungue, e nda havemos de  nos vêr na alternativa d e  
pagar uma grande indemriisação, com que n3o podere- 
mos, ou de  largar o territorio correspondente, porque K O  

objectivo da South Africa 6 o marn. 
O contrato do caminho de  ferro de  L O U ~ P I I I Ç O  N a r -  

ques, approvado em 14 de novembro de 1853, tem um 
perfeito parallelo com o caminho de  ferro do Pungiie: 
a empreza a'djutlícou a constriicção d'aquelle caminho 
de  ferro a um empreiteiro, Mac-Murdo; a Companhia d e  
Moçambique adjudica tambem a construcção a um em- 
preiteiro, Van Lann! 

Nos estatutos e n a  carta organica d a  Companhia 



de Mngambique encontram-:e, sobre a materia, as mes. 
mas disposi<;ões que regillaracn a concessão para a cons- 
triicp?io do caminho de  ferro de Lourenço Marques, isto 
6 ,  que a Companhia é considerada portugueza e tem 
de se reger pelas leis poitugiiezas. 

Que resultados efk'ectivos dcu a construcçao do ca. 
minho de ferro d e  L o u r e n ~ o  Marques? P~felhorarani a s  
condipões do commercio estrangeiro, qiie aili se  estabe- 
I ~ c e u ,  quando comesou a funccionar, e duratlte meia 
dnzia de  annos disfructou os seus honorarios a dire- 
cç:"lo, soit diswlzt portugiieza, d'essa empreza. 

E' o que ha-de succeder com o caminho de ferro 
do P~ingue:  satiefação dos interesses britannicos, como 
dizem as  notas do Livro Brunco, bons ordenados á di- 
r e c p k  da  Companhia concessionaria, e por fim, ¶uando 
a Inglaterra lhe appetecer a posse da  linha, e do terri- 
torio correspondente, exigir nos ha, sob qualquer pre- 
texto, uma indemnisapb ttAo violenta, que teremos de  
lhe abandonar os territorios *em compensações. 

Ainda como confirmapÃo do que acabo de  dizer, 
lembro que o convenio que fomos obrigados a acceitar 
com a Inglaterra estatiie a disposição, yue jL se tornou 
effectiva, do tragado do caminho de ferro do Pungue 
ser slljeito á approvação do governo inglez. Ora ,  eu per- 
gunto ao  acrisolado amor patrio, qiie tanto se revolta 
contra a ideia da alienagão, se 6 digno e sério, se pó- 
de conjugar se com esse amor patrio, esta dependcncia, 
esta suzet-ania, de siibmetter á approvayão de n m  g o -  
verno eetrangeiro o projecto de  iim caminho de ferro 
que pretendemoa construir em territorio que  chamamoa 
nosso! 

E' indecoroso vender algiimas coloniaa em provei- 
to de todos, para nos salvarmos de condigões difficeis, 
e lhes facilitarmos tutela mais valiosa; e é decoroso que, 
para construir um caminho de ferro cin hlopambique, 
vS esse traçacio sancção da Inglaterra, sem o que el- 
le n%o se fará! (Apoiados.) 

Isto quer dizer que ella sabe que tem de o pa- 
gar ,  que ella sabe que tem d e  chamar a si, n'urn pra- 
so mais ou menos curto, a importancia dos capitaes 
que os seus naturaes alli empataram, e deseja conhecer 
de antemão, e acautelar, o que possa ter d e  futuro d e  
pagar; e quando não tiver um pretexto, arranja-o,  pa- 
r a  nos dizer: «ou paga uma iridemnisa@io, ou larga a, 



coloniau, como agora faz, associada com os Estados- 
Unidos, na questão do caminho de  ferro de  Lourenço 
Marques. 

A final tomei agora mais calor do que é preciso, 
tratando d'este assumpto. 

Mas isto não é por patriotismo, porque sou accusa- 
do  de o rito ter, porque pretendo prevenir desgostos e 
prejuizos futuros. . . Q por monomania. 

Voltando a fazer serenamente uma como resenha 
d'eates assumptos, permitta a camara que lhe apresen- 
te a arvore genealogica das Companhias coloniaes, for- 
mando uma especie de indice, para quem quizer estu- 
dar  o assumpto com mais largueza. 

A primeira concessto, chamada a d a  Zambezia, foi 
feita ao snr. Paiva de Andrada, em 26 de  dezembro d e  
1878, pelo snr. Thomaz Ribeiro. 

A camara estar4 lembrada d a  grande celeuma que 
se levantou então contra essa concessão. 

Pois em 5 de abril de 1879 Paiva de  Andrada sub- 
estabelecia a sua concessão ao francez Bazin, ou 4 socie- 
dade que elle organisasse, devendo receber o primitivo 
concessionario 2 0  por cento sobre o liquido das  opera- 
ções da  Companhia. 

Todas as referencias sobre estes assumptos constam 
de documentos officiaes que estão impressos. 

Organisou-se a Companliia Geral d a  Zambezia com 
o capital de 3.750:000 francos, ou seja 675 contos d e  
r&. O projecto de  estatutos tem a data de 19 de abril 
de  1879. Reformados em 5 de julho de  1879 para um 
capital de 1.250:000 francos, constituiu se definitivamen- 
te a 18 de agosto de  1579. 

A' Companhia ficou a concessão feita a Paiva de  
Andrada a 26 de dezembro de 1878, concessão que elle 
vendeu a 5 de abril de 1879. 

Por sua vez a nova Companhia vendia a mesma 
concessão a 9 de agosto de 1882 á Joint Stock Asso- 
ciation Liinited, por 2 5 0 0 0  libras e um quarto de  
acções liberadas que einittisse em virtude do artigo 4." 
do contrato. 

A Joint Stock Association Limited devia formar 
a Companhia da Africa Oriental, para realisar o contra- 
to antecedente, e constituiu-se com o capital de 1.000:000 
de  libras, segundo o projecto de estatutos, que foi re- 



gistrado no consulado inglez, em Lisboa, a 10 de abril 
de 1883. 

A 19 de junho de 1884, Paiva de Andrada apre- 
sentou-se como liquidatario da  primeira Companhia, a 
franceza, i qual tinha transferido a sua concessão, e 
pedia a prorogapão do praso da mesma concessão, co- 
mo diz textualmente o mesmo documento, para fazer 
valer essa transferencia para a Companhia ingleõa d a  
Africa Oriental. Como vêmos, essa transferencia era fei- 
ta por 25:000 libras e um quarto de acções liberadas. 
Depois repetiu o pedido de varias prorogações, sendo 
a ultima por tres annos, em 29 de maio de 1885, pe- 
dido com que a repartição competente não se conformou, 
mas foi concedida por dous annos, por despacho de 2 
de julho de 1885; e pedindo nova prorogação em 1 de 
dezembro de 1887, teve o seguinte deíipacho: ulJen- 
dente. i> 

A 20 de março de 1888, Paiva de Andrada com- 
munica ter transferido os direitos da Companhia fran- 
ceza, de que era o liquidatario, para a nova Cotnpanhia 
de Xloçambique, transferencia que esta requer lhe se- 
ja reconhecida a 26 de dezembro de 1888, e foi defe- 
rido. 

As proroga~ões pedidas e coiicedidas para fazer va- 
ler os interesses da trnnsferencia da primitiva conces- 
são, tiveram lugar a 26 de julho de 1880. 3 de dezem- 
bro de 1880, 17 de dezembro de 1881, 27 de feverei- 
ro de 1882, 12 de dezembro de 1882, 22 de jiiiiho de  
1883, 30 de junho de 1884 e 2 de julho de 1885. 

Quasi parallelarnerite apparece a Companhia de Ophir 
organisada a 10 de outubro de 1883. 

Os estatutos estabeleciam um capital de 225 contos 
de r&s. 

Entre os seus primeiros administradores figuraram 
Augusto de Castilho e Paiva de Andrada, de maneira 
que este, que j B  era concessionario da Zambezia, e an- 
dfira tão occupado coin todas estas transferencias,. que 
acabo de indicar, apparece tambem como concessiona- 
rio da Ophir! 

A 12 de fevereiro de 1884 pediu concessões minei- 
ras. A 3 de margo de 1884 reformou os estatutos, pas- 
sando o capital de 223 para 450 conto4 de réis, em 
acções de 1 libra, sendo as primeiras 10:000 a c ~ õ e s  li- 
beradas para os fundadores, segundo o artigo 21.O 
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0 s  primeiros administradores nomeados foram Au- 
gusto de Castillio, Couvreur, Paiva de Andrada, Lu- 
ciano Cordeiro, Pinto Basto e viscoridc de S. Jfinuario. 

Pediu varias prorogações de praço para a eEecti- 
vidade das concessões feitas, que foram concedidas; a 
terceira, porém, pedida em 10 de fevereiro de 1886, e 
por seis annos, zpesar da  infoimapão contraria da re- 
p a r t i @ ~ ,  f.,i deferida por um arino a 18 de feverei- 
ro de 1886. Pede nova prorogapzo a 3 de fevereiro de 
1887. 

A 25 de marpo de 1887 dizia I'uiva de Andrada 
que a empreza Ophir, como a outra da Zambezia, esta- 
va em liquidapão, e propunha a fundapão de uma Com- 
panhia, que juntasse as concessões de Ophir e as da 
Zambezia, de que elle tinha sido creador, sendo esta 
nova empreza a Companhia de Xloçambique! 

E m  30 de abril de 1885, Pinto I3asto, presidente 
da  assembleia geral da Cornpanhia de Ophir, communi- 
cava á secretaria do ultramar que, por decisão de 28 
d'esse mez, a Ophir tinha transferido os seus direitos pa- 
r a  a Companhia de lloçambiqua. 

Aqui tem v. e x c 8  como d'este consorcio das con- 
cesuoes, chamadas da Znmbezia e de Ophir, nasceu de- 
pois a outra Cornpanhia, a de llogainbique. 

A nova Companhia organisou-se por escriptura de 
8 de março de 1388. 

Foram fundadores e administradores alguns doe 
fundadores das outras Companhias. 

A Companhia, a 4 de maio de 1888, declarou que 
tinha acceitado as concessões de Ophir e da Zambe- 
zia. 

A repartição fez a consulta, e o ministro d e  então 
pôz no processo o despacho: «Pendente.» 

A 7 de maio de 1888, a Companhia, no interesse 
de desenvolver a sua actividade, pelo merios sob o pon- 
to de vista comtnercial, propõe tomar a seu cargo a na- 
vegagão costeira entre Chiloane e a Beira, de que fUra 
dispensada a empreza subsidiada da Castle 3Iail. 

O governo mandou informar o governador geral 
de  Moçambique, este informou bem, mas a repartição 
competente nEo deu parecer favoravel. 

O ministro de ent7io repiidiou a informapzo favo- 
ravel do governador geral, conformou-se com o parecer 
contrario da  repartipEo. 



O governador geral era  o snr. Augusto d e  Casti- 
Iho, fundador da  Companhia Ophir e um dos interea- 
sados na enipreza Castle Mail, que a esse tempo fazia 
a navegação da  costa, e que se desligára de  compromia- 
soa d'aquelln navegaçto especial. 

A junta consultiva do ultramar, em parecer de  20 
d e  novembro d e  1888, é contraria á nova organisaçgo 
d a  Companhia d e  RIo~ambiqiie, pela grandeza das  pe- 
tiçaes e pelo diminuto capital d e  que dispunha, que era  
d e  1 8 0  contos de  réis. 

A 6 de dezembro, o ministro, que ent8o geria a 
pasta da  marinha, entendeu que devia reformar a 10- 
gislação de minas para a provincia de  Moçambique; mas, 
logo a 20  de dezeiubro d'esse mesino anno, com o fun- 
damento d'essa reforma, d e  6 de  dezembro, isto é, do 
mesmo mez, a s  concessões que a Companhia de  Moçam- 
bique pedia, e que até alli se achavam excessivas, fo- 
ram deferidas e satisfeitas; porque, emfim, havia lei no- 
va  ad hoc. 

E m  26 de  dezembro de 1888 pede a Companhia o 
reconhecimento das transferencias das concessí3es da  Zam- 
bezia. 

Em 8 de maio de 1889 pede para construir a linha 
ferrea do Pungue. 

A 2 3  de maio reformam se os estatutos, elevando 
o canital de 180 a 360 contos de  r&. 

'A procuradoria geral da  coroa, em consulta d e  24 
de  agosto de  1889, proniincia-se contra os contratos d e  
aubrogações feitos pela Companhia. 

Estes arrendamentos, desde 2 d e  julho de  1888 at8  
18 de maio de 1889, foram de 2:730 clnins ou quinhõea 

. . 
minimos. 

Cada auinhão minimo é de um hectare. 
A 6 de novembro, porém, são ampliadas a s  con- 

cessões da  Companhia de  Mopambique, tornando effecti- 
vos os arrendamentos feitos. 

(Szssurro.) 
O snr. presidente (tocando a campainha):-Peço a 

attençso da  camara. 
O orador:-Não se incommode v. exc."; basta que 

me ouçam os snrs. tarhygraphos. 
Como v. exc." vê, houve dificuldades em todas es- 

tas operações até esta data, e por fim a Companhiaven- 
ceu, s e  não convenceu. 



E' d'esta Companhia de  Moçambique que deriva 
a actual Companhia soberana de  Moganrbique, que lord 
Salisbury recommendava tanto ao snr. Soveral convi- 
nha pôr em relações com a South Africala British Com- 
pany Limited. 

Eu] 30 d e  setembro d e  1891, por causa da  organi- 
saç2io d'estas Companhias soberanas, alterou o governo 
a organisação administrativa da  provincia de  Mopam- 
bique. 

No relatorio que precede o respectivo decreto diz se: 
aNào será exaggerado calcular em 30 mil contos 

de  rCis o capital necessario para a immediata e produ- 
ctiva exploraç2io da  provinciau; que o paiz não só não 
p6de dispender esse dinheiro, rnas até carece desemba- 
raçar-se do deJicit da  colonia, que em 1890 foi de 1:400 
contos de  réis, sem contar corn as despezas da  expedi- 
são de Manica. 

O d e j c i t  colonial geral foi cm 1889 a 1890 d e  
3:500 contos de réis, numeros redondos. 

A camara cornpretiende de que valor será este de- 
ficit colonial em 1890 1891, se se lembrar do que foi 
necessario dispender com a expedic;ão de  Manica, q u e  eu 
classifiquei de  pic nic  ultramarino (Riso) em vista do 
detalhe, variedade e superioridade das iguarias e dos 
vinhos coni que foi municiada. 

Diz se rio relatorio do decreto de  30 de setembro, 
reorganisando administrativamente a provincia de  Mo- 
çambique, que é necessario, para dar  á, provincia todo 
o desenvolvimento de que ella carece, construir 1:500 
kilometros de  caminho de  ferro; e basta calcular o seu 
custo a 2 0  contob de  réis por kilometro, para que a ver- 
ba  que carece ser empregada em Mogambique tique logo 
completamente absorvida: e não B muito, quando na me- 
tropole, dez vezes inferior em superficie, se tem construi- 
do em pouco mais de  quarenta annos os 2:200 kilome- 
tros d e  caminhos d e  ferro, que possue, que ainda não 
são sufficientes, e que  custaram mais de  100:000 conto8 
d e  réis. 

A organisação das Companhias coloniaes pretende 
justificar-se pelo dilernma, que se põe no relatorio em 
questão-que não podendo o paiz gastar  30:000 contos 
de  r&, nem mesmo supportar o dejcit  colonial, ou vende 
a colonia, ou a dá  de  exploração a Cotnpanhias, optan- 
do-se por oste alvitre, porque a oainign nina0 -- -*-  



pronunciou pelo primeiro; mas como hão-de as Compa- 
nhias actuaes, se  chegarem todas a constituir-se, satis- 
fazer ao desidc?*atum que se tem em vista,,qixando o seu 
capital organico será de  8:550 cnntos de  reis, e são pre- 
cisos 30:900 só mira caminhos d e  ferro? 

L 

Que recursos lhes ficam para todas as outras obraa 
indispensaveis, de  estradas, telegrapho, pharoes e edifi- 
cios de toda a especie?! 

A adriiinistrapKo do Estado é em geral cara,  mas a 
das Companhias coloniaes rova o a h i~ to r í a ,  que foi , P carissima; como hão de  entao fazer ellas o que o Esta- 
do nHo pdde ?afazer? Ao empyrismo, pois, da venda an- 
tep5e ao o ernpyrisiuo de  Coinpicnhias sem recursos. 

A's tres (hinpanhias creadas por decreto para e x -  
plorar hluçambiq~ie foi dado respectivan~ente o seguinte 
dorninio terrjtor.ial: 

A' de &Ioy:rrnbique 149:000 kilometros quadrados, 
compreliendidos entre O Zambeze e o r '3 ave. 

A' de  Inhambane 118:000 l<ilometros quadrados en- 
t re  o Save e o Limpopo. 

A' do Cabo Delgado 200:000 kilometros quadra- 
dos, do Rovuina para o S. até ao rio Lurio. Ficaram li- 
vres ainda os territorios ao N. do Zambeze, e os do S. 
do Linipopo, e sob a adniii~istrapbo do Estado. Ora,  se 
a explnr,ic;~o por via de Coiiipanhias é uma necessidade 
diante das exigencias d a  colonia e das difficuldades da  
metropole, como póde rnanter se este dualismo n'uma 
mesma i*egi%o? 

Como o meu objectivo não é provocar um debate, 
e porque i150 desejo tomar muito tempo 6 camara com 
este assl~rnpto, passarei a apresentar uma reseriha rapi-  
da dos tcrrnos ern que e,itâo constituidas estas Compa- 
nhias, e cada um no remanso do seu gabinete, e a 86s 
com a sua consciencia, tirará as conclusões que enten- 
der. 

A carta organica da  Companhia d e  Mopmbique,  
como Companhia soberana, tem a data  de 11 d e  feve- 
reiro de 1891, e creada com o fundamento no 5 1." do 
artigo l 5 . O  do primeiro Acto Addiccional d Carta Cons- 
titucional, só foi publicada no Diario do Gove?-no n.' 
199, d e  7 d e  setembro do mesmo a m o .  

O artigo 1." marca os limites do territorio que j B  
indiquei, o 6.' authorisa a organisar forças d e  terra e 
mar.  



Pelo artigo 15.' estabeleceu se que a Co~ripanhia é 
portugueza para todos os effeitos, o qiie tarilibem esta- 
tuia o artigo 5." da  concessão do caminho de ferro de 
Lourenço Marques. 

Pelo artigo 19." ilupõe lhe a obrigaçlo da  constru- 
c@o do caminho de  ferro do Pungue, e (tsb coiri aiitho- 
risaçso do governo poderá ceder a outreni a tonstrucç5o 
e exp lo ra~ão  d7esta linha fer rem.  Já sabemos que ehta 
linha ferrea tem por empreiteiro, authorisado pelo gover. 
no, o snr. Van Laun,  como a de Lourenço Marques te- 
ve  Jlac-Mtirdo. 

O artigo 21.0 consigna em paragraphos as conces- 
sões que o governo fez á Companliia, constituindo to- 
das as exp1orac;ões exclusivos da  mesma Coiiipanhia. 

Entre  estas concessões figura, cotiio a niais itnpor- 
tante, a de erear recursos por meio d e  obrigações diver- 
sas, sem autliorisayfio especial do governo, e, portanto, 
sem a fiscalisação d'este, para vêr se a esses capitaes 
correspondem valores equivalentes. 

Os  perigos e inconvenientes de similliante conces- 
são são de  si evidentes. 

Os 65 10." e 13." d'este artigo concedem a cobran- 
ç a  de  impostos. 

O artigo 25.0 permitte a transferericia dos direitos 
do artigo 21.*, e pelo artigo 2G.O os endcssados ficaria 
sujeitos As leis e tribunaes portuguezes. O que esta dis- 
posição vale mostra o claramente o exeniplo recente do 
caso do camirtho de  ferro de  Loureriyo Marques. 

Finalmente, pelo artigo 27.", a Coinpanhia ngo pbde 
transferir os seus direitos politicos, administrativos ou fis- 
caes para outra potencia, ou para outra Companhia; mas 
as acc1arat;ões de  30 de julho de  1891 mandam acres 
centar ao artigo 2b.O uns paragraphos: 1.0, que as trans- 
ferancias dos direitos do artigo 21." ficam dependentes 
d a  approva<;Eo do governo; e o 9 2." diz: «Reputar-se- 
hão approvadas estas transmissões se este (o governo) 
no praso de  vinte dias, contados da  data da  sua apre- 
sentação na secretaria de Estado dos negocios da  ma- 
rinha e ultramar, não tiver tomado reuoluciâo alguma.): 

Es ta  doutrina nLo Q nova na  nossa legisla~ão; creia 
que  está estabelecida no Codigo Administrativo, dispon- 
d o  que quando em certo praso não tenham sido resol- 
vidas pela aiithoridade superior as reclamayões ou indi- 
ciições apresentadas, consideram se de  facto app~oi iadus ,  



Mas eu pergunto tí carnara se ser& regular fazer 
dependente de um simples praso de tempo a approvapão 
de questões tiia importantes e tão vitaes, como ris que 
pódern dar se coin a transferencia dos amplos direitos, 
que foram conferidos ás Cornpanhias? (Apoiados.) 

Para a carnara poder apreciar os inconveriientes e 
o alcance de similhante disposisBo, vou contar lhe umii 
anedo ta .  

X'um paix qualquer, cujo rionie n%o vem para  o 
caso, havia umas emprezas, e porque a s  siibsistencias 
pur 1Q estavaili caras e os vencimentos cerceados, e não 
tiaverido tarnbem lei de  iilcorripatibi!iciades, havia alguns 
individuos que eram furiccioiiarios do governo e func- 
cionariou das Cornpanhias. Urn inirii-tro mandou uin dia 
lavrar uin diploma, ordern ou officio, cilja coritestura 
não era  agradavel a uma dada Companhia, e essa in-  
cumbericia recaliiu ri'ilin funccionario do governo, que 
era  tambem fiinccionario d a  Companliia. 

O funccionario fez o diplonia, mas nRo resistindo 
A infiilencia da  coilsideração, que jrilgou dever ter para 
com a empreza, que tivera a amabilidade de Ilie dar  
agazalho no seu seio, parece que n8o fez o diploriia t l o  
rigoroso e incisivo corno o ministro ordenára,. pois que 
este lêndo-o, por um d'estes acasos extraordinarios, o 
não assignou, e inutilisando-o, lavrou a minuta  por onde 
depois se fez o dip1om:l. Isto felizmerite não suecede cá, 
apesar de  j6, se ter dito n'esta caniara que devia ser 
untada com petroleo a direcção geral do ultramar e lar -  
gar-lhe fogo. 

&Ias se c& se não dará um caso similhante applica- 
vel ao novo 5 2 . O  additado ao artigo 25.", pbde dar-se 
oatro, com os mesmos resultados nefastos, e digo isto 
por estar presente o snr. ministro da  marinha, pelo de- 
sejo que tenho de que S. exc." possa levar a bom termo 
a gerericia da  sua pasta, sem as  responsabilidades que 
pbdem d'ahi derivar se. 

Supponhamos que n'um dado dia, ao  fechar d a  re- 
partição, é apresentado directamente ao empregado que 
dá  entrada ao expediente um officio d e  uma Couipanhia 
participando qualquer transferencia d e  direitos, e que o 
empregado, annuindo, na melhor boa fé e vontade de 
servir, cede ao  pedido de urgencia para registrar logo 
o diploma? 

Se esse empregado, por precipitação na  aaiiida, 38 



demorada, ou por descuido, levar o diploma comsigo, 
mas j h  registrado no livro de entrada, e depois adoecer 
gravemente, e n2o voltar á repartição senão depois d e  
vinte dias, terá expirado o praso que legitima a trana- 
ferencia, que por uma fatalidade póde ser altamente no- 
civa para o pais, e sem conhecimento do governo. 

O snr.  presidente: - A hora está adiantada e por 
isso pedia a v. exc." que restringisse quanto possivel a s  
suas consideraqõe~, ou então que continue o seu discurso 
na  sessão immediata. 

O orudor: -Se v. e x ~ . ~  me d b  licenpa, eu  prometto 
concluir n'uns dez minutos. 

Vozes:-Falle. falle. 
O oi*ador:--Vejamos agora os estatutos da  meema 

Conipanhia. O capital, pelo artigo 5." dos estatutos e 
artigo 31.'' do decreto organico, 6 d e  4:500 contos d e  
iQis em 1.000:000 de a c ~ õ e s  de uma libra cada uma, 
que serA einittido em sCries, ~ e n d o  a primeira de 400:000 
acçkes oa 1:500 contos de  réis. O consellio de adminis- 
t r a @ ~ ,  segundo (3 artigo 21 .O dos estatutns, é composto 
d e  15 a 25 membros, com vencimento fixo (artigo 33.") 
e part icipa~ão de 5 por cento nos lucros, conforme o 5 
3." do artigo 56 " dos mesmos estatiitos. 

O conselho fiscal terá 7 membros (artigo 35."), com 
vencimento fixo (artigo 37.") e participaçxo nos lucros 
(8 3." do artigo 56.0) 

Pelo artigo 17." do decreto organico ha um com- 
missario régio pago pela Companhia; de  fórma que s6 
em pessoal superior de  administrapão tem a Companhia 
23 a 33 empregados pagos, conforme preencher o mini- 
mo ou o maximo do quadro. 

Se lhe juntarmos 1 advogado, 1 procurador e uns  
3 delegados technicos, commissão agora muito em uso 
n a s  grandes emprezas, teremos um estado-maior d e  38 
individuos. 

Será mesquinho calcular em menos de  1:200fi000 
réis Dor anrio os vencimentos de  cada um d'eetes indi- 

1 

viduos, o que importa para a Companhia a despeza im 
mediata e certa de  45:600#000 rCis por anno: a realida- 
d e  ha d e  ser muito superior. 

Como os 25 administradores e 7 membros do con- 
selho fiscal téem mais 5 por cento sobre os lucros, pas- 
wmos a fazer o calculo d'este encargo. Suppondo que 
08  1:8()0 contos r b i ~  C1a nr;mri:-- --'--rn 



nhia Dossatn ter um liicro d e  10 Dor cento. temos 1 8 0  
contos de  réis, de  que 5 por cento s Io  9 contos de  réis, 
e d'esta f6rma o encargo annual fixo, e certo, será d e  
54:600$000 réis, o que quer dizer que a Companhia 
tem um encargo de  3 por cento irnmediato sobre os seus 
lucros, só para o pessoal administrativo superior, na  sk- 
de da  Companhia. 

A Companhia d e  Inhambane, que foi organisada 
com os terrenos que vão do Save ao Limpopo, e que  o 
nosso amino Ceci1 Rhodes dizia alie deveriam ~ e r t e n -  
cer á, companhia d e  iV1oçambiqiie,~foi a segunda a que 
se  decretou a arganisa<;âo; o decreto tem a data de 30 
de julho d e  1801, mas 96 foi piiblicado no Diario do 
Govel-no n.O 201. de  9 de  setembro de  1891. 

As condições da carta organica d'esta Companhia 
8x0 -as ri-iesrnas d a  de l\13rçambicl~ie, com as acc1:iraço"es 
de 30 de  julho incorporadas no texto. 

ELi algiimas modificaç0es na redacção e até na  di- 
visZío dos artigos, sendo a mais notavel a divisão do ar -  
tigo 27.", em que n'esta se faciilta a transferencia de di- 
reitos a outra Companhia, desde que o governo autho- 
risc, o que  n a  carta d e  Moqambique se 1150 c~onsigria, o 
que se  conjuga com as dispasi~ões dos estatutos, e dci- 
x a  a porta aberta aos desejos de Ceci1 Rhodcs, como 
nos referiu o snr. Soveral em nota de  7 de rnarqo d e  
1891. 

Os estatutos d'esta Companhia são de 25 de feve- 
reiro de 1898 e o Talleyrand que os fez, consignando a 
disposição do 8 unico do artigo 2 7 . O  d a  carta orgariica, 
e a nota de  7 d e  março, estabeleceri no artigo 2-I.@, a 
respeito da  assembleia geral extraordinaria, que, além 
das attribuições das ordinsr:as, ter8 mais as seguintes: 

a) Deliberar aobre propostas de  cessão recebidas 
ou a fazer, para a reunião ou f ~ ~ s ã o  da  Companhia com 
oiitras; 

6 )  Resolver sobre trespasse da  etnpreza em virtude 
de propostas recebidas ou a fazer. 

O capital da  Companhia (artigo 5.') é de 400:000 
acções de  4&00 réis ou 1:bOO contos de  réis divididos 
em quatro séries, e sendo a primeira a emittir de  450 
contos de  r&. 

O conselho administrativo B composto (artigo 32.') 
de  9 a 15 membros, ter4 1 commissario régio pago pela 



Companhia e 3 membros do conselho fiscal; total 13 a 
19 membros. 

A fbrma de pagamento 6 por cedulas de  presença. 
Os encargos principaes d'esta Companhia estfo con- 

signados no artigo 1 9 . O  e referem se a linhas ferreas, 
que pódem indicar-se pela fórma seguinte, a saber: 

Caminho de ferro do Limpopo ao Transvaal, ou d o  
Limpopo aos hlatabelles, ou do Transvaal a Inhambanr,  
ou dos hlatabelles a Inhambane, ou d e  Inhambane a 
qualquer das linhas que se  estabelecerem ao norte do 
Save. 

A liga@o no Limpopo é no ponto até onde esse r ia  
fôr navegavel; tomenlos, porém, como ponto de  partida 
a foz, o que é prejudici~rl para a nossa analyse, e to- 
mando todas a s  distancias em linha recta, teremos: 

Do  Limpopo ao l1iansvaal 150  kilometros, que, a 
20 contos de réis por kilometro custarão, 3:000 contos 
de reis. 

Do Limpopo aos llatabelles, que é uma variante 
segundo o artigo, vão 386 kilometros, que a 2 0  contos 
de  réis por l~ilometro, dá  7:320 contos de réis. 

Emíiin, do Irihambarie aos Matabelles, 390 kilo- 
metros o11 7:800 contos de r6is. 

A Con~panhia do Cabo Delgado tem a carta or- 
ganica com data de  26 de setembro de  1591 e molda- 
se na de Tnhambane; por emquanto ainda não publicou 
estatutos. 

O limite norte da  concessão é o Rovuma e ao sul 
o rio Lurio; pelo artigo 19.O obriga-se a construir o ca- 
minho de ferro de  Myassa á costa, que em linha recta 
Q representado por 630 kilometros, que, a 20 contos d e  
réis por kilometro, importa em 12:600 contos d e  r&. 

O capital dacompanhia 8, pelo artigo 31.' d a  car- 
ta organica, de  500:000 acpões de 4:500 ou 2:250 con- 
tos de  réis, que provavelmente emittirh em quatro 815- 
ries, como a de  Inhambane. 

Não ser6 exaggerado calcular que tenha o mesmo 
pessoal superior d e  administração que a de  Inhambane, 
desde que esta se fundou com menor capital. 

O seguinte quadro dh uma ideia geral dos encar-  
gos das Companhias. 

Companhia de h l~çambi r~uc ,  capital 4:500 contos- 
Primeira emissão 1:800 contos-Caminho d e  ferro d o  
Pungue, 300 kilometros a 20 contos. 6:00(3 cnntnn. 



Companhia de  Irihainlane, capital 1:800 contos- 
Primeira emissào 4 5 0  coritos - Caminho de  ferro d e  
Inhambans, de 390 kilometros, ?:SOO contos. 

Companhia do Cabo Delgado, capital 2230 con- 
tos-Prirneira emissão 560  contos-Caminho de ferro 
do Nyassa, 630  kilometros a 20  contos, 12:600 contos. 

O qiie representa 1:320 kilometros de  caminhos de  
ferro e 2G:400 contos de  despeza; se levariiios 180 lii- 
1ornt.tr.o~ B corita das curvas das linhas, e 6 muito poii- 
co em t I o  grande extensão dc traçado, temos os 1 :500 
kilometros a que se refere o relatorio de  3 0  de setem- 
bro de  1891, que reorganisa a proviricia de RIoçambi- 
que, e os correspondentes 30:000 contos que  se julgam 
indi~~er isaveia ,  tendo, porém, as Companlii:is d e  capital 
de  organisação apenas Y:550, e a emittir 2 8 1 0  contos! - 

Oiitro qiiadro característico é o da  administração 
e seus delegados provaveis na  séde da  administraç3o. 
Assini, temos: 

Ciiiiip:mliia Conipa~itiia Companliia de 
de AIoy,imliicliie clc Inlidmbdrie Cubo Delgado 

Administradores.. , . 15 a 23 9 a 15 9 a 15 (?) 
Conselho i i ~ c a l .  .... 7 3 3 
Coinmissar io régio. . 1 1 1 
Advogado ......... 1 1 1 
Yr.ocuiador. ....... I 1 1 
Delegados technicos. 3 3 3 

D'onde resulta para a Companhia de  RIoçambi- 
que ter 2 8  a 38 individuos remunerados. 

de  Inhambane 18 a 24. 
Na de Cabo Uelgado, 1 8  a 24. 
0 1 1  as tres 64, o minirno, para 86 o maxirno de  

iridivi~iuos estipendiados. Chega a parecer iim parltl- 
mento! 

E é coin todn este encargo de pessoal superior, 
fdra o local, e de obras obrigatorias, indispensaveis e 
impreteriveis, que as Companhias se h Io -de  substituir 
ao  governo, indo fatalmente buscar ao credito, e nos 
mercados estrangeiros, o capital de que carecem para 
lhe fazer face. Ora ,  coirio em geral os Eatados téem 
melhores condipões para recorrer ao credito do que as 
Companhias, ajuizar se-ha de qual ser8 a situavão d'es- 
tas, na  conjunctura que o nosso credito atravessa, pois 



que  o credito do paiz se  reflecte nas Companhias res- 
pectivas, e sobretudo quando algumas, outr'ora flores- 
centes e acreditadas, se ostentam perante os mercados 
estrangeiros em completa ruina. 

Mas ainda quando os mercados lhe possam ser fa- 
voraveis, as Companhias téem de emittir 8550 contos, 
e desde já 2:800 contos em numeros redondos. 

Ora, $6 as linhas ferreas levam 30:000 contos, além 
d e  telegraphos, estradas, caes, edificios de  installapões, 
etc., etc.; é claro que irão buscar o resto ao mercado 
por meio de obr iga~zes .  Faz  se  j:i ideia que  fabcilosa 
vai ser similhante emissão, e como não tia melhores por- 
tuguezas, não s , r á  niuito exaggerado suppôr que, a 
pouco trecho, a desproporçxo das obrigações para o ca- 
pital das acções corra parelhas com a da Companhia 
Real dos Caminhos de  Ferro  do Norte e LCste. 

Ora, se o capital se  podia o t ter  para obras, com a 
garantia d'estas, por riieio das Companhias, tambem o 
Estado o podia obter. 

A conclusão fatal ha-de ser sitiiilhante ao  do cami- 
nho de  ferro d e  L o u r e n ~ o  Marques, e então a colonia 
ter-se ha perdido sem compensa~cies. 

P a r a  reprovar a oiganisação das Companhias colo. 
niaes soberanas acho-me amparado pela Sociedadc de  
Geographia d e  Lisboa, que representou ao governo con- 
tra similhantes medidas, e pela opinião d e  P. Leroy 
Beaulieu, que as classifica de  expediente ruinoso. 

As Companliias soberanas estrangeiras das Indias 
deram resultado emquanto exploraram os nossos domi- 
nios; quando se entregaram á occupação e dominio di- 
recto arruinaram se; e isto deu-se sem resultados noci- 
vos sob o ponto de  vista politico, porque ou capitaes 
eram das respectivas nações, como succedeu comnosco 
com a Companliia do Gran-Pará  e do Maranhão, orga- 
nisada para absorver o commercio feito pelos jesiiitas 
nas provincias do norte do Rrazil. 

Com capitaes estrangeiros, a s  suas consequencias 
hão.de ser nefastas, pelos exemplos recentes que ternos. 

E não se diga que os capitaes nacionaes virão s 
concorrer; a prova est8 na difficiildade que as Cotnpa- 
nhias coloniaes, desde a sua primitiva, encontraram nos 
nossos mercados, e de  que Paiva d e  Andrada se lastí- 
ma, quando pretendeu organisar as primeiras Compa- 
nhias a quem sublocasse as suas concessões; mas  mais 



frisante é o facto dado no corapi'Xo do paiz, aqui mesmo 
em Lisboa, o nosso primeiro centro financeiro. 

E m  1868 foi dada ao snr. José Vicente Barbosa 
du Bocage, sabio naturalista, o exclusivo da  explorapão 
de ostras na bacia hydrographica do Tejo, n a  inargem 
sul, e que abrangia a orla fluvial de seis concelhos. 
Niriguem poderá dizer que a exp!ora$ão de  ostras seja 
mais dis~eridiosa do aue  a lavra d e  minas e a cultura 
agricola. Ninguern p6de contestar que essa concessão 
tinlia a recommendal-a a circunistancia de ser feita a 
iim sabio naturalista, que por isso dispunha de todos os 
ineritos scientificos, para que a explora$io, obedecendo 
a todos os dados da  sciencia, désse os melhores resul- 
tados; yois passados cinco annos, por escriptiira de  16 
de janeiro de  1873, o snr. Bocage transfeiia a conces- 
são ao banqueiro francez H. Place, por £ 12:000 (54 
contos de  réis) e 40 ;f. por cada milhão de ostras ex -  
portadas; manifestamente este trespasse para um estran- 
geiro revela duas coiisas: a pritneira, difficnldades fi- 
nanceiras para o primeiro conceíisionario proseguir n a  
explorapão; em segundo lugar, ausencia de  capitaes na- 
cionaes a quereretn empregar-se n'essa explorapão, e, 
porventura, pedindo embolso os que alli estivessem ern- 
pregiidos. 

Que a transferencia não foi lucrativa presume s e  
da  condipão do abono de 4 0  £ por cada milhão de os- 
tras que viessem a exportar-se, como compensaç80 d e  
lucros cessantes, e porque de  data  anterior se prcten- 
deu ceder a concessâo, como se vê  pelos protestos d e  
Pedaing d'Ogne, contra a preferencia dada a Place, que  
em 1850 se suicidava fallido. 

Ora,  snr. presidente, se as grandes exploraç0es 
d e  cousas de somenos encargos, e h vista de  todos n6s, 
não conseguem captivar o capital nacional, se este, 
quando se aventura, se vê f o r p d o  a largar as conces- 
s õ e ~ ,  com onus, que as embaraçam, e se como liquida- 
~ ã o  filial, como succedeu com esta das ostreiras, o que  
fica é o litigio judicial ern Lisboa, Londres e Par is ,  e 
as reclamações diplomaticas, OU,  como succede com o 
caminlio de  ferro de  LourenQo Marques, corn rcclama~Xo 
de  indeinnisações, como póde esperar-se que os capitaes 
nacionaes se  aventiirem a emprezas ultramarinas, e as-  
siin essas emprezas, completa e absolutamente naciona- 



lisadaa, nos po:iham ao abrigo de  desgostos, perdas e 
vexames?! 

Ora,  como os capitaes e50 estrangeiros, o que suc- 
cede? Se  a Companhia lucra, esses proventos nlio en-  
tram no paiz; se a Companhia perde, arranja se um 
pretexto de reclamação, e o paiz paga. 

Perde, pois, sempre o paiz. 
Quando me entregava á s  pesquizas que deixo ex- 

postas, tive uma visão, como a historia sacra diz teve 
S. Paulo; sómente me não perguntavam porque perse- 
guia eu a nova seita dos apostolos das Cotnpanhias co. 
loniaes soberanas; o que eu ouvi foi a famosa sentença 
d a  philosophia utilitaria: Nisi utile est puod facimus, 
stulta est gloria. Não foi ibto que S. Paulo ouviu, mas 
levou as mesmas voltas, porque, mandando-o ir a uma 
casa s Damasco, d'alli sahiu convertido á nova fé, fi- 
cando emparceirado com S. Pedro na importancia do 
apostolado; uma eapecie de  adniinistrador delegado d o  
Padre  Eterno na  terra. (Riso.) 

Passaram então no meu espirito todos os commen 
tarios sobre a questlio que tenho defendido, e como que 
rie desenharam n'uma penumbra a s  condições d e  vida 
e de  momento. 

De  uin lado eu, pr4gando ha quinze annos a r e -  
ducção e centralisapão do dominio colonial, com o que 
eu seria o primeiro prejudicado, pela reducção fatal d a  
força naval, e ao mesmo teiiipo vendo fugir de ,junto de  
mim o elemento social, porque, emfim, a s  minhas theo- 
rias e elixires não dão cuusa alguma sensivel. 

D e  outro lado Paiva de  Andrada. olma mater d a  
exploraçlo colonial, propagando e defendendo a ideia 
ha  quatorze annos, não sei se ganhando, creio, por6m, 
que não tendo perdido; trabalhando bastante, sem du. 
vida, cercado de  muitos, porque acalenta muitos interes- 
ses sensiveis e descançando das fadigas das excursões 
coloniaes em Paria e em Londres. 

Depois entrevia-se um como amphitheatro com tres 
divisões e com perto de  noventa lugares, quasi um par- 
lamento, onde pareciam sentados em cadeiras aurilu- 
sentes homens sem grandes meios d e  fortuna, inas d e  
grandes recursos de  trabalho e intelligencia; e eu com- 
prehendi então que se a propria Sociedade de Geogra- 
phia, com mil conspicuos socios ap6s si, se limitou a um, 



singelo protesto, sem conseqiiencias, contra a s  Compa- 
nhias coloniaes soberanas, e ra  uma rematada loucura 
pretender eii, quasi só, proseguir na minha cruzada. 

Depois, snr. presidente, Iioinens que me considcra- 
vam, teem chegado a avançar que eu merecia ixiii tiro 
pelas minhas ideias; outros que es to i~  estou doudu! 

Ao mesmo tempo deparava se ante os meris ofhoa 
um trecho de  critica de um jornal, muito notavel n'esta 
especialidade, e a proposito da  abortada lei das incom- 
patibilidades dizia assim: 

u Allega se  que nos irltimos tempos téem extraordi- 
nariamente encarecido os generos mais essenciaes A vi- 
da, e que privar n7estas circilolstancias, os ministros, 
deputadou e pares de procurarem fóra da poiitica 08 

rileios de  satisfazer os s e m  respectivos encargos, ser8 o 
mesmo que reduzil-os & miseria, ou impedir.lhes a in- 
tervenção no governo do Estado. Es ta  allegapão, sim, 
esta convence e vence.)) 

Tambem eu digo que este argiimento convence e 
vence muita gente; eu, pelo menos, siiito me vencido: se 
não lioiivesse as tres Companhias coloniaes, como da r  
perto de  noventa lugares reinunerados a tantos indivi- 
duos cheios de merecimentos, e de dificuldades, diante 
d a  carestia dos generos mais necessarios A vida, acres- 
cidas das tributayões extraordinarias de  toda a ordem 
chaniadas de salvagão publica?! Mantenha-se, pois, a in- 
tegridade colonial, ~ ro te j a rn  se as actuaes Companhias, 
e criern se novas, para que toda a gente ande contente. 

Findo por aqui a minha cruzada, vencido pela 
forpa das conveniencias e das circuiristaricjas, mas nZo 
convencido, pois que as proprias vantagens pessoaes e 
particulares, q w  por algum tempo pSdcm ser a partilha 
de  muitos, são ephemeras, em tempo, em valor, e pelo 
numero dos contemplados, em cornparagão com os gra- 
ves inconvenientes que advirão para o paiz. 

A provincia de Mopambique é um dominio perdido 
agora, depois do convenio; e nas condipões economicas 
da  Europa, de alienapão iri.ealiuave1; tendo se perdido 
a opportunidade de  a fazer: a primeira vez, quando s e  
reconheceu que Morambique, entre outras colonias, não 
era, não podia ser mercado nosso, a despeito de  todas 
a s  leis protectoras, e se supprimiu, por força das cir- 
c~imutancias, o direito differencid de  bandeira; a se- 
gunda, quando se manifestaram as ambições dos ingle. 



zes do Cabo d a  Boa Esperanga de avançar para o IY., 
como fizeram; a terceira, por occasião do ultinzatum; a 
quarta, quando se  abarldonou o conoenio de 20 de  
agosto. 

Somos dos ultimos na  in i~or tancia  das relaczes s - 
commerciaes com a nossa colonia de BIoçambique; to- 
dos os sacrificios que o convenio itiglez nos irripôa se- 
rão em proveito d'esta riaçzo, que sob qualquer pretex- 
to, sobre o caminho de ferro do Pungue, logo que isso 
lhe convenha, se apropriará da  colonia, sem compen- 
saçtes para nCs, porveutura com encargos, e sem duvi- 
da  com desgostos. 

Oxalá eu me engane. 
Tenho dito. 

AIZTIQO XX 

Commissões de inquerito ou especiaes 

Na sesuso de 31 de março foi approvada uma pro- 
posta para serem nomeados os deput:tdos que houves- 
sem de forrrisr a commiss8o parlamentar portugueza que 
teria de  relacionar-se com a commissão parlamentar ita- 
liana da  arbitrag5ni e da paz e reunir-se rio proximo 
congresso que teria lugar eni Herne. 

Foram nomeados para esta comtnissAo especial os 
deputados: Alberto Ai lgu~to  de Alineida Pimeritel, Ari- 
tonio RIanoel da, Costa Lereno, Augusto Cesar Elmano 
da  Cunlla G Costa, Jayme Artliiir da Costa Pinto, Jo2o 
d e  I'aiva, Joùé A u g u ~ t o  Soares Ribeiro d e  Castro, José 
Domingos Rodrigued Godinho, José de Vasconcellos d e  
Nascarenhas Pedroso, Luciano Cordeiro, Liiiz Gonzaga 
dos Reis Torgnl, h1:ircellino Antonio d a  Silva fifesquita 
e h1anoel de Arringa. 

As cornmissZes de  inquerito que furam authorisadas 
a continuarem a funccionai. durante o intervallo parla- 
mentar, s8o os seguintes: 

Conznzissão de emigrapão, os snrs. :-Adriano Emi- 
lio de Soiiza Cavalheiro, Agostinho Lucio da  Silva, Al- 
fredo Cesar Hrandgo, Alvaro Augusto Froes Possollo 
de Souza, Antonio José Pereira Borges, Antonio Maria 
Jalles, Carlos 12oma du Bocage, Eduardo de  Jesus Tei- 
xeira,  Eugenio Augusto Ribeiro de Castro, João Maria 



Qongalves da Silveira Figueiredo, João de Paiva, João 
Pinto Moreira, Joaquim Germano de Sequeira, Joaquim 
Teixeira Sampaio, José Alves Pimenta de Avellar hIa- 
chado, José Frederico Laranjo, José Joaquim de Souza 
Cavalheiro, José Paulo Monteiro Cancella, José Victo- 
rino de Souza e Albuquerquz, Luciano Cordeiro, RIa- 
thetis Teixeira de Azevedo, Tliomaz Victor da Costa 
Sequeira, TVenceslnu de Souza Pereira Lima, Alexan- 
dre Alberto da Rocha Serpa Pinto, Antonio Jlaria Car- 
doso, Arthur Urbario Monteiro de Castro, Augusto d a  
Cunlia Pimentel, Luiz Augusto Pimentel Pinto, Antoriio 
Eduardo Villapa, Antonio Teixeira de Souza, Arthur 
Alberto de Campos Henriques e3Iarianno José da Silva 
Prezado. Total 32. 

Coaznzisuiio de tal-ifas, os snrs.: Abilio da Costa Lo- 
bo, Adriano Augusto da Silva hlonteiro, Adriario E m i -  
lio de Souza Cavalheiro, Antonio de Azevedo Castello 
Branco, Antonio José Arroyo, Antonio José Lopes Na- 
varro, Antonio Uanoel da  Costa Lereno, Fraricisco de 
Almeida e Brito, Francisco Feliuberto Dias Costa, Fran- 
cisco José Machado, Francisco JosB de RIedeiros, Ja -  
cintho Candido da  Silva, João Jlarcellino Arroyo, Joa-  
quim Teixeira Sampaio, José Alves Pimenta de Avel- 
lar Machado, Jose Freire Lobo do Amaral, José Qon- 
çalves Pereira dos Santos, José Gregorio de Figueiredo 
Mascarenhas, José Joaquim de Souza Cavallieiro, José 
Maria de Alpoiin de Cerqueira Borges CabraI, José &Ia- 
ria Charters Henriques de Azevedo, José Maria Greeri- 
field de IIello, José Maria Pestana de Vasconcellos, Luiz 
de Mello Bandeira Coellio, Luiz Virgilio Teixeira, Ma- 
noel Francisco Vargas, Pedro Victor da Costa Sequcira, 
Roberto Alves de Souza Ferreira, Sebastião de Souza 
Dantas Baracho, Arthur Alberto de Carnpos I-Ienriclues 
e Marianno José da Silva Prezado. Total 30. (*) 

ARTIGO XXI 

Voto de louvor ao presidente da camara 

Na sessão de 1 de abril o snr. Francisco Bcirãn 
disse: 

(e\ Vicl., icorca das coiniriissiies dc iiii[iicrito o qiie dispiic o deçrcto 
de 4 de'juiilio de 1886, publicado a pag. 520 do i.o'vol. das fistatistims. 
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Pedi a palavra para propor se lance na  acta um 
voto de  louvor a v. e ~ c . ~  pela maneira superiormente 
intclligente, delicada e sobretudo imparcial com que di- 
rigiu os nossos traballios. (Applausos.) 

1i:ste voto, se não tem valor pela humildade da pes- 
soa que o propõe, tem no todo pela collectividade que 
o vai de  certo conceder, pois que propondo o julgo in- 
terpretar os sentimentos d e  toda a camara. (Apoiados 
geraes. Applausos .) 

O snr.  p~eside9ate:-Eu sinto me um pouco emba- 
raçado. O snr. hlanoel de  Arriaga pediu a palavra, 
mas. . . 

Vozes de todos os lados:-Falle, falle. 
O sny. presidente:-Tem a palavra O snr. DIanoel 

d e  Arriaga. 
O snr .  Manoel de Awiaga:-Pedi a palavra uni- 

camente para me associar ás palavras do snr. Francis- 
co Beirão. (Vozes: -Muito bem.) 

Aeitna de  tudo a justiça. 
E u  não camprehendo a justiça sem ser acompanha- 

d a  da  verdade e do direito, e a verdade é que v. excea 
tem direito a esta manifestapão. (Apoiados gemes.) 

O sny. Mattoso COl.te Real:-Pela minha parte agra- 
dego a v. exc." as provas d e  delicadeza e de  deferencia 
com que sempre me tratou. Não posso deixar de me asso- 
ciar á proposta do snr. Francisco Beirão! que não repre- 
senta senão uma homenagem merecidissima. (Apoiados 
geraes.) 

O s ~ .  Pinhei ro  (Ihugas:-Fora precedido pelos il- 
lustres deputados que o antecederam. 

Queria exprimir, em nome da maioria da  camara, 
os agradecimentos d'esta ao digno presidente da  ca- 
mara, S e  a maioria se ufanava de ter apontado o no- 
m e  do snr. presidente para o alto cargo que s. e ~ c . ~  oc- 
cupára, agora, ao vêr a homenagem que toda a cama- 
r a  lhe prestava, ao vêr como foram apreciadas as nobres 
qualidades de s. e ~ c . ~ ,  a satisfaçHo da  maioria subia de 
ponto. 

Pedia, portanto, que a propoita do snr. Beirão foa- 
se  votada por acclamação. 

O snr. presidente: -Agradeço reconhecididsimo cl 



camara a manifestação que acaba de fazer, o que me 
distingue de uma maneira imprevista, inesperada e muito 
superior ao meu pequeno merito. 

Empreguei sempre os maximos esforgos em corres- 
pender á confiança da  camara; esses esforpos, pordm, 
seriam nullos, ou não iriam tão longe, quanto o meu 
desejo era grande, se porventura não fossem acompa- 
nhados da muita benevolencia da camara e do bom cri- 
terio com que a camara sempre procedeu durante as 
sessões a que tive a honra de presidir. 

Levo d'este momento a mais grata das recordações 
e sinto não ter palavras com que possa exprimir de- 
vidamente o meu reconhecimento pela attitude da ca- 
mara. 

O s ~ .  nzinist~o dos negocios estrangeiros (Costa 
Lobo):-Hesitci algum tempo, sobre se n'uma manifes- 
taça0 procedente de uma camara a que não tenho a hon- 
ra de pertencer, eu devia tomar parte; no emtanto, 
se erro, peço desculpa á camara, porque o erro provém 
de um sentimento digno de respeito. 

Desejava, em meu nome e no do governo, asso- 
ciar-me aos applausos de que v. exc." se tem tornado 
digno na gerencia do alto cargo que lhe foi comrnettido. 
Pela minha parte, e antes de ter tido a honra de sen- 
tar me n'estas cadeiras, já admirava a maneira como 
v. exc." desempenhava O alto cargo que lhe foi confe- 
rido pela confianga da camara; mas depois que, por as- 
sim dizer, tenho estado sujeito á jurisdicgão de v. excUa, 
ainda mais tem augmentado a minha admiragão, pelo 
modo correcto, digno e imparcial por que v. exc." tem 
sabido dirigir os trabalhos parlamentares. 

Por consequencia, em nome do governo, associo-me 
cardealmente 6 manifestagão da camara. 

Pe90 :L v. exc." que acceite este preito da minha ho. 
menagem e do mzu respeito. 

Vozes:-Nuito bem, muito bem. 

ARTIGO XXII 

Eleições para deputadas no ultramar 

No Diaqaio do Governo n." 124, de 3 de junho d e  
1892, veio publicado o seguinte decreto: * 



Tendo-se completado a terceira e ultima sessão an. 
nua1 da camara dos snrs. deputados da nação portugue- 
aa: hei por bem, em virtude do disposto na Carta Cons- 
titucional da Monarchia, ordenar que nas provincias ul- 
tramarinas se proceda A eleição de deputados para a 
nova legislatura, em conformidade do decreto com força 
de lei de 30 de setembro de 1852 e carta de lei de 2 3  
de novembro de 1859, devendo os governadores das 
mesmas provincias designar, com os indispensaveis in- 
tervallos, os diae para as diversas operações eleitoraes, 
no mais breve praso que fôr compativel com as distan- 
cias e meios de communicaçlo, observando o determi- 
nado no mappa annexo 4 carta de lei de 8 de maio de 
1878. - -  

O ministro e secretario de Estado dos negocios d a  
marinha e ultramar assim o tenha entendido e faça exe- 
cutar. Paço em 2 de junho de 1892.-REI. -Francisco 
Joapuim Ferreira do AmaraE. 

ARTIGO XXIII 

Eleição geral de deputados para a legislatura 
de 1893-1895 

aTendo de proceder-se á eleição geral de deputados 
i s  cortes para a nova legislatura, que deve principiar 
no dia 2 de janeiro de 1893: hei por bem decretar o se- 
guinte: 

~Ar t igo  1." E' fixado o domingo, 16, do proximo 
mez de outubro para a reunião das commissões de re- 
censeamento eleitoral, a fim de darem cumprimento ao 
disposto nos artigos 42.", 4X0, 44." e 45.O do decreto 
de 30 de setembro de 1852. 

aArt. 2.O São convocadas as assembleias eleitoraes 
do continente do reino e ilhas adjacentes para no dia 
23 do referido mez de outubro elegerem deputados na 
conformidade do artigo 1.' da carta de lei de 21 de  
maio de 1884 e do mappa annexo A mesma lei. 

aArt. 3.O Os actos eleitoraes e de apuramento se- 
rElo praticados nos prasos e pela forma prescripta na ci- 
tada lei de 21 de maio de 1884, decreto de 30 de se- 
tembro de 1852 e carta de lei de 23 novembro de 1869. 

aArt. 4.' Os governadores civis dos districtos das 
ilhas adjacentes, quando deixem de receber a commu- 



nicaçlo do presente decreto a tempo de poderem ser 
praticados os actos eleitoraes noe periodos n'elle deei- 
gnados, mandarão proceder ás eleiçõee nos circulos de 
suas jurisdicções nas epochas e praeoe que fôrem com- 
pativeis com as distancias e meios de communicaçllo. 

(0 presidente do conselho de ministros, ministro 
e secretario de Estado interino doe negocios do reino, 
assim o tenha entendido e faça executar. 

*Paço, em 15 de setembro de 1892.-REI.-JosB 
Dias Ferpeira. B 



TITULO idi 

CAMARA DOS DIGNOS PARES 

ARTIGO I 

Constituição da camara 

No dia 5 de janeiro presidida pelo snr. Telles de 
Vasconcellos, constituiu-se definitivamente a camara dos 
dignos pares do reino, e foi nomeada a depiitação en- 
carregada de assim o participar a Sua Mageatade E1 Rei. 

Na sessão de 11 de janeiro, o snr. presidente par- 
ticipou o fallecimento dos dignos pares marquea de Pe- 
nafiel e IIoraes Pessanha. Disse que o snr. marqiiee d e  
Penafiel foi uri~ homem que comepou a sua carreira pela 
diplomacia. E' conhecido de toda a camara, e todos sa- 
bem a maneira por que elle soube desempenhar as siias 
funcções em toda a parte onde representou o seu paiz, 
com aquella hombridade, dignidade e probidade de to- 
dos conhecida. 

Honroso é sempre para os paizes, quando os que  
os representam no estrangeiro pód9m ganhar as sympa- 
thias d'essas nagões estrangeiras, e pbdem ter as demons- 
trações de sentimento que o digno par fallecido teve ern 
Berlim, onde ultimamente se achava representando Por. 
tugal. 

Falleceu tambem o digno par snr. Pessanha, gran- 
de pruprietario da regiao do Douro, que ha muitog a n -  
nos não frequentava as sess0es da camara, em virtude 
do seu mau estado de saude e tambem pela sua idade. 
No tempo em que a frequentou deu sempre o seu voto, 
em todas as questões, como um homem probo e honesto. 

Julga, portanto, o orador, que a camara quererá 
decerto que se lance na acta um voto de  profundo sen- 
timento pelo fallecimento dos dous dignos pares. (Apoia- 
dos gemes.) 

O snr. Bal-bosa dzh Rocage:-Associa se As eloquen- 
tes e sentidas palavras com qiie o snr. presidente acaba 



de commiinicar a perda de  um digno pa r  que represen- 
tou com dignidade este paiz no estrangeiro. 

Refere se ao snr. marquez d e  Penafiel, nosso repre- 
sentante em Rerlim, qiie na sua longa carreira diplo- 
matica teve occasião de prestar a este paiz assignalados 
serviços; e cabe lhe commemorar a sua perda, porque já 
em situações difficeis, nos conselhos da  coroa, encontrou 
sempre em S. e x c a  a maior dedica@o. 

0 snr. wzinist~o do ,.eino (Lopo Vaz):-Por parte 
do governo associa se ao  voto de  sentimento proposto 
pelo fallecimento dos dous dignos pares. 

O sni.. presidente: -Diz que em vista da  manifes- 
tagão da  camara, considera approvada a sua proposta. 

O snr. D. Luiz da Canzara Leme:-Referindo.se S 
questão das incompatibilidades, mandou para a meza a 
seguinte moção: 

u camara, certa das boas intenpões da  commissão 
encarregada de dar  parecer Acerca das incompatibilida- 
des politicas e parlamentares, compenetrada da  impor- 
tancia do assumpto e d a  urgencia de  o apreciar, convi- 
d a  a mesina comrnissão a apresentar o resultado dos seus 
trabalhos com a brevidade possivel. 

Sala da  camara, 11 de janeiro de  1892.-Os pa- 
res do reino, D. Luiz da Camara Lenze- Co~zde de Tho- 
mur- J .  M. da Ponte e H o ~ t a -  Conde dos Avcos-Tho- 
nzaz de Carvalho-Basilio Ca6ral.b 

Ficou para segunda leitura. 

ARTIGO I1 

Demissão do ministerio 

Na sessão d e  14 de janeiro, o snr. presidente d o  
c~nse lho  de  ministros (Jogo Chrysostomo) disse que ia 
cumprir um dever constitucional perante a camara dos 
dignos pares do reino, em nome do ministerio. Na de- 
c1araç"a que ia fazer & camara, havia a discriminar a]- 
gumas responsabilidades pessoaes; pareceu-lhe,. portan- 
to, reduzir a escripto essa declaração para maior clare- 
za. S e  a camara, pois, lhe permittisse, passava a Iêl-a: 

t E m  conselho de ministros, que teve lugar n a  se- 
gunda.feira ultima, o snr. conselheiro Marianno Cyrillo 



de Carvalho declarou haver feito B Companhia Real doa 
Caminhos de  Ferro alguns adiantamentos, em impor- 
tancia total não inferior a 13.000:000 de francos, sem 
conhecimento dos seus collegas no rninisterio, e sob a 
siia exrlusiva responsabilidade; que, dando só agora co- 
nhecimento aos seus collegas d'estes factos, que tinham 
de ser consignados no relatorio de fazenda, desejava sa- 
ber se o conselho de  ministros queria tomar d'elles a 
responsabilidade. 

((0 conselho de  ministros entendeu não tomar a 
responsabilidade d'aquelles factos, pelo que o snr. con- 
selheiro 3Iurianno de Carvalho pediu a sua demissão de 
ministro da  fazenda, .que, sendo apresentada a Sua Ma- 
gestatle El-Rei, se dignou acceital-a. 

« E m  vista dos S~ictos expostos, procurou o ministe- 
rio completar se com a entrada para o ministerio da  fa- 
zenda de  pessoa coiiipetente para gerir aquella pasta, e 
corri a iirgencia que as graves circumstancias reclamam. 

((Para esse fim me dirigi a alguns cavalheiros que  
me pareceram reunir as condições demandadas para um 
tão importante como pesado encargo, e não tendo a for- 
tuna de haver obtido a sua annuencia, resolveu, em se- 
guida, a governo apresentar a sua demissão a Sua Ma- 
gestade El Rei, que se dignou acceital-a. - camara ,  14 
de janeiro de  1892.u 

O snr. minist?+o da J-nzenda (Marianno de  Carva- 
lho): -Disse comprehender a camara quanto lhe era  pe- 
noso ter d e  repetir litteralmente o que disse na  outra 
casa do parlnrnento; mas tambem comprehenderá que o 
seu profundo respeito por esta camara o obrigava a fazel-o, 

Seria o mais breve possivel, e diria apenas, por 
agora, o que julgasse necersario para explicapão do seu 
procedimento. 

Cumpria lhe declarar, em primeiro lugar, que con- 
firma litteralmente, se de  confirmação precisasse, a de- 
c1arac;ão lida pelo snr. presidente do conselho, na parte 
que a si O U  aos factos d e  si dependentes foi lida. 

D e  mais nada podia dizer, porque em nada to- 
mára  parte. 

Dito isto, o que o dever lhe impunha, fosse-lhe per- 
mittido explicar em breves palavras a s  razões do seu 
pocedimento,  aproveitando antes d'isso a ultima occa- 
sino que tinha de se dirigir a esta camara, para lhe ma- 



nifestar o seu profundissimo reconhecimento pela manei- 
r a  por que sempre n'ella foi tratado. 

Para poder explicar-se precisava, em rapidissimos 
tragos, expor qual era a situagão que encontrou quan- 
do teve a honra de ser encarregado de gerir a pasta da 
fazenda. Essa situação mais se definia pelos factos já 
occorridos do que pelas previsões que na epocha se po- 
deriam fazer, porque os acontecimentos engrenavamse 
uns nos outros e completavam-se por tal modo, quemui- 
tas cousas succederam depois, que antes não podiam ser 
mevistas. 

Quanto á situatjão externa, todos sabiam quanto o 
nosso credito tinha sido injusta, acrimoniosa e feroz- 
mente combatido lá fóra. 

Essa campanha, que ainda hoje contiriúa, tinha co- 
meçado mais cedo, e já existia no momento em que, 
pela segunda vez, o orador tinha a honra de gerir a pas- 
ta  da fazenda. 

Quanto a encargos fóra do paiz, a que teve de fa- 
zer face nos sete mezes da sua gerencia, constam, além 
de sommas menores, de que não tem apontameuto n'es- 
te momento, da seguinte nota: 

Pagamento do coupo7a de julho, 3:365 contos de 
réis; pagamento do coupon da camara municipal, no es- 
trangeiro, 240 contos de réis; pagamento do coepon de 
outubro, 1:800 contos de réis; pagamento do coupon de 
janeiro corrente, 3:365 contos de réis; pagamento do 
coupon da  camara municipal, de janeiro, 240 contos de 
réis; pagamento a uiu corretor, Bardack, de Pariz, onde 
estavam empenhadas obrigac;ões dos tabacos, 720 con- 
tos de rrlis; p_or conta de Bancos portuguezes, em virtu- 
de de operapoes effectuadds e que elles deviam em Pa-  
r i ~ ,  por meio de letras vencidas desde maio, e aindanão 
pagas, 1:350 contos de réis; pagamento LL casa Baring, 
pela rescisão do seu contrato, 3:150 contos de réis; com- 
pras de prata, 900 contos de réis; compras de moeda es- 
trangeira, em francos, 324 contos ds réis; pagamento ao 
Crédit Lyonnais, 900 contos de réis. Somma, 16:354 
contos de réis. 

Se a isto se quizer juntar os saques no ultramar, as 
contas de materiaes e mais despezas que no estrangeiro 
se pagam, a somma será superior a esta, e muito pro- 
ãima de 17:000 contos de réis. 



Os recursos que o orador tinha eram 600 contos 
de reis, resto do emprestimo dos tabacos. 

Quanto á situagão interna, todos a conhecem: uma 
crise enorme; utn panico que assaltou a s  prasas de  Lis- 
boa e Porto; a intranquillidade dos aninioe, que tanto 
provinha de motivos politicos, como da  situapao finan- 
ceira e economica em que o paiz se encontrava; e, ate, 
infelizmente, falta consideravel de  meio circulante. 

O ouro setrahia se ou exportava se; a prata fugia 
da circulagão; e por fatalidade nem notas do Banco d e  
Portiigal havia, de  grande quantia, para occorrer Ss ne- 
cess idad~s  da  circulaçEo. 

O Banco tinha então em caixa, em ouro e prata, 
cerca de  2:000 contos de reis, e a sua circula$io anda- 
ria por 2:000 contos d e  r & ~ .  

Quanto aos outros Bancos, uni estava em morato- 
ria, concedida pelo Tribunal do Commercio; outro estava 
em fallencia; dous estavam súlidos, mas todos sabem que 
nem os estabelecimentos mais scilidos resistem a um pa- 
nico ou a uma corrida. 

Relativamente aos Bancos do norte, os do Porto, 
Braga e Guimarães, os seus encargos immediatamente 
venciveis no principio dc  jiilho eram 5286 contos d e  
réis, emquanto que a s  suas disponibilidades eram apenas 
d e  2:322 contos de  Ais. 

N'esta situagão, comprehendeu-se que o mais pe- 
queno abalo, a menor falta de  pagamento de  um com- 
promisso do Estado, devia trazer uma catastrophe 6- 
nanceira, economica e politica, cujo alcance todos com- 
prehenderam. 

Assim se  apresentava a s i t u a ~ ã o  quando o orador 
foi a Pariz, A fim de  obter os recursos indispensaveis 
para fazer face aos pvimeiros encargos do thesouro. 

Negocioii e tratou, n I o  como desejára, mas como 
pôde, n a  situagão em que se achava, como a carnara faz 
bem ideia d a  situação em que se acha um ministro da  
fazenda que tem diante de  si iim estado financeiro e 
economico como aquelle em que o paiz se achava. Sof- 
freu exigencjas, imposi~ões e quasi humilhações, cuja 
affronta ainda hoje o revolta com profundissima mágiia. 
N2io poderia obter o dinheiro para o pagamento do cou- 
pon d o  Estado sem que dissesse que se pagaria o cou- 
pon da Companhia dos Caminhos de Ferro  Portugue- 
zes. 



Empenhou todos os esforços possiveis com as  casas 
bancarias para que o dinheiro necessario para a Compa- 
nhia pagar aos crédores estrangeiros podésse ser obtido 
sem intervenpgo do Estado. 

Houve mesmo negociações tentadas e promettedo- 
ras  de bom resultado, e foi com a ideia de que essas 
negocia~ões chegariam ao fim desejado, que o orador 
se viu obrigado, nos principios de julho, para não fal- 
tar  ao pagamento do coupon do Estado, a pagar o cou- 
pon estrangeiro da  Companhia dos caminhos de  ferro. 

Depois continuaram-se as  negocias5es e duraram 
atb outubro; e se não fosse a fatalidade de não por!er 
ausentar se do paiz por alguns dias, o orador es t i  con. 
vencido de que ellas teriam chegado a bom exito. O 
mesmo teria sido em janeiro, se circumstancias ulterio- 
res não tivessem impedido a realisação do seu deec~jo. 

E', porém, certo que todos os dias via diante de 
si a failencia d'aquella Companhia, com ella a qu8da 
completa do credito do paiz e de todos os estabeleci- 
mentos de credito, e, porventura, as  consequencias politi- 
cas que são faceis de prever. 

O orador poderia, se outra fosse a sua tempera, 
expor a situação aos seus collegas do riiiiiisterio, e pe- 
dir Ihes a sua cooperação; mas tinha a p r e s u m p ~ t o  bem 
fundada, e confirmada por palavras proferidas no par- 
lamento, de que o unico resultado do seu esforso seria 
uma crise politica, cuja realidade bem v ia ,  e, peior do 
que uma crise politica, a falta d e  pagamento do nosso 
coupon de julho, a falta do pagamento S casa Baring, 
e outros. 

O orador hesitou, duvidou, trepidou e depois pen- 
sou de si para si que entre a perda de  um paiz e a per- 
d a  de um homem, mais vale perder um homern e salvar 
o paiz. 

Cria que conseguiu por tres vezes salvar o paiz 
da  bancarrota: a primeira em julho, a segunda em ou- 
tubro e a terceira em janeiro; será esse o desconto das 
responsabilidades, que reconhece pesadissimas, que so- 
b re  si tomou. 

Estavam, pois, expostas succintamente, e perante 
esta camara não poderia expôl-as mais largamente, quaes 
foram as razões do seu procedimento. 

Estava elle sujeito ft aprecia950 dos corpos legisla- 
dores e a todos os poderes publícos do paiz. 



De si julgarão como entenderem, e o orador só pó- 
de acrescentar que não sabe se a sua vida politica está 
finda oii nlo; crê que sim; mas ha uma cuusa para 
que fica vivo: é para as responsabilidade8 que assumiu; 
para essas alli est8. 

O snr. Augztsto José da Ct~niia:-Pede a palavra. 
O nzr. presidente:-Diz que, depois das declara- 

ções feitas pelo snr. presidente do conselho, de que o 
ministerio actual pediu a deniissão, e n%o ha por em- 
quanto governo constituido, os trabalhos da camara não 
p6dein continuar sem se saber qiie o novo governo es- 
tA ,:onstituido. Marca, pois, a proxima sessão para o dia 
seeuinte. " 

O sny. A7~gz~sto  TOS^ Ciu Cz~?zha:-Pergunta em que 
aualidade fallou o snr. Marianuo de Carvalho. 

O snr. presidente:-Diz que deu a palavra ao snr. 
Marianno de Carvalho por não ter sido ainda publicado 
no Diar io  do Goverizo o decreto da demissão de 8. exc." 
do cargo de ministro da fazenda, e levantou a sessão. 

ARTIGO I11 

Apresentação do novo ministerio 

Na sessão de 13 de fevereiro foi lido um officio 
declarando que Sua Magestade E1 Rei, em attenpto ao 
que lhe representou o ministerio presidido pelo conse- 
lheiro de Estado João Chrysostomo de Abreu e Souza, 
exonerou, por decretos da  data de 17 do corrente mez, 
o rnesmo ministerio, e houve por bem nomear para o 
cargo de presidente do conselho de ministros, miiiistro 
e secretario de Estado dos negocios do reino e de rni- 
nistro e secretario de Estado da instrucção publica e 
bellas artes, o conselheiro José Dias Ferreira, dignan- 
do-se oiitrosim nomear para o ministerio dos negocios ec- 
clesiasticos e de justiya o bispo de Bethsaida, par do 
reirio; para o ministerio dos negocios da fazenda Joa- 
quirn Pedro de Oliveira Nartins, deputado da nação; 
para o ininisteG:, dos negocios da giierra o general Jor- 
ge  Candido Cordeiro Pinheiro Furtado; para o ministe- 
rio dos negocios da marinha e ultramar Francisco Joa- 
quim Ferreira do Arnaral, deputado d a  nação; para o 
ininisterio dos negocios estrangeiros Antonio de Souza 
Silva Costa Lobo, par do reino; e para o ministerio dos 



negocios das obizas publicas, commercio e industria, o 
visconde de  Chanceileiros, par do reino. 

Eis a apresentagSio do novo ministerio. 
O snr.  p~es iden te  do conselho de mi?iistros (Jost$ 

Dias Ferreira): -Tendo recebido da  coroa, qiie quiz 
honrar me com a sua corifianga, O encargo, difficil n'es- 
te momento, de organisar um rninisterio que satisfizesse 
á s  necessidades publicas, e que no meio d e  todo o mo- 
vimento politico unicamente tivesse em vista a rcsolu- 
qão da  crise financeira e econornica, quanto na presen- 
te e tão difficil coiijunctura isso caiba nas for<;as hu- 
manas, procurei desempenhar me d'essa missão, tendo 
a fortuna d e  ter encontrado homens de reconhecido va- 
lor, e tão devotados á causa nacional que não duvida- 
ram associar-se á minha responsabilidade. Tao conhe- 
cidos todos são d'esta e da  outra casa do parlamento, 
que eu, tendo a honra de  apresentar á camara o minis- 
terio, posso bem dispensar me de  fazer a apresentação 
individual de  cada um dos novos ministro?. 

Digo apenas a v. exc." e á cainara que procurei 
obedecer ao pensamento de  organisar urn ministerio em 
que nEo estivesse representada nenhuma das duas gran-  
des parcialidades politicas, sem com isto querer dizer 
que, pelo facto de ter entrado ri'um gabinete orgariisa- 
do em obediencia hquelle pensamento, qualquer dos mi- 
nistros hoiivesse ou haja de romper ligações que porven- 
tura  tivesse com qualquer partido politico. 

O governo tem o seu programma trapado em har- 
monia com as  necessidades do paiz, ou antes, melhor 
direi, tragado por essas mesmas necessidades. (Apoia- 
dos.) Não havia programma voluntario a fazer n'este 
momento. 

O governo de  uma nação não se  acceita a benefi- 
cio de inventario, mas sim com todos os encargos que 
s e  encontram na somma dos haveres nacionaes. 

O programma, pois, do governo está traçado em 
bem salientes caracteres na difficil situaçzo economica e 
íinanceira em que o paiz se encontra. (Apoiados.) Pro- 
curar a mais rapida e a mais conveniente resolução das 
diversas rluestões que n'ella possam influir, procurando 
para isso o concurso de todos os homens de boa von- 
tade, d e  todos os agrupamentoe politicos, a efficaz co- 
operação d a  representação nacional e a do paiz inteiro, 
eis a marcha d o  governo. (Vozes:-Muito bem.) 



E foi esse o pensamento do governo, porque real- 
mente riem este, nem governo rienhurn, tendo diante de 
si aq~ielle caminho unico a seguir n'esta conjunctura, 
podia ter o pensarnento de suscitar a questLto politica. 
(Apoiados.) E' nosso intuito e o nosso maior desejo go- 
vernar com a maxima libardade e franqiliao populares, 
sem outro limite que não seja o respeito pela lei F! pe- 
las necessidades impreteriveis da ordem e da segurança 
publica, nem sem ordem se póde garantir a exercicio 
da liberdade, que ainda na Rua maior amplitude não p6- 
de nunca para um ir além do ponto onde come<;a a do 
outro. (Apoiados.) 

Portanto, querendo governar liberalmente, deseja- 
mos não levantar nenhuma qiiest2o politica, nenhum 
conflictu politico, esperando que d'este modo, em pode- 
roso auxilio da nossa boa vontade, tercmos a coopera- 
$30 da representapão nacional, no intuito de, no maia 
curto praso, se poder conseguir O equilibrio orç.amenta1 
e urna melhor situação economica e financeira. 

Por isso, repito, eiuquanta a questão financeira não 
estiver resolvida, n63, dentro da  esphera do poder exe- 
cutivo, poremos em prhtica tudo quanto for conducente 
A realisagão do nosso pensamento, mas ás curtes $6 tra- 
remos propostas de lei relativas A solupão da questão de 
fazenda. 

A este proposito, devo dizer a v. exc." e á camara 
que tornou a seu cargo a gerencia da  pasta da fazenda 
um dos homens mais respeitaveis e conliecidos do paiz, 
não &mente pelo seu provado talento, mas tambem pela 
especial competencia, demonstrada em valiosos traba- 
lhos economicos; sem embargo de lhe caber a elle o en- 
cargo de dirigir os negocios da  fazenda, liornem da  oc- 
casião, todos os outros ministros serão auxiliares do snr. 
ministro da fazenda (Apoiados), de modo que no actual 
governo, vinculados todos os ministros pelo seu intuito 
principal, que é tambem o principal interesss nacional, 
n lo  ha pastas com pensamenta separado, nem providen- 
cia nenhuma sahir6 do niiniaterio, que não corresponda 
ao pensamento do governo. 

Nós não dispenderemos nem um real além do que 
for absolutamente indispensavel. 

Este é o programma do governo, e é o programma 
de  todos os ministros. 

Desejo tambem expur ri. camara algune trapos do 



programma mais definidos, claros e precisos Acerca c,' 
providencias que o governo tenciona apresentar As c: - 
tes, não digo já ámanhl,  mas logo que lhe seja pob- 
vel, porque 6 necessario colher alguns elementos, 
guns esclarecimentos, não quanto ao  pensamento d 
propostas, mas em relapão ao modo de  por em piáti 
um certo numero de  medidas que pódem encontrar ma - 
ou menos attricto na opinião. 

O que desejo dizer d e  um modo preciso, sem ali 
bages, ;em terg'iversaçiies, 6 que  a nòssa missão, send 
a restaliração do equilibrio economico e financeiro, par. 
que este se conliiga n6s precisamos d e  authorisações di, 
parlamento para fazermos todas a s  reducções nas des- 
peaas dos serviços publicas, at6 onde ellas forern indis- 
peneaveis e compativeis com os mesmos serviços. 
(Awoiados.) 
\ L 

N'este intuito terá o governo d e  sujeitar se á dolo- 
rosa necessidade de  onerar o funccionalismo que tem 
vencimentos um pouco maiores, deixando fóra d'este 
novo encargo os vencimentos até umas certas propor- 
çaes, conforme, por um lado a equidade e pelo outru a s  
circumstancias do momento indicarem ao governo, que 
depois verá com prazer a s  camaras na  sua alta sabedo- 
ria aperfeipoarem e melhorarem a respectiva proposta 
d e  lei. 

Mas como tudo isto nEo bastará. e como as  econo- 
mia& que o governo poder8 auferir ' das r educ~ões  d e  
despeza por elle projectadas não produzirão receita que 
possa extinguir o dejicit, como é indispensavel e urgen- 
te, não poderemos tambem deixar de  chamar os credo- 
res do Estado a compartilharem n'um sacrificio que  
tem de ser para todos, para ser justo e para ser efficaz 
e ~roveitoso.  

Nós desejavamos de  preferencia ir, por meio d a  re-  
ducção da  despeza na  organisap80 doe serviços, prepa- 
rando o caminho para entrarmos depois n'outra ordem 
d e  providencias que teriam assim mais uma justificapão 
e de  certo maior facilidade d e  execução, mas a situaçâo 
da  fazenda não admitte similhantes delongas, c 6 indis- 
pensavel n'um praso curto reduzir em consideraveis pro- 
porções a despeza do Estado. (Apoiados.) 

Além d'isso, teremos de  formular a s  nossas propos- 
tas de  modo qiie o seu effeito, sem deixar de  ser deci- 
sivo e efficaz, não tenha um caracter definitio. 



manente na parte em que affectem direitos e interesses 
legitiinos que entretanto téem de acompanhar o movi- 
mento d e  restauração da  vida eoonomica e financeira do 
paiz. 

N6s não vamos senão a té  onde fôr absolutatnente 
indispensavel ir. 

Reconhecemos que n a  generalidade os nossos fiinc- 
cionarios n%o estão largamente retribuidos, reconhece- 
mos que ha  outros interesses attendiveis, mas o gover-  
no não tem remedio senão declarar de um modo formal 
que a primeira cousa acima dos interesses das classes a 
que me refiro, e até mesmo em proveito d'ellas, é t ra-  
tar do melhoramento da  situaçzo da  fazenda publica, que  
é a salvação do paiz. 

Tenho dito. - 

Vozes:-Muito bem. 
O s7w. maynuez de Va1Zada:-Diz oue é anormal a 
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situaçto do paiz e não é, pois, para estranhar que  elle, 
antigo parlamentar, hoje se afaste um pouco das velhas 
praxes, limitando-se a saudar os novos ministros, pro- 
mettendo-lhes condicional ou incondicionalmente o seu 
apoio. Começará por enviar para a mcza, a fim de  ser 
apresentado ao snr. presidente do conselho, um memo- 
vandum. nue wassa a Iêr. 

' I  I 

Dirige o orador algumas consideraçzes a cada uin 
dos novos ministros, e fallando largatnente sobre o as- 
eumpto do ~~zemorklzdurn que apreséntou, pergunta a o  
snr. presidente do conselho se o governo está resolvido 
a proceder desassoriibradamente na questão dos caminhos 
de ferro e dos syndicatos e dar providencias para q u e  
se nLo paie na  liquidação d e  todas as responsabilidades 
e p u n i ~ ã o  dos responsavejs. 

O s ~ .  presidente do conselho de nai7~istros (Dias  
Ferreira):-Se S. exc." me da  licenpa, respondo jB.  

- - (Sigg~ul de asse)ztinze~zto do s7zr. naarquez de VaI- 

Posso aseeveíar a S. ?xc." que o governo dará  a s  
mais terminantes ordens p ra que  os processos a que S. 

exc." se refere sigam com toda a actividade, a tim d e  
que todas a s  responsabilidades, sem excepção para nin- 
gueni, sejam rigorosamente apuradas, e nem um só cul- 
pado possa furtar se  á que lhe competir. 

Vão ser dadas essas ordens, e depois virei dar con- 
YOL. 3.' ').I 
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ta ás cortes d'aqiiillo que podér e quc nBo seja segredo 
de justiça. 

O orador: --Agradece a resposta do snr. presidente 
do conselho, felicitando se por vê1 o ariiiiiado de tão boas 
intenyõe~, e faz votos por que O governo, ciimprindo se- 
veramente o srii dever, possa deixar o seu nome inde- 
levelmente gravado nas paginas mais gloriosas da nossa 
liistoria politica. 

Lêa se n a  meza o ??zernora?zdfcm apresentado pelo 
snr. marrlnez de Vallada, que é O seguinte: 

«Sendo urgente esclarecer completamente a questiio 
dos desfalques e irregularidades da Companhia Real dos 
Camintioa de Ferro do Norte e Léate, não só para sal- 
vaguardar o's interesses do Estado, infelizmente estreita- 
mente ligados coin os d'aquelia malfadada e pessima- 
mente adrriinistr'ada Companhia, com grande detrimento 
e esoandalo uublico: 

Requeiro que seja enviado ao governo este nzenao. 
rnndz~m, para que ordene AS anthoridades policiaes que 
procednm a minuciosa e conscienciosa investigação, a 
fim de se descobrir qiiaes são os responsaveis pelo des- 
apparecimento de 5:000 contos de réis, aproximadamen- 
te, dos cofres da mesriia Companliia, a respeito dos quaes 
se pcdirarn explicaçEes claras e terminantes ao cavalhei- 
ro que Iêu o relaturio em publica assembleia, o snr. Cen- 
teno, e que os não prestou, com geral assoinbro, e tanto 
mais justificado por isso que O srir. Centeno era e foi o 
encarregado do respectivo relatorio. 

E' necessario desvendar este niysterio, que envolve 
escanda10 ingente. Tambem requeiro que a policia seja 
encarregada de ouvir sobre este e outros pontos o dito 
snr. Centeno, bem corno o snr. conde de Burnay, que 
accusou em publico um grande crime e falsificagZo re. 
lativarnente h maneira por que se escripturaram as qnan- 
tias da conta dos caminhos de ferro de Torres e Alfa- 
relios com o excesso monstruoso de cerca de rnil e tan- 
tos contos de réis, devendo, portanto, sobre todos estes 
pontos ser ouvida a administração e os cavalheiros men- 
cionados. E' urgentissimo este pedido que dirijo ao go- 
verno. 

Camara dos pares, 18 de janeiro de 1892.-Mar- 
ptbez de VaZlada.» 



O snr. Canzara Leme: -Não seguirei o exemplo do 
digno par que acabou de  fallar, supposto ter sempre 
muito gosto d e  o ouvir, pronunciando um grande dis-  
curso 6 camara, porque a occasião não é opportuna para 
isso; a minha orientapão é outra. Serei synthetico quan- 
to podér ser. 

Nâo represento parcialidade nenhuma politica; sou 
apenas uma sentinella perdida de  uma grande cansa, 
que é a da rnoralidade politica. 

Folgo de  vêr  sentados n'aqiiellas cadeiras antigos 
amigos rneils de  reconhecido talento or quem eu tenho ' p* a maior estima e a maior corisideraçao. Não vejo alli 
nem ministros nem amigos, e sbmente verei os seus actos 
e o seu Estão alli grandes intelligencias. 
D'estas não tenho medo como d'aquellas de cliie deu ha 
pouco tempo a sua opiniRo o célebre medico fraricea, mr. 
Charcot: 

«O que  m e  admira é que ainda alguns d'elles an- 
dem em liberdade (referindo se  aos homens d e  ~ x t r a o r -  
dinario talento), Utn horrlern com o cerebro bem equi- 
librado nunca póde ser um homem de talento. Acabo de 
receber urn bello volume inglez: A insanidade e o genio. 
E' a demonstração completa da  opinião que lhe expo- 
nho.)) 

E o dr. Garnier, celebridade medica da  Inglaterra: 
aA grande fadiga intellectual origina desordens nos 

lobiilos cerebraes. Não C bem a loucura, mas uma excita- 
$0 nervosa bastante séria e de consequencias ter1iveis.a 

Orivi com toda R attenpXo o prograrnma do minis- 
kerio, proniinciado pulo snr. presidente do consellio, meu 
antigo amigo e de quem j B  tive a honra de  ser collega. 
Conhepo e admiro ad altas faculdades de S. exc." e achei 
excellente esse programma, mas ha um ponto ao qual 
senti nzo ter oiivido referencia alguma no prograrnma 
do novo governo. A camara adivinha já a que me refi. 
ro: é li minha malfadada questão das i ~ c o m ~ a t i b i l i d a -  
des politicas. 

O governo vai encetar uma vida nova, sem costu- 
mes velhos? Seja bem virido. Tem o meu fraco apoio. 

Conjure-se a tempestade que póde vir  impetuosa e 
com o seu ~ ô p r o  cadente queimar a parte que i rvadiu  
a sociedade politica portuguesa e arrastar  na  sua mar- 
cha furiosa todo o entulho que obstrue todo o edifioio so- 
cial, privado d e  a r  puro e d e  luz clara. 

* 



Não vem para isso? Ent?io ha de  desculpar qiia eu 
eleve a minha debil voz, pugnando pelos altt u pi-inci 
pioe da  moralidade politica. 

Pergunto ao meu amigo o snr. presidentt. r io (.oti. 
eelho quaes são as opiniaes de  S. exc." Acerca da  Iri da3 
incompatibilidades politicas, que está penderite d'esta 
camara. 

Como o camara sabe, a iniciativs, parlamentar é 
nulla, e se o governo n l o  tomar sobre 03 seus hoaiibror 
esta questlo, muito para receiar é que ella n%o chrgiiè 
a ter soluçCio; não cessarei comtudo de  instar por ell;i. 

A minha voz, apesar de  debil e fraca, t ~ r n  r i ' .  Hta 
questão a vantagem de acordar eccos d e  111u1tn. sy t t i~o-  
thia e cada vez mais geraes. E tanto auuirri, ~71' preui- 
dente, que eu agora j á  me não cotiteilto só coin i i i i i a  lei 
de  incompatibilidades politicas, peqo algurria cousw iiiai~; 
peço lei de  responsabilidades miriiuteriaes. V. a x ~ . ~  e a 
camara recordam se de certo do que se passc,u ri'iima 
das ultimas sessões da  camara dos srirs. deputados. Oou- 
eas assombrosas, que nunca se oiivirain nem virar11 nua 
annaes parlamentares; um ministro, um collrgw do srir. 
presidente do conseltio deiiiiusionario, era ac.ci19xtlo de  
abuso de cotifiança!!! 1Ssse ministro, o snr. Mariiinrio de  
Carvalho, levantou se para se defetider pattit.tic.aniente 
e declarou que effectivamerite tleuviára do thesoiiro uma 
quantia consideravel para acudir aos einbaraç~ts da  Com- 
panhia dos Catninhos de Ferro Portugiiezes, rria, aritea 
d'essa declaraçáo de  S. exc.", já  iim jornal franorz, o 
Economiste, tinha feito allutlâo a esse facto. 

Eis  aqui os fructos monstruosos d'esse casariierito 
hybrido e incestuoso, celebrado entre amigos irrrounci- 
liaveis. 

Pergunto: nas leis d'este paiz os ministros p6dein 
dispor dou diriheiros da  naqão, a seu bel prazer, a$- 
gravando extraordinariamente as suas circumstanc ias fi 
nanceiras? 

Pois este B que foi o resultado do elixir decantado 
que havia d e  salvar o paiz e que custou milharpa d e  
contos de  rBis?!! Este remedio foi fatal, porque aggravou 
o mal do doente a ponto de  o deixar á beira da  sepul- 
tura. 

Isto póde continuar assim? 
Pois basta que depois de  um facto d'esta ordeiii uin 



ministro venha d'alli, d'aquellas cadeiras, dizer-nos: R A  
responsabilidade é minha!)) Qual responsabilidade? Ne- 
nhiiina! A responsabilidade consiste em bater coin for- 
ça rio p i t o  e n'aqnillo que apontava um jornal satyrico 
que li aqui. Esta é que é a verdadeira reaponsabilida- 
de. N2Io lia mais nenhuma! 

Ngo quero alongar estas considerapões, mas lem- 
bro ao snr. presidente do conselho que os governos que 
se não occripam de queutí3es d'esta ordem,-refiro me B 
lei das incompatibilidades,-cahem d e  inaniçAo. 

Creia o governo que ganhará grande força n a  opi- 
nião publica conseguindo que ncrn os ministros nem os 
repieseritanteu da  nação possam exercer cumulativamen- 
t e  coni o seu mandato cargos de directores d e  Compa- 
nhias de  camirihos dc ferro ou qiiaesquer que sejam. 

Dzixando por agora este assumpto, que tein sido a 
minha questão capital, vori referir me  a um oiitro, que 
para rniin é igiialmente dc  grande importancia. 

Rrfiro-me L questão do exercito. 
Nds não podemos continuar a gastar perto de 6:000 

contos de réis com um exercito para não termos exer-  
cito. 

O exercito allemão, que é um exercito modê10,- 
isto é urna simples comparaçTio que eu agora faço, -tem 
perto dc 500:OOO homens em tempo d e  paz e custa 160 
mill i6e~ de marcos, o que corresponde em nosso dinheiro 
a 3rj:OOO coritos d e  iéis. 

N'cstas condições, o nosso exercito deveria custar 
a decirna narte. mas não snccede assim. E u  terei occa- 
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sigo de  o demonstrar. 
Ora., como n'isto ha um crescendo d e  esban-jamen- 

tos, de  grandes desperdicios, que eu  agora escuso de  
enumerar :i camara, é indispensavel e urgente cuidar sé- - 

riarnente d'eete assumpto. 
Urn d'elles, que  é betn recente, foi a ultima refor- 

m a  que se fez na Eschola do Exercito. aue  se dizia não ' 1 
impirtar  augmento de despeza, mas que trouxe a baga- 
tella de 31 contos de  réis a mais! 

Tenho uma nota d'esta despeza, que em tempo op- 
portuno hei-de apresentar ,Z camara; não o fase agora, 
porque não desejo cançar a sua attenção. 

Já  que fallo em questões do exercito, direi tambem 
que folgo sinceramente de  vêr a pasta d a  guerra con- 
fiada a um meu antigo amigo e camarada, o snr. Can-  



dido Furtado, que 6 ainda um dos poucos bravos do 
Mindello e um doe generaes mais antigos e prestinioxoe 
do nosso exercito. 

A vida d e  S. e x ~ . ~  C immaculada. Como comman 
dante de  corpo, foi modêlo de  disciplina e de admiriis- 
traçto, o que, para mim, é garantia sufficiente do que 
ha a esperar da  gerencia do illustre general. 

O que peço ao nobre ministro, é que ngo transija e 
não fa(ja politica com o exercito. 

Nau lhe peço que me responda ji, faça o quai~tlt, 
uizer, maíl pondero a s. exc." que na camara esta p ( a r ~ -  

l e n t e  uma questão que diz respeito á disciplina do eni r .  
cito. 

Estou certo que S. exc." não approrará que os otIi 
ciaes do exercito taçarn parte de  uma associação politi- 
ca em que se  censuram os altos poderes do Estado. Lerii- 
bre ee S. e ~ c . ~  dos principio6 manifestados na asaembleia 
da  republica franceza pelos generaes Lewal e Yung. O 
programina da  Liga Liberal, corno pura associaçgo poli- 
tica, agrada-me. Digo d'ella como o grande poeta do se- 
culo: 

~(N'insultez jamais la jarretihrc, qiii tornbc.~ 

Essa questão foi iniciada pelo meu illustre amigo, 
o snr. conselheiro Barros e Sá; é unia questão gravissi- 
ma e referc se a um grave confi:cto que se deu entre o 
ministerio da  euerra e o Tribunal Suwerior d e  Guerra 
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e de  Marinha. E' preciso que o snr. i~iinistro tenha a 
com~lacencia de  comoarecer n'esta camara. Dara se tra- 
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ta r  d'este negocio; eu já pedi para tomar parte n'essa 
interpellação e está tambem inscripto o snr. conde do 
Bomfim, mas não trato agora d'essa questão e peço ao 
digno par que tambem não trate d'ella; é melhor que 
nos reservemos para outra occasiilo. 

Desejava referir me de  passagem á lei do  recruta- 
mento aue o governo transacto alterou sensivelmente. " 

Pela antiga lei do snr. José Luciario d e  Castro, es- 
tava implantado o servipo obrigatorio e eliminado o re- 
misso a dinheiro, unicos piincipios por que a mesma lei 
ee recommendava. A remissão por dinheiro equivale á 
compra de um documento de  cobardia. Disse o urii ge -  
neral illustre em 1848 na  camara alta, ein França. 

Parece impoesivel que em 1892 haja um ministro 



que consinta a reinissão dos recrutas por dinheiro; isto 
não t! mais que uma arma politica. 

E' preciso que se convençam que seni lima boa lei 
d e  recrutamento 1150 ha exercito possivel. E' preciso im- 
primir no exercito o caracter nacional e o ti,ibuto 
de  sangue seja pago com a maior justiça e com a maxi- 
ma igualdade. 

NEo é agora occasizo de  tratar  d'este assumpto; VOU 

terminar, porque a l o  desejo cançar a attenção da cama- 
ra; é preciso que não estejamos aqui a representar cons- 
tantemente na  comedia que vai fazendo carreira pelo# 
conhecidos processos dos elogios mutiios, porque tarde 
ou cedo, a comedia do genero de Canzaredte Sint dege- 
nera eni tragedia tetrica do gencro de  Victor EIugo, 
Schiller ou Halm. 

A victima é O paiz, que estA prostrado com o golpe 
p r o h n d o  que lhe vibraram sobre o coração. 

Fapo votos para que os snrs. ministros consigam 
salva1 o, e se o consegiiirem, creiam que téem prestado 
um alto servico. 

O novo governo é uma esperanpa lisongeira. OxalA 
que não se transforriie em mais uma triste decepção. 

Tenho concluido. 
Vozes: -Muito bem. 
O s ~ .  c o ~ ~ d e  do Bolrzjnz: -A minha posipão, pelas 

relayões pessoaes de  consideração que tenho por muitos 
dos membros do gabinete, e pela cleferencia que merece a 
larga carreira dos serviços publicos de todos, impõe 6 iui- 
nha  consciencia de hornein e de cidadão o dever de  não 
deixar de  definir a minha attitude perante esta cainara, 
resumindo quanto possa as considerações que teriho que 
fazer. Na conjunctura presente, em que tno grave é a 
situaçgo financeira, e que ameapada teni sido a ititegri- 
dade d a  patria, a questão d e  fazenda, a colonial e a ques- 
tzo militar, ligam se tão intimamente, que a sua solução 
impõe se conjuntamente, sem abstrahir de  nenhuma, a 
todos os homens publicos. 

O snr. uresidente do conselho de ministros ha mais 
tempo que pela sua proeminente posipão teria occupado 
o lugar de  chefe de  uma situasão politica, se outras çau- 
aas não tivessem obstado a isso. Se  os seus principias 
politicos n5o tivessem sido rejeitados por esta nasão. 

A questão, porém, que pela sua importancia sobre- 
leva a todas, a questão palpitante d a  ordem do dia, 8 a 



questão de fazenda, e ainda que a quest?io colonial e da 
defeza nacional não p6dem ser postas de parte, todas as 
outras seriam um contrasenso, que n71o se podia suspeitar 
da actual situação alevantal-as. 

Hoje, que o estado financeiro do paiz attrahe as at- 
tençaes publicas de todas as classes, de todos os homeris 
politicos, certamente que os governos carecem, ou de par 
tidos fórtes que os apoiem, ou de força que derive dr, 
interesse geral para se apoiar. 

E se os partidos actuaes, ou porque estavam mal 
emancipados, ou por circumstancias especiaes de momen- 
to, declinam a responsabilidade de arcar com os graves 
encargos da governapão publica, se as indicações cons- 
titucionacs no sentido restricto, não pódem guiar nos, i. 
forçoso admittir que a eleiçlo do chefe da situação ti 
nha que ser feita ou recahir f6ra dos partidos politicos 
militantes. 

E assim azndo foi o momento para o advento do 
snr. José Dias Ferreira ao poder. 

Portanto, se a occasião Q oppoi-tuna, e todos a re- 
conhecem, ee o governo não tem o apoio partidario, mas 
o apoio e a força nos representantes da nação para se- 
guir o caminho, que ella lhe impõe, Q da propria naçZTo 
que póde tirar a força para governar e fazer boa a sua 
administração. 

E' preciso que o governo não siga a corrente dos 
interesees mais ou menos importantes, mais ou menos 
affectados, mas a corrente sensata da opiniIo publica, 
que deseja a qriestlo financeira e economica em terreno 
seguro, o credito robustecido, a nossa autonomia garan- 
tida, e a par, e sem hesitações, a moralidade publica 
alevantada honradamente, porque, sem prestigio moral, 
baldados serão os esforgos e todo o empenho para sal- 
var a honra moral do paiz, o seu credito e as suas fi- 
nanças. 

E é só correspondendo o governo pelos seus actos 
a este grande partido nacional, que poder4 adquirir a 
sua confiança e governar. 

Pretender que e6 pelos traços gerses e mesmo es- 
peciaes do programma do governo se póde depositar 
confianpa n'elle, é illudirmo-nos inteiramente. 

Exigir do governo que resolva por completo, e em 
pouco tempo ate, a questgo de fazenda, 6 cousa em que 
s e  não deve pensar, nem se p6de exigir tanto dos ho- 



mens que se sentam nas cadeiras do poder, porque 6 
muito, e urge muito tempo e perseverança. 

O que se póde exigir, porérn, do  governo desde jSt 
é que preste toda a sua attençzo e energia á questão 
de moralidade publica, porque esta é lima das questões, 
repito, a que os poderes publicos não pddem deixar d e  
dar toda a importancia immediatamente. 

Púde-se lhe tambem exigir que entre por caminho 
seguro nas reformas ou medidas, cuja necessidade é re- 
conhecida e que pela siia inequivoca justiça, guiada pelo 
seu elevado criterio, devem dar  em resultado o equili- 
brio financeiro e economico, porque n5o lhe faltando 
competeucias ao governo e sendo elle formado com ho- 
nieris com larga experiencia dos negocios publicos, ha 
o direito de  exigir llle os melhores processos que a 
sciencix economica e financeira aconselha para a solu- 
gão do problema. 

E' isto o que  acontece no jogo do xadrez, no  qual 
se panlia impreterivelmente quando as  differentes pcqas 
de que se compõe aquelle jogo seguem a collocação de- 
vida, isto é, são dirigidas por mãos habeis e experimen- 
tadas. 

Se  o jogador 6 habil e conhece as leis do jogo, de- 
ver& ganhar a partida. 

Póde-se tambem pedir ao snr. presidente do con- 
selho, e aos seus collegas no ministerio, que nos digam 
qual 6 o platio d o  governo, em vista da situaqão em 
que o paiz se encontra. 

1 ~ t o  deve fazer-se, isto deve pedir-se, porque o paiz 
precisa saber quaes são os reinedios, qiiaes são os pro- 
cessos especiaes applicaveis á s  circumstancias em que 
nos achamos, sem mysterios, sem evasivas. E o parla- 
mento, que deve intervir, carece de uma exposição 
frarica para reflectidamente resolver e acompanhar o go- 
verrio. 

E é ao snr. ministro d a  fazenda, indigitado pelas 
suas aptidões especiaes para o cargo que desempenha, 
que, sendo aquelle que  principalmente tem a resolver 
as questoes que tarito estão preoccupando o pajz, que 
pertence d e  direito expor com trapos caracteristicos a s  
condipões do thesouro e desenrolar-nos o sudario d a  si- 
tnagão actual, é a quem compete dizer quaes são as 
medidas que julga indispensaveis e adequadas para a 
resoluqão da  questão economica e financeira. 



Emquanto á questgo colonial, e em relação á pes- 
soa a quem está confiada a pasta da  marinha e ultra- 
mar, devo dizer que o paiz tem muito a esperar de S. 

exc.&, muito a esperar de um homem que tem a Rua 
larga vida experimentada nas questões ultramarinas, 
porque tem governado e vivido largos annos nas nossaa 
possessões coloniaes. 

E', pois, dever nosso reconhecer que o homem que 
a corôa escolheu para gerir os negocios do ultramar 
tem a competencia necessaria para bem se desempenhar 
do seu elevado cargo, sabe e nZo precisa ir  aprender 
aobre o terreno, como alguns téem feito. 

No que diz respeito 4 pasta da guerra, o illustre 
general que tomou tão pesado encargo eobre os hom- 
bros, poderá trazer-nos o paradoxo de que a sua avan- 
çada idade podia não c irresponder A intuição moderna, 
que até exige nos exercitos o limite de idades para os  
generaes; mas tambem não B menos verdade que a sua 
experiencia militar, a sua propiia senectude no seio 
d'este gabinete, poder4 ser boa conselheira e modera- 
dora dos impetos da eschola avançada, que podiam 
acommetter o espirito de quem lhe preside. 

Portanto, todas as esperanpas devem ser de que o, 
snr. ministro da guerra, que sahe do seio da classe mi- 
litar, seja um ministro que corresponda aos interesses 
da  nação e do exercito, que é a sua salvaguarda, t ra-  
zendo ao parlamento medidas que sejam de interesse 
proveitoso ás instituições. 

Levantam-se agora e agitam se certas questões, e 
entre ellas uma para que o digno par snr. Camara Le- 
me chamou a minha attengão; refiro-me B questão d a  
disciplina militar, B qual se deve ligar a questão do di- 
reito antigo ou moderno, com relação aos direitos poli 
ticos do cidadão, quando militar. 

Preside aos conselhos da corôa o snr. José Dias 
Ferreira, e na pasta da  guerra está um homem muito 
experimentado na vida militar; portanto, estes dous ele- 
mentos vão seguramente definir qual deverá ser o di- 
reito moderno e mostrar que elle nfo se confunde com 
o direito antigo. 

Que a disciplina n t o  se mantém tanto pelo rigor 
dos castigos, como e essencialmente pela justa distribui- 
ção das recompensas, pelo estimulo e pelo exemplo, e 



qiie a authoridade do commando que impõe, é tudo e 
exigi* n~liitas condições reunidas. 

Que a oùrdiencia passiva As ordens do superior 
h i e ~  art liico n8o exclue nos exercitos mais adiantados, e 
cuja ed~icaç%o militar 6 muito estudada, a iniciativa in- 
divid~ial iietn do soldado riiesmo dentro do organismo 
~iiilitar, e, poitanto, muito menos no organismo social. 

N'~irna palavra, é por certo occasiZo de resolver 
se ser& ou nEo garantido ao cicladu"~ militar, como as 
ideias modernas pretendem, unicamente a rcstric$o 
d'estes direitos no que é absolutamente indisperisavel 
pelas conveniencias da  disciplina, restricç20: que, aliRs, 
varia segundo as circumstaticias de cada paie. 

Certamente que aem effectivos militares não h a  
exercitos, e 6. de absoluta necessidade que o snr. mi- 
nistro (Ia guerra encare todas estas qixestzes, que diaeni 
respeito 6 orgariiuapZci militar do exercito, com a serie- 
dade, a t t e n ~ b o  e estudo que demandam, e a sua illus- 
trayZo dti diieito a esperar. 

Certamente que no systema representativo que nos 
rege, os miriistros não se ex i in i rb  a discutir a s  medi- 
das de interesse geral e especial com os rcpreseritantes 
da  naçiio; B o que todos desejam para cooperar com o 
goveyrio. 

&, feitas estas declarapões, termino por dizer que  
a miniia attitude está. definida, e espero os actos do go- 
verno; e se a sua execupão pelas suas medidas corres- 
poiider A confiança d a  napão, tem elle satisfeito a s  as- 
p i r a~5es  do tneu coraqão de poituguez, t e r i  o meu 
apoio, porque perteripo ao meu paiz, só ambiciono as 
prosperidades d a  patria. 

'Yerilio dito. 

O S?W. Serpa Pinzentsl: -Poucas palavras tenho a 
proferir e niuito poucas declaraçoeu a fazer, por isso sen- 
ti que nâo iiie tivesse cabido hontem a palavra. 

No meio das graves  circuinstanciaa por que esta- 
mos passando, sendo necessario resolver prbblemas im- 
portaritissimos economicos e financeiros, entendo que to- 
das aa questões partidarias devem ser postas de parte, e 
POSSO affirmar ao governo que de minha parte e dos 
meus amigos politicos encontrará o actual ministerio a 



mais benevola espectativa, esperando que ella se p. 
converter em decidido apoio para se resolver essas ,g 
ves questões que interessam o paiz. 

O que posso asseverar aos snrs. ministros é 
esse apoio ha de  ser tão sincero, tão leal e tão desii 
ressado como o prestado aos ministerios que o precc 
ram, setii procurarmos saber se n'esses ministerios 
via antigos correligionarios politicos ou antigos a d ~  
aarios. 

A capacidade dos snrs. ministros, que 6 muita 
capacidade especial ate para a s  pastas de  que ec ' 
encarregados, que é por todos reconhecida, e os sc ,. 
caracteres, dZo esperança que nos ha-de merecer e;:- 
apoio. 

S e  as considerações de  arnisade pessoal pod8ssem 
ser tomadas em linha de  conta, o que n l o  p6de s+ r ,  
porque é dado existirein intimas relações pessoaes e r130 
haver confiança politica, eu poderia desde já dar ao 
actual ministerio o meu decidido apoio, porque nunca 
se constituiu um gabinete em que tivesse tantos amigos 
pessoaes como o actual, começando pelo snr. presidente 
do conselho, o snr. visconde de  Chancelleiros, com quem 
ha trinta e cinco annos entrei junto na vida parlamen- 
tar, o snr. Oliveira Martinu, por quem, além da  amisa- 
d e  pessoal, tenho a admiração e sympathia que merece 
um dos mais diatinctos e brilhantes escriptorea portugue- 
zes (Apoindds), o snr. Ferreira do Amaral, que é um 
distinctissimo official de marinha e que foi um dos maiq 
habeis, resolutos e illiistrados governadores do ultramar. 
(Apoiados.) 

Não fallarei dos outros ministros, com quem tenli 
relações, que não são tão intimas, mas que não tão me 
nos cordeaes. 

Se  podhsse, poie, tomar em conta essas relações, 
poderia declarar, como já disse, o meu apoio incondi- 
cional ao governo, mas estas considerações devem ser 
postas de parte. A capacidade dos snrs. ministros e o 
seu caracter, é que nos dão a bem fundada esperança 
d e  que hão de  merecer os nossos applausos. 

Não discutirei agora o programma do governo, por- 
que a minha velha experiencia me diz que os governos 
devem ser melhor avaliados pelos seus actos do que pe- 
los seus programmas. 



E na situação em que o paiz se acha, é necessario 
por de  parte qualquer divergencia sobre pontos menos 
importantes de que se não trata agora, e todos devem 
auxiliar o governo na resolução dos graves problemas 
de que depende o futuro do paiz. Espero que os actoa 
do governo hão de merecer o apoio dos meus amigos 
politicos e o apoio de toda a camara. (Apoiadus.) 

O s n ~ .  José Luciano de Castro: - Como o digno 
par que me precedeu, direi poucas palavras. 

Quero apenas declarar, por mim e pelos meus ami- 
gos, que aguardamos em benevola espectativa os actos 
do governo, esperando que elles correspondam ás re- 
clania~$es da  opiniãõ p d i i c a  e ás necessidades do 
paiz, fazendo votos para que a nossa espectativa se trans- 
fornre etri breve em fervoroso e decidido apoio. 

O partido progressista não estGrepreseritado no go- 
verno, porque este não 6 partidario; mas isso não obsta 
a que deude j& manifestemos o nosso proposito de  sin- 
cera beiievolencia em prcsenga das cathegoricas affirma- 
~ õ e s  de  neiitralidade politica, de franca a d h e s b  aoa 
principios liberaes, e de  sérias e eEcazes reducçzes nas  
despezas publicas, que 990 os pontos essenciaes do pro- 
granima ministerial. 

Especialmente rias questõss de  fazenda, bein como 
nas de  ordem publica e internacionaes que porventura 
se levantarem, póde o gabinete contar com a nossa leal 
e desinteressada cooperaç80. A situação do paiz 6 por 
tal inaiieira riielindrosa, que a todos se impõe o impre- 
terivel dever n l o  só de  nZo crear embarapos á niarcha go- 
veriiativa, mas de pôr de  lado todas as questões de  ex- 
clusiva politica partidaria, e de  concorrer desveladamen- 
te paia  a melhor soluç?io dos graves problemas, que 
teem perturbado a administração financeira do Estado, 
e que hoje principalmente preoccupam a attenpão p u -  
blica. - - 

E' por isso que acceito sem hes i t a~ão  as promessas 
miriisteriaes quanto a reducção de  despezas; e apenas 
acrescento que não basta wduzir despezas, mas que é 
necessario tãmbem que se aproveitem convenientemente 
a s  receitas do Estado, porque entre estas algiirnas ha 
que andam descuradas ou yuasi perdidas. 

Na parte politica, tambem não podia deixar d e  me 
agradar o programma do governo. Como membro d e  
um partido liberal, e essencialmente democratico, que  



tem por credo o respeito por todas as liberdacics, 
tro dos limites da  ordem e da  segurança publica, 
plaildo fervorosamente as declaraçOes ministeriaes, sg 
dando scm impaciencia a sua opportuna realisay80 

ICm vista das explicaç0es que acabo de  dar li cn 
r a ,  e tendo confiança, como tenho, em qiie os anrs. , 

nistros, e principaliiiente no snr. Dias Ferreirx, c<,  
chefe do gabinete. pela sua capacidade, pela sua ex: 
riencia, pelo seu elevado criterio e pelo seu amor á C .  

sa  publica, saber20 desempenhar-se das grave3 rliffii. 
dades que assumiram, entendo que estas consideray. - 
bastam para determinar a attitude prudente, coriciliad 
ra ,  benevola e sympathica, que eu  e os meus aiiiig - 
resolvemos adoptar perante o actual gabinete. 

O snr.  Bnrjona de 8'~citas: -Tambem pedi a p:,- 
lavra para definir a minha attitude em frente do nor  
ministerio, o qual, por não pertencer a nenhuma agre 
miação politica, s6 póde ser apreciado pelas pessoas que 
o constituem, pelo programma que apresentou e mais 
tarde pelos actos que praticar. 

Pelo que diz respeito á s  pessoas que o constitiiem, 
não púde haver divergencia, porque sao todas dignai 
da  niaior considerasão e respeito pelos seus meritos e 
pelo saii talento, considernç20 e respeito que eu tariibem 
lhe8 tributo, tanto mais, quanto B certo encontrareiii-se 
no ministcrio dous meus antigos collegas e amigos da  
Univ~rs idade,  o snr. bispo de Bethsaida e o snr. J o s e  
Dias Ferreira. 

Quanto ao programma apresentado, não posso dei- 
xar  de  declarar que no seu fundo me agradou na parte 
politica, pois o nobre presidente do conselho declarou 
que ha-de ser francamente liberal. 

Todos sabem que tenho pugnado sempre, não s6 
com palavras, mas com actos, pelos principias liberaes; 
portanto, agrada me esta declaração do nobre piesiden- 
te do conselho, tanto mais que, para não crear embarac;os, 
apesar de serem estas as minhas ideias, me tenho con- 
servado silencioso perante os outros governos. 

Com relação ao seu programmn economico, eu es- 
tou de  accordo com elle; O governo ha-de apresentar 
aqui as suas propostas, que h80-de ser analysadas, e o 
parlamento ha de prestar-lhe a sua coadjuvação, pois 
vejo todos os homens publicoa dispostos a ajiidal-o, o 
que B um bom symptoma, pois todos esperam muito da 



ss. exc."', e isto não faz senão augmentar a s  responsa- 
bilidades do governo. 

Como ha pouco disee, tenho mantido ultimamente 
n'esta casa a politica de  niXo crear embaraqos a nenhu- 
ma sitaação, desde que circumstancias aBictivas nos 
teem torturado. 

Assim abstive-me de discutir e votar o emprestimo 
dos 4-5:000 contos de  réis, ao  qual foram hypothecados 
os reriditnentos do tabaco, e isto por não saber qixaes 
eram as circumstancias que levaram o gabinete a accei- 
tal-o n'aquellas condiç0es. 

Taml-iem não votei a lei de meios que foi apresen- 
tada pela a d n i n i s t r a ~ ã o  anterior, e isto por me parecer 
que n3o era aqaella a melhor orientapão a seguir nas 
circurnstancias em que nds encontravamos; mas v. exc.* 
e a aamara s%o testemunhas d e  que eii nEo proferi uma 
unica palavra de  maneira a crear embarapos ao gover- 
no de entgo, porque o desejo de  todos os homens ver- 
dadeiramente amigos do seu paiz é de que  qualquer si- 
tuaçso que esteja no poder consiga bem governar e li- 
vrar se  das difficuldades que assoberbalu a nação. 

Agora permittn me o snr. p~cs idente  do conselho, 
que é mais novo do que eu, 111e dê um conselho, e é o 
seguinte: 

Estoil convencido de  que as circuinstancias são d e  
tal modo excepcioriaes s graves, que n t o  seria agora pos- 
sivel a ilenhurn governo sustentar-oe sem urn movimen- 
to geral da opinião publica a seu favor, movimento que 
só se póde accentuar firmemente em resultado dos seus 
primeiros actos. N l o  se descuide, ppis, o governo, por- 
que estou convencido de  q u e  o pala ha-de applaiidil-o 
sinceramente pelo ter libertado das gravissimas ditficul- 
dades com que lucta. 

Seria triste que no estado actual das cou?as fosse 
ainda este governo iima decepção: isso importaria O rnes- 
mo que juntar a um de$astre financeiro e economico a 
bancarrota geral da  naçHo. 

Todavia estou certo de que assim n"a succederic B 

de qiie o governo saberá merecer o apoio da opinião 
publica, e de  que, por isso, tarnbein o poderei acompa- 
nhar sempre com o meu voto leal. (Apoiados.) 

O sm-. conde de VaEbom:-A gravidade das circums- 
tancias, que todos os distinctos oradores que me prece- 
deram com justa razão invocaram, impera naturalmente 



sobre o meu animo para eu entender que B dever 
todos os homens publicos pôr completamente ã e  p . 
n'este momento toda a paixão politica e envidar tc 
os seus esforços para conjurar a crise que affiige o p*. - 
Firme n'esta convicção, não serei eu que pela mii :.- 
parte trate d e  crear embaraços ao governo; antes,. I ' - '  

contrario, procurarei, quanto em mim caiba, facilira: 
lhe o desempenho da  siia ardua missão. 

Na resolução de  todas as graves questões financei- 
ras, economicas, internacionaes e d e  ordem publica lhe 
darei apoio. 

Nos seus actos politicos espero ter d e  o applau- 
dir. 

Escusado B dizer que tambem reputo dignos d o  
maior respeito os membros do novo gabinete: todos pe- 
lo seu caracter e intelligencia, e muitos pelos seus ser- 
viços. 

Portanto considero todo o gabinete digno da  con- 
fiança publica. Faço votos para que a esperança lison- 
geira que em relação ao governo existe em todos os  
animos se converta em uma completa realidade. 

E, fazendo assim justiça a todos os snrs. ministros, 
singulariso o meu prezadissimo amigo, o srir. Oliveira 
Martins, homem de um talento privilegiado, um coração 
de  ouro, iim ballo e distincto caracter e eminentemen- 
te versado, tanto nas questões economica, como nas fi- 
nanceiras, e do qual ha muito a esperar. 

Estou certo que elle ha-de envidar os seus esfor- 
ços e todas a s  suas faculdades, que são poderosas, .para 
conjurar as crises que nos ameaçam, crise economica e 
crise financeira, porque são ellas que constituem as  ques- 
tões principaes, as questões de  momento, que devem so- 
brepu.jar, que devem sobrelevar todas a s  outras. 

Tambem pepo que me seja permittido especialisar 
o meu antigo amigo, o snr. JosB Dias Ferreira, advo- 
gado distinctissimo, homem experiente da  vida publi- 
ca, dotado de  faculdades robustas e muito apto para to- 
mar a responsabilidade que pesa sobre os seus hombros, 
e para arcar com as  di5culdades d a  situação critica que  
atravessamos. 

Estou certo de  que S. exc." ha-de inspirar se nos 
seus deveres civicos, para guiar com o maior acêrto a 
politica ministerial, e que ha d e  saber comprehender a 
melhor direc&n dn pnvarnn nora Q -nJ.*-A- a-- -- 



gocios, como exigem as altas conveniencias publicas que  
estào entregues ao seu superior criterio. 

Estou certo, repito, que S. exc.* ha-de desempe- 
nhar-se brilhantemente da  missão que lhe foi confiada, 
porque tem a auxilial-o a confiança da  coroa e a opi- 
nião publica, e digo a opiniSio publica, porque não vejo 
nas declaraçí3es apresentadas, tanto n'esta como na ou- 
t r a  casa do parlamento, a menor divergencia, nem mes- 
mo vejo dissentimento importante no modo por que a 
imprensa recebeu o novo gabinete. 

S e  é critico o momento actual, eu estou convenci- 
do d e  que S. exc." ha-de envidar todos os esforços ten- 
dentes a salvar o paiz da  crise temerosa que sobre elle 
impende. 

Permitta-me v. exc." que faça um voto: 
Unamo-nos no pensamento conantum da  salvagão d a  

patrin. 
Tenho a convicção profundissima de  que, unidos 

todos os esforços dos verdadeiros portuguezes, que sen- 
tem palpitar-lhes o coração na  ancia de um acrysolado 
patriotismo, Portugal ha-de sahir da  crise que est8 atra-  
vessando, corno tem sahido de  outras igualmente te- 
merosas. 

O snr. Antonio Candido: -Na apresentasão de um 
novo ministerio é costume súmente fallarem os chefes 
dos partidos ou aquelles que por qualquer razão se jul- 
guem interpretes de um grupo, de uma classe ou de uma 
opinião importante. 

Evidentemente nào estou n'este caso. 
Mas a summa gravidade d'este momento leva rne 

a pedir a v. exc." e á camara que me permittam deixar 
na  memoria dlestâ sessão o testemunho do sentiineiito 
que o ministerio me inspira, e expor seguida e despre- 
tenciosamente algumas considerações que presentemente 
me surgem. 

Digo a v. exc." que, se  podésse adivinhar que a 
palavra me ficava para hoje, não a teria pedido. 

Pensei que a inscripção se esgotasse. Custa me 
realmente a perda de  algum tempo, quando todo é 
pouco. 

Digo desde jb  a v. exc." e & camara que tenho no 
actual ministerio inteira e compietissima confiança. 

Púde o ministerio contar n'esta casa do parlamento, 
unica esphera da  minha acpão politica, com o meu mais 
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decidido apoio e com a mais leal e util cooperação que 
as minhas forpas possam prestar-lhe. E, procedendo as- 
sim, cumpro o meu dever e cumpro-o com a conscien- 
cia que manda collocar-rne ao lado de quem se sacrifica 
pelo bem publico, e com o coração que me faz querer 
e desejar a legitima gloria d'aquelles qile peloseu talen- 
to ou virtudes merecem respeito e acatamento. N'esta 
cordealissima declaração incliio todos os ministros actuaes, 
sem exccpçgo. 

Um, que tenho a fortuna de contar como meu ami- 
go pessoal, tem o meu respeito e a minha admirapão pelo 
seu talento e pelos seus serviços. 

Creio que ainda se rião formou em Portugal um mi- 
nisterio a quem a opinião publica exigisse tanto como 
foi este. 

AS nossas questões sociaes, existentes desde muito, 
aggravadas de  dia para dia, assumiram agora o seu pe- 
riodo a ~ u d o .  " 

Se não as resolvermos em alguns mezes, não as re- 
solveremos nós. Isto tem se dito muitas vezes, mas ago- 
r a  é mais que nunca uma absoluta verdade. 

O tempo que nos resta jci não é milito. 
Este ministerio, trazido ao poder por lima forpa su- 

perior, independente e composto de  homens de tão no- 
tavel merecimento e de  ideias tão radicalmente ~ ro fun-  
das em relapfio ás práticas de administrayão e de  poli- 
tica, obriga nos a todos, e ainda aos menos crentes, a 
esperar Ci'elle alguma coiisa nova e boa. 

Espero tudo que melhor se póde esperar n'este mo- 
mento; e ser& grande o luto da  napHo se agora não se 
fizer finalmente o que se deve fazer. 

S e  muito se  exige ao novg governo, é porque elle 
realmente muito póde, e um governo, nas condiçoes do 
actual, tem quanta força precisa para se desempenhar 
d a  sua mirszo, sern que haja negregada coragem que 
lhe ponha embarapos, porque 6 um ministerio d e  salva- 
pão publica. (Muitos apoic~dos.) 

O programma do riovo ministerio, que hontem aqui 
nos apresentou o snr. presidente do conselho de  minis- 
tros, ri'aquella vibrante claridade em que se gera sem- 
pre o seu pensamento e a sua eloquencia, é o mais mo- 
mentoso que tem vindo ao parlamento. &Ias podia dei- 
x a r  de  vir? Não. 

Esse programma não é a summula de uma escho- 



Ia, nem o Iêrnma de um partido, mas o anhelito d e  uma 
nav% ante os perigos que a assombram. 

T e r  que chamar ou crédores do Estado para que  
elles contribixam para a regeneração financeira, é duro, e 
duro é tambern que os vencimentos dos empregados pu- 
b l ico~,  tao desproporcionados As necessidades da  vida, 
aejam aggravadou. 

Te r  se-ha que pedir 6 pobreza publica do paiz no- 
VOS sacrificios, quando a agricultura definha, o commer- 
cio se retrxhe e a industria difficilmente caminha. 

&Ias é preciso e deve-se tudo B patria, quando a 
patria está em perigo. 

Creio que a mesma gravidade do perigo ha-de pro- 
porcionar o meio de o combater, e por isso digo ao 
meti nobre e querido amigo, o snr. Oliveira JIartins, 
que agradepa 6 siia boa estrella havel-o trazido ao go- 
verrio n'este .momento angustioso. 

Veio em boa hora a parte do programma que diz 
respeito d sua futura gerencia. S e  fosse apresentada mais 
cedo, levantaria taes imprecacões e doestos, que certa- 
mente não iria por diante. 

Iloje não ha ninguem que não conheça que são 
impreteriveis para a solupão da  questlo econornica e fi- 
nanceira as providencias que o governo annunciou ao 
parlamento. 

D e s ~ j o  dizer ao nobre ministro d a  fazenda que 6. 
que S. e ~ c . ~  certo de que o meu sffecto e a minha fer- 
vorosa admiração por S. exc." o hão de  acompanhar sem- 
pre n'esta principal prova das suas brilhantissimas fa- 
culdades. 

Diz-se que os homens de  lettras, como politicos, 
como homens de administração, não offerecem muitas 
garantias. 

Ora ,  isto será verdade até certo ponto; ser4 verda. 
de n'um determinado genero de homens de  lettras. 

Certamente que para a politica ardiIosa, astuciosa, 
ambiciosissima, a largueza de espirito de certos homens 
de lettras não tem dado bons resultados, mas esta não 
é a politica de ha muito tempo, que menos pó& ser a 
de agora. 

Por isso, folgo d e  vêr no actual governo as mes- 
mas grandes faculdades com que Thomaz Macaulay ele- 
vou a politica ingleza, com que Thiers e Guizot levan- 
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taram a politica da  Franpa, com que Canovas de1 Cas. 
til10 tanto engrandeceu a politica hespanhola. 

O gabinete acha-se presidido por um notavel par- 
lamentar, por um insigne jurisconsulto, que ha muito 
tempo n a  sociedade portugueza é um dos homens mais 
elevados na  politica. 

Es t6  tambem nos conselhos da  coroa o nobre vis- 
conde de Chancelleiros. honra e brazgo d'esta carnara. 
que B um espirito fulgentissimo, capaz da  mais elevada 
comprehensão das coiisas, e que pelos principios que sem- 
pre  tem proclamado Q uma segura garantia de que a re- 
solução da  questão financeira ha-de encontrar eni S. 

exc." um prestimoso suxiliar. 
A pasta da  marinha esttí confiada a um homem de 

provada experiencia nos negocios do ultramar, o snr, 
Ferreira do Amaral. 

Estou certo de aue  S. exc." ha-de acrescentar u!ii 
novo capitulo á longa historia dos seus servipos publi- 
c o ~ ,  d e  tanta utilidade para o pais. 

N'estas condipões e com estes elemeritos, creio que 
o ministerio ha-de poder cuniprir a sua alta missâo. Tern 
força em si, e externamente não existem obstaculos que 
lhe seja impossivel vencer. 

Fla-de ter, por certo, alguns embaraços. Apparecern 
sempre. 

A inveja ha-de latir, tarde oix cedo. A intriga h&- 
d e  tentar desunir, enfraquecer os snrs. ministros, e I, 
bem possivel que os interesses feridos se conjurem par-r 
os aggredir. Mas, apesar d'estas dificuldades, o miriis- 
terio tem uma grande fortaleza de  animo e triumphari 
seguramente. 

Por ultimo, deixe-me v. exc." lembrar aos nobres 
ministros que a gratidão dos povos, para com os homeris 
que  os servem politicamente, leva milito tempo a pro- 
duzir-se. a manifestar-se: mas a consciencia do dever 
cumprido antecipa o gozo da  gloria, e não conheço maior 
gloria do que a de  salvar uma na550 arriscada, amea- 
~ a d a  de ruina imminente no seu credito, na  sua d ~ g n i -  
dade moral e talvez em alguma cousa mais. 

O snr. Thomaz Ribeiro:-Depois d e  ouvir o dis- 
curso do meu illustre amigo, que acaba de occupar a 
tribuna parlamentar n'esta camara, cjuasi podia dispen- 
sar-me de  fazer quaesquer declarações ein relação ao no- 
vo ministerio; mas o dia de hoje ainda é para dar pa- 



rabens, segundo vejo. Por consequencia, consinta v. 
exc.' que venha juntar-me ao cortejo de felicitações que 
tem acompanhado este governo desde que entrou no 
#parlamento. 

Devo dizer a v. exc: que esta estranha, extraor- 
dinaria unanimidade de sentimentos me est8 assustando 
um pouco e que, se me encontrasse nas cadeiras minis- 
teriaes, teria não sei que tristeza intima de tantas ale- 
grias externas. 

Conta-se (ignoro se com verdade) uma anecdota 
dos tempos heroicos da velha Roma, e que por vezes me 
tem lembrado n'esta apotheose constante feita por to- 
dos os dignos pares, como hontem por todos oe snrs. 
deputados da nação portugueza. Conta-se, repito, que 
nos tempos heroicos do antigo imperio romano houve 
um homem refinado em testas, em pompas, em ga- 
lanterias. Esse homem era imperador e chamava se 
Nero. 

Peço 6 camara que não queira vêr em nenhum dos 
seus membros retratada esta personalidade historica, B 
qual me vejo forçado n'este momento a fazer referen- 
cia. No tacto não ha allus?Io a pessoas, não vai n'elle 
escondido nome proprio nem appellativo, B unica e sim- 
plesmente um facto que vou relatar. 

Um dia o excentrico imperador convidou para a 
sua mesa muitos dos seu antigos commensaes e tambem 
muitos novos. 

Passou ae entre miisicas e alegrias essa festa im- 
perial da velhaRoma, e, ao terminar, cahiu na sala, on- 
d e  se dansava e se cantava. uma chuva de flores em 
tal abundancia que os convidados morreram asphyxia- 
dos debaixo de tanta galanteria. (Riso.) 

Longe v6 o agouro da minha prophecia, mas Bcer- 
to  que estremeço tanto a existericia do actual governo, 
que me arreceio de tamanha benevolencia e de tantas 
flores que lhe juncam o camiriho. 

Se tambem passarmos da  historia profana para a 
bistoria sagrada, não devem os snrs. ministros esquecer 
que poucos dias depois do domingo de Ramos vem a 
-sexta-feira da Paixão. 

Sinto em minha consciencia ter que lançar esta no- 
ta, não de todo escura, mas de cor violeta, nos aureos 
e roseos campos que se juncaram para a passagem do 
governo. 



Por isso que o estimo, por isso que sou s i ~ l (  - 
mente seu amigo, lhe venho trazer estes longiriqii(,- 
ceios, não que o afflijam a elle, mas que me iam co: 
sumindo a mim. 

H a  poucos dias (é preciso não deixar passar as 
sas sem reparo), ha poucos dias ainda o digno par srii 
José Luciano de  Castro perguntava ao  governo q i i r  

cahiu, qual era o estado da  situação d'este paiz. E di-  
zia nos o eoverno transacto oue todas as cousas iani " 1 - 
se não pelo melhor dos mundos, não de  certo pelo peioi 
Então não havia a s  grandes difficuldades; tinhamos mui 
tas, k verdade, mas- tudo se havia de  véncer com faci- 
lidade. Cahiu o governo que  nos tinha dito que er;: 
preciso não arguir exaggeradas situaç0es para ngo noz 
desacreditarmos mais no conceito dos outros paizes. 

Queriamos saber o que por direito tinhamoe obri- 
gaç%o de  saber. 

Cahiu depois o governo e pelas suas proprias de. 
claraçaes soubemos que por tres vezes o ex-ministro da 
fazenda, se não tinha dado a volta ao  mundo, havia 
obstado a que um paiz sossobrasse na bancarrota. 

E vem hoje dizer a esta carnara o ex-1ninistr6 doa 
negocios estrangeiros que não nos illudamos, que ajude- 
mos o governo, que envidemos todos os esforços, por- 
que o momento é de perdiçao. (Apoiados.) 

Então porque 4 que quando as. e x ~ . ~ "  governavam 
O paiz nada d'isto diziam, e véem hoje apresentar estas 
difficuldades quando se organisa um novo governo? E r a  
então melhor ter menos finura e mais franqueza, ou, 
agora, ter mais logica na prudencia de  hontem alliada 
com a prudencia de hoje. (Apoiados.) 

Tem muito que fazer o actual governo, mas tem 
principalmente que olhar por si e nEo pensar em lison- 
jas que lhe p6dem ser fataes. 

O que hoje se diz, devia ter-se dito hontem ou cal. 
lado hoje. 

Já tenho ouvido dizer aue o eoverno não tem 
partido. E' essa uma das suas'fortunls. E eu, que n l o  
lisonjeio ninguem, declaro que é ainda minha opiniâa 
que os partidos que actualmente existem n'este paiz jti 
nlo tdem força nem authoridade, nem p6dem fazer o que  
p6de fazer um governo que está no poder desacompa- 
shado de  todos esses partidos. 

Se o paiz p6de alguma couea, entendam-se com o 



paiz. Se  elie está adormecido, acordem n'o e digam lhe 
que cumpra elle com o seu dever, que dê um ponto d e  
apoio a qiiem quer governar, porque sem isso n2o 6 
possivel fazer se nada. Se o ~ a i z  está acordado, con- 
vencioriem com eile, porque elle tem absol~~tamente  ne- 
cessidade de  um governo que diga a verdade e que 
governe com a verdade. Elle tem necessidade de um 
governo que faya justiqa e qiie governe com a justiça. 

Quero todas a s  liberdades, porque nasci liberal, de  
paes liberaes; e prezo me de o ser; mas invoco uma 
trindade á parte. A minha trindade é:-libertayRo, ver- 
dade e justi$a.-Ha muito tempo que vivemos alheia- 
dos de  tudo isto, porque, tendo se fallado niuito da  li- 
berdade em prosa e verso, nunca a pobre se tornou em 
realidade. 

Hoje estou contente, porque se realisou uma dar 
minhas previsõrs. Dou  por testemunha o snr. ministro 
das obras publicas, que p6de dizer se não o procurei 

ao exactamente como uma vez t? lhe fallei de  uma soluc" 
a que hoje se apresenta. 

O s w .  ministro das o b ~ u s  ptiúlicas (Conde de Chan- 
celleiros\:-A~oiado. 

O o?~aclor:-S. exc.& p6de testemunhar se sim ou 
não lhe disse que estavamos chegados ao ponto de  re- 
solver-se a q i ie~tão pelo modo por que agora se resolve. 
Mas não basta que o governo s e  creasse; no meu en- 
tender, é preciso tambem que elle se mantenha, porque 
nâo é n'urn dia nem n'ilin mez que se hão.de curar os 
muitos males aue  devem curar se. 

Bem sei que o governo que está formado não ba- 
de  procurar a sua gloria na sua longevidade, porque 
se  os homens não se medem aos palmos, tambem a ida. 
d e  do governo cão se mede pelos mezes e pelos annos. 
Ha mezes que valem por muitos annos; ha horas que 
valem mezes; e estou certo de que este governo folga 
d e  viver o tempo que é preciso viver para consiimrnar a 
sua obra, mas de  niodo nenhum quer ir além d'isso. 

Faya um partido seu, refundindo tudo o que exis- 
te, porque nLio Iria elementos ho,ie bastantes para que 
cada um dos partidos que existem possa da r  um go. 
verno. 

Sei que isto vai  levantar contra mim as animosi- 
dades d e  todos, mas nEo mendigo sympathias de ne- 
nhuma especie, embora muito as deseje, e a minha obri- 



gaçSlo n'este lugar 6 dizer o que sinto diante dos pr 
prios partidos, e tenho o dito. 

S e  pertencesse a algum grande partido, n'este m 
mento provavelmente apresentava-me diante do actu, 
gabinete a dizer lhe que podia contar commigo e co: 
todos aquelles que a minha voz pod6sse chamar o 
agremiar, trazendo lhe as suas felicitações. Infelizment, 
não tenho atraz de mim, nem diante, nem a meu ladt, 
nenhum grupo que queira, com essa isenção e sem at  
tender a conveniencias, dizer o que estou dizendo; por 
isso, é pouco o que venlio offerecer. 

Não quero mencionar nenhum dos nomes dos ca- 
valheiros que estto no actual governo, n8o quero fazer 
a apologia especial d'este ou d'aquelle, nem referir 
sympathi:ts particulares; quero só declarar que o gover- 
no tem o meii apoio incondicional; no dia em que pre- 
varicar, virei ditar  que lhe retirei todo esse apoio. Não 
é uma eapectativa benevola, é um offerecimento de todo 
o serviço que possa prestar, não de  favor, mas de de-  
ver, na posipão em que me encontro. 

Fago votos pela vida e existencia do ministerio, 
sem acrescentar mais nada, porque sei o que eile é e o 
que ha-de ser ati: ao ultimo dia da  Rua existencia. 

O snr .  João Chrysostomo: - N'esta occasigo tão 
solemne, como membro d'ests camara, e em vista d a  
posipão politica que ultimamente tenho occupado, e u  
nHo podia dispensar-me de emittir a minha opinião so- 
bre o plano governativo que se propõe seguir o actual 
ministerio. Cabe-me, portanto, o dever de fazer tambem 
a minha declarapão, a qual B muito simples e em pou- 
c a s  palavras se reduz ao seguinte: 

Como imposto pelas circumstancias, estou comple- 
tamente de accordo com o programma apresentado pelo 
illuetre presidente do conselho, e prestando-lhe a minha 
plena adhesão, aproveito este momento para prestar a 
devida homenagem a todos os membros que compõem 
o actual gabinete, pelos seus altos dotes e merecimen- 
tos, como individualmente Ihes tenho prestado de longa 
data em differentes occasiões. Faco votos Dara aue se- 
j am coroadas do melhor exito as  suas aspirapões, que 
me  parece serem as  aspirações de todo o paiz. 

O snr.  conde de Valbom: - E' simplesmente para 
responder a uma allusiio que me foi feita pelo digno 
p a r  snr. Thomaz Ribeiro. 



Disse S. exc." que nas palavras que tinha proferido 
se patenteava agora que existiam circumstancias gra. 
ves, quando ainda ha pouco o governo, de que eu fazia 
parte, guardava silencio sobre ellas, a fim de não alar- 
mar a opinião publica e a s  prapas da Europa, parecen- 
do-lhe por isso que as minhas pa!avras podiam concor- 
rer para aggravar as dificuldades em que se encontra 
a actual situapão. 

Ora, devo dizer a S. e ~ c . ~  que as  minhas expres- 
soes são sinceras, e que sempre opinei por que se deve 
fallar claro ao paiz, sendo este um dos motivos das di-  
vergencias que hoiive no seio do gabinete de que fiz 
parte, as quaes tiveram como consequencia o pedido de 
demissão. 

Já v6  S. e ~ c . ~  que n?io ha falta de logica. 
Considerava entao, como considero agora, que a 

crise ú grave, nias qiie ha meios de a resolver; e exigi 
militas vezes que se fizesse um relatorio exacto do es- 
tado da fazenda publica, mas nno o consegui. 

Pouco antes de pedirmos a demissão, é que se viu 
que era necessario toiriar a esse respeito uma resolupão 
definitiva. 

Portanto, parece-me que a declarapão que ha poli- 
co fia não estA em desaccordo com o que qneria que se 
fizeusf! então. 

O snr. Thomaz Ribei9.o:-Apenas lima simples ex- 
plicaçâo. Não sabia que entre todas as oi~tras diver- 
gencias dadas na administraçao transacta, existia tam- 
bem euta, acctisada agora pelo snr. conde de Valbom, 
e cujo desconhecimento me fez averbar de contradicto- 
rio o qiie S. e ~ c . ~  disse. 

S. exc." entendia que se devia dizer toda a verda- 
de ao paiz, e o seu collega que geria a pasta da famen- 
da entendia o contrario. 5 6  vejo, pois, que não ha con. 
tradicção entre o que disse ainda agora o snr. conde de 
Valbom e o seu conceito, emquanto esteve no governo. 
Quanto ao procediniento do governo, é outra cousa. 

O snl.. Barros e Sá:-Desisti ha pouco da pala- 
vra, que v. excaa me concedia, para indicar claramente 
que não queria envolver me na questão politica que tem 
sido ventilada n'esta e na sessgo anterior. Além d'isso, 
oonhego que nas carnaras, ou nos parlamentos, ha sem- 
pre uma certa dóse de paciencia concedida, ou tolera- 
da, para cada assumpto, além da qual a discussão se 



torna importuna; e parece-me que essa ddse de  pacien- 
cia na  actualidade já estS esgotada. Seria, pois, insen- 
satez da  minha parte pretender continuar n'essa discus- 
são. Pedi depois de  novo a palavra para corresponder 
ao  convite que o snr. D. Luiz da  Camara Leme me 
dirigiir para que não desistisse, antes instasse pela rra- 
lisação d a  minha interpellação, relativa A disciplina mi- 
litar, qire est& pendente. 

E m  obediencia a este convite, devo declarar que 
não desisto, antes insisto n'essa interpella~ão,  e na ou- 
tra que havia annunciado ao snr. ministro da  justica, 
relativamente ;l administração da  justiça criminal em 
Lisboa, e tanto ao snr. ministro da  guerra como ao da 
justiça rogo e peço que se queiram habilitar para po- 
dermos discutir aqui esses assumptos importantissi- 
mos. 

Pelo que respeita á questão militar, cada dia me 
convenço mais da utilidade, ou antes da  necessidade, 
de que se discuta em publico o estado de  discipliria do 
exercito, qrincipalmente no que respeita ao direito que 
téem os militares, em eflectivo s e r v i ~ o ,  a exercerem a 
plenitude dos direitos politicos que pertence aos outros 
cidadãos. Cada dia apparece de novo um facto que 
por alguns é considerado attentatorio da  disciplina, e 
que outros consideram como o justo exercicio de  um 
direito sagrado, em que ninguem p6de tocar. Es te  es- 
tado de duvida Acerca do que é legitimo ou illegitimo, 
do que é attentatorio dos principios fundamentaes da  
discipliria, não póde continuar, ou, ao menos, n(io 6 
util que continue. A prova d'isto esth em que a cada 
passo apparecem nas ordens do exercito ou uma provi- 
dencia nova, ou uma recommendapão para que se cum- 
pram, ou se executem, as disposi~ões antigas relativa- 
mente A intervenção dos militares na  politica activa e 
militante. Ora, isto demonstra que as disposi~ões vigen- 
tes, e as sancções actuaes a tal respeito, são insufficien- 
tes e incompletas. 

Na verdade, se se admittir que um militar, porque 
é official, p6de e deve gozar, como cidadão. da  pleni- 
tude dos direitos politicos que  pertencem h generalida- 
de  dos cidadãos, igual concessão se deve fazer a todos 
os militares, sem excepção alguma, aos soldados e sar- 
gentos, e a todos, pois que estes tambem são cidadãos. 
A necessidade de  resolver por um modo positivo e 



efficaz a té  onde chegam os deveres da  obediencia pas- 
siva, inseparaveis da  forc;a armada, e onde coineça a 
possibilidade do exercicio dos direitas políticos sem 
prejuizti do  principio d a  obediencia, torna se evidente, 
priricipalniente hoje, em vista da  ultima portaria do 
ministerio da  guerra, que ordenou ao commandante da  
primeira d iv ido militar que procedesse a unia syiidi- 
caricia sobre factos, que se diz tcrem sido praticados 
por alguns officiaes militares, nas reuniões de  tima, SO- 

ciedade de  natureza politica, factos yue po'clenz se?. C O ~ -  

tu.u?.ios á d i ~ c i p l i ~ ~ a .  Não se diz, porhm, nem qual 6 
a sociedade, nem qilaes são os ogciaes, nem quaes são 
os factos, e nem ao menos 6 ministro se animou a affir- 
mar positivamente se sim, ou não, elles são contrarios á 
disciplina, mas sb que o pódem ser. Ora,  quando O mi- 
nisterio da  giierra duvída se esses factos são attentato- 
rios da  disciplina, como pcide ser estranhado que esses 
officiaes tenliam a mesma duvida, e que tambem a te. 
nham os coinmandantes das divisões militares ou os 
comrriandarites dos corpos, ou qilaesquer outro3 na es- 
cala da  hferarchia militar?!! Ordenar que o comman- 
dante d a  divisão syndiqiie, sem se  lhe especificarem os 
factos, netn a s  pessoas sobre quem ha de  syndicar, 
equivale a. incumbir-lhe uma devassa Janeirinha sobre 
tudo e sobre todos. Isto assim feito está f6ra das prá- 
ticas e usos militares. Acresce ainda que, desde que 
ao comniaridante d a  divisão se incumbe unia similhante 
syndicancia, collocain o ria impossibilidade moral, e tal- 
vez legal, d e  depois poder desempenhar as funcções que 
o Codigo de ,T~ist i~a Militar lhe attribue como director 
unico da  administração da  justiça dentro da  divisão, 
qualificando os crimes e apreciando as provas. .4s fun- 
cções de  syndicante e as de reguladores dos processos 
que pbdem resultar da  syndicancia, são inconipativeis, 
e por isso está me parecendo que a providencia tomada 
na  portaria a que me refiro, é n8o só inefficax, mas 
repugnante corn os principios ein que se funda a orga- 
nisacão da  justiça militar estabelecida no nosso codigo. 

€Ia ainda oiltro facto sobre que 6 preciso fazer lua 
pela discuss&o politica para evitar que o precedente se 
converta ern regra, podendo a té  ser considerado como 
attentatorio d a  independencia com que os juizes mili- 
tares devem pronunciar a s  suas decisões. Moderna- 
mente, pelo Tribunal Superior de Guerra e Marinha, fo- 



ram annullados trea processos vindos da 4.* divisão ni. 
litar, nos quaes se commutava a pena de morte a i im 
soldado e a de exauctoraç?io com degredo a dous sar- 
gentos. O fundamento da decis?io do tribunal foi por- 
que o coneelho de guerra havia sido illegalmente cons- 
titiiido, excluindo-se d'elle um major, a quem pertencia 
por escala, e designando outro para o conselho. Pro- 
cedeu assim o tribunal depois de haver pedido infor- 
maçaes directas ao commandante da divisso Acerca da 
verdade das allegações dos condemnados e das razões 
justificativas do facto, no caso de ser verdadeiro. Pois 
passados alguns dias fbi expedida ao Tribunal Superior 
de Guerra uma portaria, na qual se contestava e con- 
trariava a verdade dos factos e o direito que o tribunal 
havia adoptado para fundamentar as suas resoluções. 
Se o ministro da guerra tein authoridade e jurisdicção 
para n'um documento oficial contestar os fundamentos 
dos accordãos do Tribunal Superior, a consequencia 6 
que os conselheiros do tribunal téeni que ir, antee de 
sentencearem, ao ministerio da guerra saber a opinião do 
ministro ou dos seus empregados no ministerio, e póde 
haver algum juiz que, não querendo arriscar-se ao pe- 
rigo de receber uma censura, ponha duvida em julgar 
segundo a sua consciencia. A secretaria da guerra não 
é superior hierarchico do tribunal para poder censurar, 
criticar, ou contestar os fundamentos das sentenças alli 
proferidas. Ora, dizer se n'uma portaria que sim, quan- 
do o tribunal, no exercicio das suas funcções, disse 
qiie nlo, ou vice versa, é, pelo menos, desprestigiar as 
deci~ões do tribunal, o que não póde ser edificante para 
a manutenção da disciplina militar. 

Com relaç?io h segunda interpellação que tinha pen- 
dente para ser discutida com o snr. ministro da justiça 
demissionario, relativa A administração da justiça cri- 
minal em Lisboa, não occultei então a e. exc.", nem oc- 
culto agora, que n'ella me hei de referir ao processo que 
se organisou em consequencia do facto acontecido no 
convento das Trinas. Mas devo dizer que não entra na 
minha interiç2lo discutir a delinquencia ou a inculpabili- 
dade de pessoa alguma. Essa questlo considero-a pri- 
vativa dos tribunaes de justiça e dependente da cons- 
ciencia dos julgadores, pelo que não póde ser aqui dis- 
cutida. Sobre materias de consciencia não póde haver 
discussão parlamentar. Mas na administração da iustica 



ha urna parte externa, intrinseca, exterior, .que é susce- 
ptivel de discuss50, viato que nas decisões judiciaes não 
ha, não p6de haver infallibilidade. A experiencia tiios- 
tra, a cada passo, que os tribunaes se enganam algu- 
mas vezes, e que n'outras se contradizem nas siias de- 
cis0t.s; B por itiso que nos codigos se admitte e regula o 
principio da revisão das sentenpas, e que a jurispruden- 
cia é progressiva. Referindo-me? por isso, h parte ex- 
terna do processo, Aquella que nao implica com a delin- 
quericia, mas s6 com a observancia das f6rrnulas que  são 
garantia de segurança e respeito pelos direitos indivi- 
d u a ~ s ,  intento demonstrar que a justiya, subjugada pelo 
tyrannico imperin da  imprensa ligeira, pela imprensa d e  
bou l~vard ,  instaaroii e formulou um processo tumultua- 
rio comrnettendo abusos de poder e escessos de autho- 
ridade insupportaveis. 

No meu direito de inspecção parlamentar, como re- 
presentante da  nação, cabe a faculdade de apreciar e 
discutir se as leis que gaianteni â inviolabilidade pes- 
soal e a liberr!ade do cidadgo foram observadas e cum- 
pridas, quer pelos agentes d a  policia, quer pelos juizes, 
sem differença alguma entre uns e outros; pois, quer 
uns quer outros, exercem funcções delegadas sujeitas á 
resporisabilidade e, p o ~  tanto, sujeitas B discussão. Se  a 
j u s t i ~ a  é independente no exercicio das suas funcfões e 
na applicação das leis civis e criminaes, tambem é igual- 
mente independente o poder administrativo no exercicio 
das siias fiincgões e na applicapão das leis administrati- 
vas. S e  O poder administrativo é responsavel pelos actos 
que pratica, e, portanto, discutivel, igualmente são res- 
ponsaveis os magistrados judiciaes pelos seus actos e, 
portanto, discutiveis, na  imprensa e n a  tribuna, em toda 
a parte. A differença que póde haver í: só quanto aos 
effeitos resiiltantes da  discussão parlamentar; pois que, 
se coin respeito B d i r e c ~ ã o  dos actos d a  administração 
pGde resultar a dissoluçEo do gabinete, da  discussão dos 
actos judiciaes nunca p6de resultar a dissolngtHo dos tri- 
buriaes nem a demissão do juiz. No Estado não ha au- 
thoridade alguma que seja inviolauel e indisciitivel sana0 
o Rpi, mas é por isso que são responsaveis e disctitiveis 
os seiis ministros pelo conselho que dão, e segundo o 
qual o Rei ,procede. NEo ha,  não pp6de haver authori- 
dado alguma, de  qualquer ordem ou condiçzo, que não 
seja responsavel, e, portanto, que esteja collocada fóra d a  



suprema inspecçto do parlamento como representante da 
naçAo. Esta doutrina e estes principio8 sIo  triviaes, e 
cuido que irrecusaveis; e é fundado n'elles que eu espe- 
ro que o snr. ministro da  justiça se preste, em poden- 
do, a verificar a minha interpellapto que esth pendente. 

As palavras que o meu amigo o snr. Mexia profe- 
riu f a ~ e m - m e  crêr que, ou n t o  me exprimi claramente, 
ou que S. exc." tomou as minhas allegações em sentido 
differente d'aquelle que estava na minha intençzo. 

Quando fallei da tyrannia da  imprensa, que subju- 
ga  os tribiinaes, referi-me especialmente, directamente, 
ao processo chamado das Trinas, e n2io eetabeleci uma 
regra geral, nem fallei em geral. 

Foi esta, pelo menos, a minha intençto. 
Queria dizer, ou disse, que o tribunal que instau- 

rou aquelle processo estava subjugado pela tyrannia da  
imprensa, e n'este sentido sustento a minha affirmação. 
Todos nos sabemos que n'essa occasião alguns jornaes 
disseram, e por mil vezes repetiram, que a justiça e a 
policia andavam a reboqtie do Seculo, que d'este jorlzal 
recebium iiz.spirnpões, e que a elle denz~nciavarn todos 
os segredos da justiça. 

Ora, com o fim unicamente d e  coordenar as ideias, 
ieferi me a essas imputações. Não podia entrar no meu 
aniino a intenpão de affirmar que O poder judicial esta- 
v a  siibmettido ;i imprensa, como s. exc." me attribuiu, 
talvez porque não me exprimi bem claramente. 

Se  as minhas palavras foram menos exactas, se el- 
Ias não corresponderam A minha intenção, modifico as 
por este modo e 56 assim quero que sejam entendidas. 

Que a justiça na organisação do processo das Tr i -  
nas andou subjugada p 4 a  tyrannia d a  imprensa, hei-de 
demonstral-o quando verificar a interpellação; agora 
não é possivel. 

&Ias peço licenpa ao snr. Mexia, cujo caracter 6 
respeitabilissimo, que B unanimemente considerado como 
juiz integerrimo, e que me merece o mais profundo res- 
peito, que lhe observe a admiraçgo que me cailsou o 
vê1 o tão maguado pelas expressões que proferi, e não 
se ter magu:ido, do mesmo modo, com o que foi escripto 
no relatorio de  um projecto de  lei aqui apresentado pelo 
actual presidente do Supremo Tribunal de  Justiça, pon- 
tos dias depois de  sahir do ministerio, relativamente á 
imprensa. 



Ahi sim; ahi é que se disse e escreveu que os tri- 
bunaes se deixavam submetter e subjugar pela im- 
prensa. 

Ora, o que foi permittido dizer.se n'um relatorio de- 
veria ser-me tolerado, a mim, dize1 o precipitadamente, 

N'esse relatorio estd escripto o seguinte: ~ N l o  é fa- 
cil legislar sobre esta materia. Entre n6s sobretiido a 
difficuldade cresce de ponto, se considerarmos que uma 
.errada comprehensão d'esta instituição a revestiu de taes 
regalias e privilegios que até aquelles que mais defen. 
dem os principios conservadores se curvam respeitosamen- 
te diante da  incontestada omnipotencia d'este verdadezro 
poder publico. Arreceiom-se os tribunaes de a aggravuv 
pro~zunciando contra ella o veredictum das suas senten9a.g 
collforme a lei; vaciilam as authoridades na repressão le- 
gal dos seus abusos, e até os governos se vêem forçados 
a estabelecer penalidades rigorosas contra a peccanainosa 
inercia dos funccionarios tibios a quem incumbe o dever 
de vigiar pela manutenção da  lei. Um inexplicavel pa- 
vor, ou um exaggerado respeito para com esta institui- 
@O, tem-lhe dado uma força iipparente, enorme, mas 
que na realidade só provém da jrapueza com que os po- 
deres publicos se lhe submettem. Factos muito recentes 
corroboram esta affirmativa)), etc., etc. E m  vista d'isto, 
e entendidas mesmo as minha8 palavras no sentido em 
que S. as entendeu, pergunto quem foi mais seve- 
ro para com os tribiinaes de justiça, e para com os ma- 
gistrados do ministerio publico, fui eu ou foi o presiden- 
te do Supremo Tribunal de Justiça? 

Pois, dizer que os tribunaes se urreceiavam, tinham 
medo de proferir as suas sentengas conformes á lei, que 
vacillam na repressão dos abusos, e que os agentes do 
ministerio publico são tibios e estão dominados por iner- 
ciapeccuminosa, não é dizer muito mais que aqui110 que 
eu disse, ainda entendido no sentido em que S. exoqa, 
em boa fé de certo, me attribuiu, e que eu agora recti- 
fico, se precisa é a rectificaçlo?! Por que S. e ~ c . ~  agora 
tanto se maguou, e n8o se maguou quando aquelle pro- 
jecto foi apresentado?! Além d'isto, quem Iêr o relatorio 
que precedeu o ultimo decreto dictatorial, Acerca da im- 
prensa, verá que a justiça, ou pelo menos os agentes 
do ministerio publico, não são mais bem tratados; sem 
que se possa dizer que, expendendo-se essas opiniões, haja 
intenção de injuriar a justiça, ou os tribunaes da justi- 



<;a. O presidente d o  Supremo Tribunal no seu relatorio 
diz, e diz muito bem, que  os factos antigos e modew~os 
co~~roÕovant esta affirmat~va. 

Cumpre me ainda levantar a censura que S. erre," 
o snr. Mexia, a quem tributo o maior respeito e vene- 
ração, me irrogou por ter  trazido, ou pretender trazer, 
para a discuss5o parlamentar os processos judiciaes, prin- 
cipalmente os pendentes. 

Fil o assim, ou antes hei-de faze1 o assim, no uso 
perfeito do meu direito. Podia S. exc." contestar a op- 
portunidade com que o fiz, mas não consinto que  se me 
contesta o direito de  o fazer. 

Os juizes, os magistrados e os tribunaeu são res- 
ponsaveis, cornu quaesquer outros fi~nccionarios publicas, 
pelos actos que praticarri no exercicio das func~ões  do 
seu cargo, e se são responsaveis, são discutiveis, sempre 
e em toda a parte, salva a circumutancia da  opportuni- 
dade na occasi3o e da  conveniencia na fbrina. Os  tri- 
bunaes de  justic;a não são infalliveis, não são irrespori- 
saveis, estão sujeitos a erro e téem errado nas suas sen- 
tenças, a s  quacs pcidem em alguns casos ser revistas e 
reformadas. Corno pódem, pois, ser indiscutiveis? Sgo 
discutiveis. Quando e como? Isso 6 questão de oppor- 
tunidade, é questão de  prudencia, e não questão de di- 
reito, 92enz de competencic~. Faltei em algurna cousa :i 
prudencia e ao respeito que  é devido aos tribunaes? 
Não me parece. 

administrapzo da  justiya criminal ha duas par- 
tes. Unia interna e intima, outra externa e exterior. 
Quanto Q primeira, não me parece que seja licito discu- 
tir no parlamento, nem na  imprensa, porque sobre nia- 
teria em que intervdrn a consciencia do juiz não é pos- 
sivel haver discussão; ruas na parte externa, no que diz 
respeito S observaricia das fdrmas do processo que ga- 
rantem a inviolabilidade dos direitos pessoaes, a liber- 
dade,  é licito provocar a discussão logo que essa liber- 
dade 6 atacada. E s t i  pendente o processo, disse s. 
exc.", e, portanto, n l o  póde disctitir-se aqui. &Ias que im- 
porta que o processo esteja pendente?!! Pois se um ci. 
dadno é illegalmente preso, esth, ou esteve, retido na  
cadeia, se está ou esteve incommunicavel fdra dos casos, 
ou al8m dos prasos, permittidos nas leis, ha  de esperar- 
se que o processo termine, hwde esperar-se durante nie- 
zes e annos que a questão principal termine para poder 



discutir-se no parlamento ou na imprerisa esse inciden- 
te que importa um attentado á liberdade?! Uma é a ques- 
tão principal: a da delinpzcencia; outra é a incidental: a 
da liberdade, a da prisão, ou a da  incon~mu~zicaóiliclade. 
Esta póde discutir-se separadamente d'aquella, e em na- 
da affecta a questHo da  delinpi~encia, a respeito da qual 
confesso que não é conveniente discutir. 

Nunca suppuz que esta doutrina podésse ser posta 
em duvida por um magistrado tão respeitavel como é o 
snr. Mexia. Onde est8 o artigo de lei ou de regimento, 
que a contrarie?!! Onde está escripta alguma opinião 
de publicista que a negue?!! Apresente-se me artigo al- 
gum de lei, de regimento, ou opinixo de  publicista que 
contrarie, ou negue, a minha doutrina, e depois dar-me- 
hei por vencido. 

O acto da prisão de Rosa de Oliveira teve lugar ha 
tres ou quatro mezes. Por alguns dias esteve ella incom- 
municavel n'um calabou~o da policia. Foi presa fúra de 
flagrante delicto, e não por um mandado judicial, mas 
por um acto arbitrario da policia; pois poderá alguem 
dizer que o meu direito deinspecpão e interpella~ão par- 
lamentar, sobre isso que considero um attentado contra 
a liberdade, está suspenso emquanto durar, ernqiianto 
estiver pendente o processo principal áaerca da culpabi- 
lidade, criminalidade ou deli~i~uencia?!! Essa suspensãs 
duraria dous, tres ou quatro annos, e o meu direito tor- 
nar-se hia illusorio e inefficaz. Seria inutil e tornar-se- 
hia ~idiculo.  E' preciso, repito, não iriisturar nein con- 
fundir o direito com a pendencia no uso d'elle, com 
a opportunidade. São cousas differentes. 

Tenho incontestavelmente o direito de inspecqào OU 

de fiscalisa~ão sobre o modo como as  leis são obuerva- 
das e executadas por quaesquer funccioriarios publicas, 
administrativos ou judiciaes; tenho direito de tisealisar 
paríamenta~me~tte se as leis que garantem a liberdade 
dos cidadãos são observadas; e tenho o direito de accu- 
sar qualquer irifracção que a essas leis se pratique, e 
logo que se pratique, imrnediatamente que se pratique, 
qualquer que seja o estado de um processo pendente, 
aliits seria illusoria a fiscalise~ão em vista do damno ir- 
reparavel que resultaria do attentado. Esse direito per- 
tence ás assembleias politicas e parlamentares, e, qortan- 
to, a cada um dos seus membros. Como póde, pois, ser 
justa a censura tão aaspera, que S. e ~ c . ~  me irrogou, por 
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trazer para aqui a discussão de um processo na p .  
que é relativa ao attentado contra a liberdade de uru 
dadão? Se s. exc.l me censurasse pela inconvenit-r . 
com que procedi, acceitaria a censura por vir de S. ex,. 
ciija 1,espeitabilidade acato e venero; mas contestar rc- 
o direito de criticar o procedimento da pulicia e da j ; Y  

tiça, n'esta parte, isso não póde ser. E note se que rieg;- 
o meu direito é negar o direito d a  camara inteira, o 2 
parlamento, o que equivale a decapitar o parlamento dr 
attribuição mais essencial, mais efficaz e mais fecun& 
de que gozam todas as aesembleias parlamentares mo- 
dernas em differença das antigas côrtee do reino, ás quaes 
cabia s6 a faculdade legislativa, mas não a imperatica. 

Repito mais uma vez que é preciso não confundir 
o uso com o abuso, o direito com a prudencia, e com 
a opportunidade de o exercer. Digo ainda mais, que nos 
processos crimes é preciso não confundir a questão d e  
delinquencia com a observancia das fórmas externas da 
processo que garantem a liberdade, a seguranpa pessoal, 
ou a propria defeza. Pois se houver um juiz tão des- 
potico, t to  arbitrario e tão injusto que impeça, por qual- 
quer modo, a defeza, ha-de esperar-se que o processo 
termine para verificar a responsabilidade d'esse juiz, 
para reclamar contra elle, para pedir-se-lhe a responsa- 
bilidade por meio da  discussão dos seus actos na im- 
prensa ou no parlamento?!! Confesso que muito propo- 
sitadamente soltei as palavras que proferi para provo- 
c a r  a contestaçto e offerecer-se me assim ensejo para 
assentar a doutrina que reputo verdadeira, e sobre a 
qual hei-de aproveitar qualquer outra occasi2lo de poder 
sustental-a mais largamerite. 

Não posso abandonar o uso d a  palavra sem me re- 
ferir ao que foi dito pelo insigne e respeitavel general, 
o ministro da guerra, em defeza de  seus actos como mi- 
nistro, e relativamente á portaria de 10 de novembro 
expedida ao Tribunal Superior de Guerra e Marinha. 
Na exposição do illustre general ha evidentemente u m  
equivoco ou urn falso supposto. Aquelle tribunal não se 
queixa dos actos do minieterio da guerra anteriores ao 
julgamento dos tres processos que foram annullados. 
O tribunal nada tem, nem póde ter, com as  ordens e 
instrucções, publicas ou confidenciaee, que foram dadas 
ao commandante da  divisão para qualquer fim. O tribu- 
nal não póde conhecer dos actos administrativos do mi. 



nistro d a  guerra, nem do commandante da divisão; ma6 
póde conhecer, e conheceu, dos actos jzc~isdiccionaes d'es- 
se commandante. Que o general mandasse, ou não man- 
dasse, um certo ~na jo r  commandar um batalhão; que o 
mandasse por iniciativa propria oii por indicação da  se- 
cretaria. corn isso riada tem o tribunal militar. 

(3 tribunal aprecioii, sb e unicamente, a legalidade 
com que uni certo aiajor foi excluido da  nomeação, ou 
antes, da  designação para o conselho de  guerra, sendo, 
como era, o pr inzei~o n a  escdn. A nomeação dos vo-  
gaes dos conselhos de  guerra não é acto de  commando, 
nem de adruinistração, mas sim de jurisdicc,do, e como 
tal está sob a fisc:alisapão e inspecpão do Tribunal Supe- 
rior, qtxc deve conhecer da  legalidade d a  composição do 
conselho d e  guerra. Ora, posto isto como principio, de- 
vo dizer que tres processos, n7um dos quaes se  impunha 
a pena de  morte a u m  soldado, e a de exauthoragno com 
degredo a dous sargentos, foram anriullados por illega- 
lidade da  coniposig(io do conselho de guerra, tendo sido 
nomeado um certo major erri lugar d e  outro. O tribu- 
nal fundamentou a sua decisão, dizendo que pelo proces- 
so não se verificava que esse m y o r  excluido estivesse 
7x0 d i a  i de abril corumandando u m  batalhão isolado, 
anteu sim se verificcira aue  só foi commandal o no dia 

I 

7, e que, portanto, não tinha havido motivo, nem pretex- 
to, para que elle, no dia 1 ,  tivesse sido excluido da  no- 
measao. 

Allegava se ao principio, para sustentar a nomea- 
gão feita pelo general da  divisão, que esse major no dia 
I de abril c o r n ~ a n d a v a  um batalhão isolado, e depois 
disse-se aue,  com effeito. elle não commandava, mas 

I ' 
que estava prevenido para ir  commandar, e o tribunal 
julgou que estando o major (Jerqiieira, no dia 1 d e  
abril, apto para eritrar na  composição do conselho de  
guerra; que não lhe assistindo n7esse dia nenhuma cau- 
sa de  escusa, de  inc~mpatibil idade ou exclusão; que 
estando como tal iriscripto na  lista ou eschala; que não 
sendo reconhecida pelas leis militares a situaqão de p r e -  
venido, a qual é arbitraria e illegal, o conselho fôra il- 
legalmente constituido e a sentenpa era  nulla. 

E que resultoii de  tudo isto? Resultou que no dia 
10 de novembro foi e x ~ e d i d a  ao Tribunal S u ~ e r i o r  uma 
portaria, na qual incidentalrnente ee dizia que  a razão 

justi$cativa da  exclusão d'aquelle major fôra porque es- 



tava commandando um batalhão isolado, tendo o tribu- 
nal dito, no seu accordão, o contrario, tendo dito que 
elle no dia 1 de abril não commandava esse batalhão, 
mas que só entrára no commando sete diae depois. E 
não ser4 isto contradizer na ~ o r t a r i a  os fundamentos 
do accordão? Podia o ministr; nJuma portaria dizer e 
affirmar que estava provado aquillo que o tribunal ha- 
via dito que nSio estava provado? Tinha competencia, 
jurisdicção ou authoridade para isso? Para dizer o con- 
trario do que o tribunal affirinou? Para contrariar os fun- 
damentos da sentenpa, quer quanto aos factos, quer 
quanto ao direito?! Que força moral fica tendo a de- 
cisão do tribunal desde que o ministro, por uma por: 
taria, affirma o contrario do que foi julgado pelo tribu- 
na]? Não 8 na resolução confidencial, anterior ao ac- 
cordão, que estd o conflicto. O coriflicto está em dizer 
a portaria que o major Cerqueira no dia 1 de abril com- 
mandava um batalhão isolado, e um tribunal ter dito o. 
contrario. Est6 em que o ministro afirmou que isso era 
causa justijicativa da  exclusão, e em o tribunal ter di- 
to o contrario, e que a exclusão importava nullidade 
do processo. Está, em a portaria dizer que sirn e em o. 
tribunal ter dito que não. Quem é que tinha direito a 
affirmar ou a negar? O tribunal ou o ministro? Não 
quero persuadir-nie que houvesse intenção no ministro 
de estabelecer um conflicto, ou desacatar o tribunal, mas 
o facto 8 incontestavel. 

Tudo isto se poderia ter remediado logo emen- 
dando o erro ou o equivoco, e procurei emendal-o, 
mas a vaidade de secretaria para secretaria não o con- 
sentiu. 

O meu fim e intento, instando n'este caso, 6 para 
que outros iguaes se não repitam. O tribunal nZo póde 
acceitar indicações sobre o que ha-de julgar, nem cen- 
suras sobre o que julgou. Nada mais tenho a dizer, 
Insto pela interpellação. 

O sizr. Thomaz Ribeiro:-Pedi a palavra, porque 
me parece que o digno par snr. Barros e SA. queria fa- 
aer a avocapão de processos ainda pendentes. 

I a  protestar contra isto, porque receiava que al- 
gum dos snrs. ministros lhe dissesse que sim; mas co- 
mo o governo não deu resposta alguma, nada tenho que 
uonderar. 
1 

O snr. Mexia 8aZemu:-A v. exc.*, snr. presidente, 



e a camara, d e  certo fará uma grande surpreza pedir eu  
a palavra e levantar a rriinha humilde voz n'uma sessto 
tão soiemne como esta, da  ainda recepção e apreciapão 
do novo e esperanFoso ministerio; um sentimento, ,po- 
rém, de dignidade me fórga a isso, e não podia ficar 
silencioso sem desaire. 

Honro-me de pertencer á classe d a  magistratura 
judicial, occupando n'clla alto lugar como membro d o  
Supremo Tribunal de  Justipa, e estando n'esta casa, 
não pude ouvir a sangue frio a s  asserções apresentadas 
pelo meu illustre amigo o snr. Barros e Sá, com offen- 
sa do poder judicial. 

Disse S. exc." que o poder judicial se torn-ava sub- 
misso aos dictames da  imprensa. Por  estas ou por ou- 
tras palavras, foi isto o que S. e x ~ . ~  afirmou. 

Ora, a um qualquer que não conhega cousa algu- 
ma di, que é a ordem do poder judicial portuguez, ri80 
me admiraria de  ouvir dizer, permitta-se-me a palavra, 
uma blasphemia tal; porém, o que me causa estranheza 
é que um dignissimo magistrado, como B o digno par  o 
snr. Barros e Sh, que já foi ministro da  justiça e que 
sabe perfeitamente a elevagão de caracter dos que exer- 
cem aquelie poder, mal remunerados, sim, mas sem- 
pre hoiirados (Muitos ítpoiados), venha proferir a s  af- 
firmativas que ha pouco lhe ouvimos e que tanto ma- 
goam! 

E não é para admirar isto sómente, mas ha mais. 
S. exc.", tão intelligente e sabedor, como é, veio tra- 
zer para aqui, ainda em desprimor dos tribunaes judi-  
ciaes, ao que já se referiu, em uma censura, o digno 
par e meu especial e antigo amigo o snr. Thomaz Ri- 
beiro, a questão de dous processos célebres que  estão 
na  tbla judiciaria, um em Lisboa e outro no Porto, di- 
zendo que esses processos são tumultuariosl 

Não sei se o são e nem se o não são; e 14 estão 
os competentes tribiinaes para  vêrem e julgarem, co- 
mo lhes cumpre, o que é justo e o que não é justo. 
(Apoiados.) 

Espere-se e acate-se esse exame a esse julgamento, 
e não se  queira com essas e outras asserp8es tirar a 
forga indispensavel para o bem publico ao poder ju- 
dicial. 

A camara desculpará o ardor com que levantei a s  
expressões do meu illustre amigo e collega, e estou 



persuadido de  que R. exc.", reflectindo um poilco, ha. 
d e  sentir remorsos de  as ter pronunciado, e desculpe- 
me tambem s. exc.& este modo de exprimir o meu sen. 
timento. 

Terminando este protesto, que achei dever acjiri 
consignar pelo respeito devido aos nossos tribunaes de 
justiça, desejo por ultimo declarar a v. e x ~ . ~  e á ca- 
mara que, se  estivera presente o nosso collega o digno 
pa r  snr. Brandãio, meu muito dedicado amigo e meu 
venerado presidente no Supremo Tribunal de  J i i s t ip ,  
não teria tomado a palavra, porqiie cstou certo de  que 
S. exc." a tomaria, para dar a coridigna e melhor respos- 
t a  ao aue  foi dito uelo snr. Barros e Sá sem razão al- 
guma. (Muitos apoiados.) 

(Trocum se al.9z~nzas breves expZicn~ões soòre este 
ponto e sobre o conjlicto entre o ?~ziliisterio da gtcerra e o 
Tribunal Superior de Guer~u e Jlurin2~cç, e n t ~ e  os snrs. 
João Chrysostomo e Barros e &i.) 

O sr~r .  presidetzte da conselho de  ministros e rniiais- 
tso do reina (Dias Ferreira):-Niio pedi a palavra ha 
mais tempo, porque não d e s ~ j a v a  fallar por mais de 
Uma vez n ' i~ma sessão etn alie estavaiii inscriutos tantos 
dignos pares e todos 0radorr.s distinctos. 

Cumpre me antes de tudo agradecer a s  palavras 
de benevolencia e de syrnpathia dirigidas a todos os mi- 
nistros, e agradecer duplamente aquellas ein que eii era 
abrangido, sendo todas palavras de  louvor. 

Termina hoje a inquietação vivissima que tem pre- 
occupado o meu espirito desde que eu tive a honra de 
acceitar o encargo de  organisar o novo gabinete. 

Receiava muito que o governo, apesar das I~izes e 
esclarecido talento dos meus collegas, não tivesse a for- 
tuna de  vêr lucidamente a situação debaixo do ponto de 
vista financeiro e politico, 0 que elle fosse infeliz n a  cs- 
colha do terreno em aue todos nos deverrios encontrar 
para salvar a causa publica. 

Felizmente, a s  declarapões que liontem ouvi na ca- 
mara dos snrs. deputados e hoje na camara dos dignos 
pares do reino, levam me ao corivencimento de que n6s 
podemos venoer sem esforços sobrehumanos as difficul- 
dades da  situagão. 

Estamos todos de  accordo em conhecer que a si- 
tuação é grave. 

Declaro, por parte do governo, que  a situapão se- 



r i s  mais grave se, porventura, entre os elementos pre- 
ponderantes na  vida politica, n'uma e n'outra casa do 
parlainento ou fóra d'elle, houvesse uma divergencia 
sobre o modo de  comprehender a gravidade da. si- 
t u a ~ l o .  

Nós podemos divergir n'iirn ou n'outro ponto capi- 
tal, n ' u n ~ a  medida que o governo apresente hs cortes, 
em que se adoptem providencias rapidas e largas para 
se poder caminhar para o eqailibrio do orçainerito do 
Estado; n'este ponto estamos todos de  accordo. Tudo  
mais é secutid;irio. 

Qlie vinguem ou nZo vinguem ao providencias ado- 
p t a d a ~  pelo governo, qiie sejam substituidas ou altera- 
das por Lima ou outra casa do parlamento, desde que 
essas providen2ias não digam respeito ao mell-ioramento 
da nossa situayão financeira, para mim é absolutamente 
indifferente, O qixe me preoccupa é a causa publica e 
nao outro assumpto. A' questzo da  causa publica anda 
ligada a situapão financeira e economica do paiz. 

Com a mesnia clareza, com a mesma energia, com 
o mearno sentido com que eu o disse na outra casa do  
parlamento, digo igualmente n'esta carnara que as dif- 
ficuldades da situagão se pddem reeolver sem esforsos 
sobrehiimanos, e que o pnia póde estar assegurado d e  
que a situasao financeira ha-de tomar um aspecto per- 
feitamente differente. 

A qiiestão social depende de muitas circumstancias 
e especialmente d a  situação financeira, que é o que mais 
nos deve preoccupar. 

Fei ta  esta declaragWo nas palavras mais rapidas e 
mais laconicas que eu pude empregar para deixar bem 
accentuado o meu pensamento, digo que nwo rstamos 
n'uma situação desesperada, mas  n'iima situasão difficil, 
se bem vencirel sem a rnaxima difficiildilde, desde que 
o parlamento e os elementos preponderantes yoderam 
accordar-se no modo d e  reconhecer a gravidade da  si- 
t u a ~ "  e nos meios necessarios para a salvar. 

Dada esta explicação, não posso deixar de  respon- 
der tambem As perguntas do digno p a i  o snr. Barros e 
Sá, com respeito As interpellagões annunciadas por s, 
exc.", uma Acerca da  justiga criminal e a outra a res- 
peito d a  disciplina do exercito, dizendo a S. exc." que 
essas interpellagões hão-de seguir os tramite8 parlamen- 
tares, e que o governo est& prompto para  responder lo- 



go que o digno presidente d'esta camara entenda dever 
dal-as para ordem do dia. 

Tambem o digno par  o snr. D. Luiz da  Camara 
Leme fez duas perguntas a o  governo,. perguntas que eu  
cortei de um jornal onde estão mais fielmente transeri- 
ptas as questões parlamentares, e peço a S. em.' a bon- 
dade de  corrigir qualquer erro que porventura haja no 
que vou lêr camara. 

Disse S. exc.": 
eOuvi com toda a attenção o programma do snr. 

presidente do conselho, mas ha um ponto que sinto nHo 
vêr n'elle incluido: B a minha malfadada questão das in- 
compatibilidades politicas. 

C E a esse respeito desejo saber do presidente d o  
conselho quaes a s  sua0 opiniões Acerca d'esea lei, que 
estd pendente d'esta camara. 

=Agora, porém, quero mais do que as incompa- 
tibilidade~: quero uma lei de  responsabilidade miniete- 
rial. 

Ora, eu respondo muito rapidamente As duas pergun- 
tas de S. exc." 

Com relação á primeira, d lei de  responsabilidade 
ministerial, devo dizer a S. exc." que sempre foi para 
mim desnecessaria, porque com a Carta Constitucional 
e com a lei d e  15 de fevereiro de  1849, os desejos d o  
digno par ficam completamente satisfeitos. 

Como s. exc." sabe, a Carta determina positivamen- 
t e  quaes os crimes pelos quaes são responsáveis os  mi- 
nistros de  Estado, assim como qual o tribunal que  oe 
ha-de julgar, que C a camara dos dignos parea, e, para  
que nada falte, até declara que o decretamento d e  accu- 
sação é uma attribuição privativa da  camara dos snrs. 
deputados, e que o procurador geral da  coroa 6 quem 
accusa. 

Portanto, aqui temos o direito, temos a competen- 
tia do tribunal, a competencia d a  pessoa e os tramitea 
do processo. 

Por isso julgo desnecessaria a lei a que o digno par 
se referiu 

Mas, isto não C mais do que a minha opinilo in- 
dividual. 

E m  todo o caso, não me recuso a associar-me a 
uma providencia reguladora que  ponha termo a todaa 



as duvidas que porventura ainda haja sobre o as. 
sumpto. 

Mas não apresentara. agora o governo nenhuma 
proposta d e  lei sobre tal sssumpto, porque não quer 
misturar n'este momento nenhuma outra questão Qquel- 
Ia que, sobre todas, o preoccupa: a do equilibrio das fi- 
nansas do Estado. (Apoiados.) 

E'allou tambem o digno par o snr. Camara Leme 
na questão das incompatibilidades. Ora,  não conhego 
bem o prnjecto d e  lei de  S. exc."; mas devo dizer 4 
camara que com relagão aos ministros estQ esse assum- 
pto jzi providenciado por lei. P6de-se providenciar com 
relagão aos membros do parlamento, e já mesmo algu- 
mas incompatibilidades estiveram estabelecidas, não pa- 
ra os dignos pares, mas para os snrs. deputados, 
que não podiam, por exemplo, ser directores de Com- 
panhias. 

No emtanto, por uma lei de  accordo politico aca- 
bou se com essas incompatibilidades. 

O governo declara pois, positivamente, que não for- 
inillará proposta alguma a este respeito, porque não 
sahirá d a  sua esphera de acg%o, nem tomar& n iniciativa 
n'um assumpto que directa e exclusivamente diz respei- 
to aos membros de uma e d e  oiitra casa do parlamen- 
to, mas desde que uma commiss~o  d e  incompatibilida- 
de* parlamentares proceder a quaesquer trabalhos e pe- 
ga o comparecimento d o  governo, este estará prompto 
a comparecer no seio d'essa commissão e ahi dirá des- 
assombradamente a sua opiniso. 

Vozes:-Muito bem. 

ARTIGO I V  

Na sessão de 25 de janeiro entrou em discusaão o 
projecto de resposta ao  discurso da  coroa, que é o se- 
guinte: 

rSenhor.-A presenga de  Vossa Magestade, repre- 
sentante de  uma dynastia vinculada á prosperidade e in- 
dependencia do paiz, no seio d a  representagão nacional, 
Q sempre muito gra ta  a esta camara. 

Dignou-se Vossa Magestade manifestar n'esta occa- 
si to os seus sentimentos d e  gratidão pelas provas do 
amor do povo portuguez para com o seu Rei e para com. 



toda a sua familia, revelado no fervor e enthusiasmo com 
que foi recebido na sua viagem 4 Beira Baixa, quando 
foi inaugurado o caminho de ferro d'aqiiella provincia, 
e qiianclo Vossa nlagestade alli como nas cidades do nor- 
te quiz, como verdadeiro Rei constitucional, e com de- 
d i c a @ ~  aos in tere~ses  da  patria, conhecer de  perto as ne- 
cessidades das industrias e os meios conducentes 4 trans- 
forniaç3o e melhoramento das  condi~ões  do trabalho na- 
cional. Folga e ~ t a  catnara de  que Vossa btagestade as- 
sim reconhecesse que o laço que o prende aos destinos 
da  nay-50 n5o é sómerite o de haver sido jurado herdei- 
ro do throno conforme as praxes constitucionaes e as 
t r a d i ç õ ~ s  da  monarchia, mas tambem o amor que o po- 
vo dedica A dynastia, conio uma affirmapso de paz, de 
segilrança e d e  felicidade do paiz, e que & a mais s6lida 
consagraçgo do seu reinado. 

No liso da8 authorisayões que ao governo foram 
concedidas por leis anteriores, a reforma d a  organisaçZo 
da camara municipal de Lisboa, para manter o justo 
eqiiilibrio entre a acqAo local e a do poder central, a or- 
ganisacão dos tribonaes, para Ihes augmentar as attri- 
biiigces em harmonia cotn as commodidades dos povos, 
a remndelagão dos serviços do ministerio dos negocioa 
estrarigeiros, sob o principio da sua melhor distribuipão, 
e a reconstrricg8o dos serviyos agricolas e do ensino agri- 
cola a industrial, para Ihes dar uma feigão profishional 
e prática, espera a camara poder reconhecer qiie o go- 
verno o b e d ~ c e u  ao criterio especial que deve caracteri- 
sar  estae reformas, e ao principio geral da  reducc8o de 
despeza. 

Espera reconhecer que o mesmo preceito presidiu 
tambcm ás  reformas decretadas para o ultramar no uso 
das a t t r ibui~ces  conferidas ao poder executivo pelo a r -  
tigo 15." do primeiro Acto Addiccional á Carta, e que são 
o cerceamento de alguns vencimentos que se podiam con- 
siderar e x a g e r a d o s  em face das circumstancias finan- 
ceiras do paiz, n regularisagão da  accumulação dos ser- 
viços para o effeito da sua retribuisão, e a nova divisão 
administrativa da provincia de Moçambique sobre a base 
da  reducçrio dos encargos orçamentaes e do desenvolvi. 
mento material da colonia. 

A camara folga d e  que felizmente se  mantenham 
as mai, co rdeae~  relaqões com todas a s  potencias, e de 
que a execução do tratado luso-britannico de  I1 de  ju- 



nho passado prosiga regularmente, tendo reinado em to- 
dos os traballios para esse fim realisados leaes e reci- 
procos sentimentos de justa conciliaç3o. A caniara apre- 
ciar& os documentos relativos a este assumpto, que o go- 
verno de  Vossa BIagestade opportunamente Ihe apresen- 
tar&. 

Apreciar2 iguali~iente, quando lhe for apresentado, 
o acto geral da  conferencia de  Rruxellas, com as modi- 
ficayões que recentemente lhe foram introduzidas por 
concurso d e  todas as potencias. 

Emquanto aos tratados de cornmercio que eventual- 
mente venham substituir os que foram denunciados, e 
qiit. tEem de ser submettidos ú approvação do corpo le- 
gislativo, antes de  ratificados, a camara os examinar8, 
e apreciar$ a politica commercial que tiver presidido t t s  
suas disposiçõ~s, esperando que ella tenha consegiiido 
harmonisar as nossas boas relações mercantis coni a s  po- 
tencias estrangeiras com a necessaria protecçao ao tra-  
balho nacional. 

Folga a camara d e  saber que ae acham adiantadas 
as negociações para o tratado d e  commercio com o Bra-  
zil, e folgaiA de que ellas cheguem a um estado setis- 
factorio, como é de niutiia conveniencia para os dous 
povos, tão ligados por tradições historicas, assim como 
por sentimentos e interesses. 

A camara examinark os melhoramentos de serviço 
e inatrucçao militar j,S decretados pelo governo, visto a s  
circumstancias exc~pcionaes do thesouro e a instante ne- 
cessidade de  acudir & crise financeira e economica não 
lhe terem perrnittido usar largamente das authorisag8es 
legaes que lhe foram concedidas para reorganisar os qua- 
dros e serviços militares. Foram estes melhoramentos a 
introducção na  legislaçgo concernente ao recrutamento 
de  algumas disposipões que a hão-de tornar mais equi- 
tativa para as penas e mais effiçaz para a importancia e 
vitalidade do exercito, e a reorganisagão da Eschola do 
Exercito sob um regimen mais simples e conforme aos 
modernos aperfeiçoamentos, e de  caracter pr8tico e d e  
applicação. Se  o governo, dentro dos limites que lhe são 
impostos pela actual situasão financeira, fizer uso das 
authorisag0es que lhe foram concedidas, ou submetter 
novas propostas ao parlamento, esta camara folgar& de 
poder approvar sobre este importante assumpto qual- 
quer iniciativa do governo. 



N a  difficil crise, assim economica como financeira, 
que vamos atravessando, tambem esta camara entende 
que se torna indispensavel assentar o equilibrio orça- 
mental sobre bases sdlidas, tanto por meio d e  reducçõee 
nas  despezns, como pelo aproveitamento de todos ns 
meios razoaveis de avolumar receitas sem o augmento 
das taxas tributarias, que as circumstancias n l o  permit- 
teni. Tanto  n'este proposito, como no de regularisar a 
circulaçfo monetaria e o curso dos cambios, por fórma 
que 6s manifestações da  actividade economica do paiz 
não falte o necessario concurso do capital, folgará a ca- 
mara  de  poder auxiliar os esforços do governo. 

Es ta  camara examinará a proposta da  reforma das 
pautas, com o cuidado e at tençlo que merece este mo- 
mentoso assumpto, no  sentido de abrir largo campo ao 
desenvolvirriento agricola e industrial, e de ampliar o 
trabalho nacional. 

Examinará igualmente as importantes propostas de  
lei destinadas a regular a gerencia financeira do Es ta -  
do e a preparar o definitivo restabelecimento d e  condi- 
~ õ e s  normaes no mercado economíco que o governo de  
Vosso Magestade entende dever submetter opportuna. 
mente deliberat;ão parlamentar. 

Esta camara faz votos para que as providencias j& 
toinadas  elo poder executivo. no exerciciri das suas 
func<;ões, no sentido d e  reduzir a s  despezas, a s  que téem 
resultado e resultarão do uso das authorisacões leeisla- " 
tivas, e as novas providencias que ser50 apresentadas, 
possam vencer pelo concurso patriotico dos poderes p u -  
b l i c o ~  e de todos os cidadãos a presente crise e abr i r  
ao reino novos e largos horisontes de prospero e seguro 
porvir. 

Quaesquer outras propostas, como as indicadas, rela- 
tivas ao processo perial e commercial e a s  que tiverem por 
fim facilitar e completar a execupão do regimen peni- 
tenciario e de  tornar mais efficaz a repressão das rein- 
cidencias e a correcp?io dos menores, serão por esta ca- 
mara  cuidadosamente examinadas em attenção á sua  re- 
levante iinportancia. 

Comprehende esta camara que nas actiiaes circums- 
tancias financeiras o governo não possa apresentar pro- 
postas tendentes a ampliar as obras publicas, que tão lar- 
go  incremento obtiveram nos ultimos annos, tendo tra- 
zido consideravel augmento d e  encargos, o devendo o 



plano governativo consistir no melhor aproveitamento 
economico dos trabalhos já realisados por meio d e  pro- 
videncias de  rigorosa economia e boa administração. 

A proposta submettida ao exame parlamentar, des- 
tinada a promover no paiz a introducpão de  novas in-  
dustrias, e aa mais que pelo respectivo ministerio forem 
apresentadas, com o pensamento de  fortificar, auxiliar e 
proteger a agricultura e a industria, serão por esta ca- 
mara tambem examinadas com a attenção que merece o 
seu importante assiimpto. 

Senhor! N'este momento, em que se trata d a  redem- 
pção economica d'este paiz nobre e honrado, que  a t é  
hoje tem cumprido lealmente os seus comprotnissos, e 
que no meio das difficuldades não tem esquecido os de- 
veres resultantes das convenções a qiie se  ligou, es taca-  
mara reconhece qual é a importante e inadiavel misszo 
que lhe incumbe, e está prornpta a collaborar com o go-  
verno de  Vossa Magestade em tudo quanto tenha por 
fim iniciar uma nova epocha de prestigio para as insti- 
tuipões, de  prompto restabelecimento do credito publico 
e de  felicidade para a patria. 

Sala da  comrnissão, em 19 d e  janeiro d e  1892.- 
Antonio TeE tes Pereira de Vasconcellos Pinze~~tel  -José 
Luciano de Cast~o-A.  de Serpu PimejzteZ. P 

O snr. Barros e Sá: -Approva a resposta ao dis- 
curso da  corôa. mas não ~ ó d e  dar  o seu assentimen.to a 
todos os periodos do mesLo discurso. 

Na occasião presente não pGde dirigir.se ao gover- 
no passado nem ao governo presente, na Gspos- 
ta ao discurso da  coroa nEo tem elle responsabilidade al- 
guma. Vê entretanto n'esse discurso assentadas doutri- 
nas e theorias que at8 hoje não tinha lido, nem visto 
acontecer, assim corno vê  ref6rencias historicas que nun-  
ca conheceu. N'estes termos, desejando dar um voto 
consciencioso, não tem remedio senão dirigir-se a al .  
guem, a fim d e  que lhe dê  qiiaesquer explicapões. 

Assim. diz se no discurso da  coroa. aue  EI-Rei é 
I 1  

o depositaria da  soberania da  napão, por direito cons- 
titucional; diz-se mais que é o representante de uma dy- 
nastia; diz-se que a camara é mandataria, não se sabe 
de  quem, e que é cooperadora com o governo nos nego- 
cios da  administração publica; diz-se ainda que Sua Ma- 



gestade foi jurado em curtes nos termos dos antigos eii- 
tylos e conforme as tradições da  antiga monarchia. 

Ora,  o orador é membro do parlamento ha trinta e 
oito annos e nunca presenceoii o fieto de os Reis serem 
jurados em côrteu. 

Quanto ao que diz o disciiiso da corôa, de  que El- 
Rei i! o clepositario da soberania d a  napão, nunca ouviu 
fallar d'isso. Conhece a doutrina feudal, a do direito di- 
vino, a da soberania indirecta, a do voto univerual, a 
do Rei electivo. a revolucionaria, a da  rnonarchia aa- 
ctuada, a d a  victoria; mas não conhece a doutrina 'da 
soberania deaositaria. Nunca a viu estabelecida nem nas 

I 

leis, nem nas constitiiipiies, nem rios jurisconsultos. 
Sendo eminentemente conservador em doutrina, che- 

gando a ser em materia poiitiça religiosa ~[trainontano,  
até hoje não tem visto estabelecida similhante doutrina. 

O orador terminou referindo se  circumutanciada. 
merite a todos estes pontos, citando vario3 factos histo- 
ricos, tratando de demonstrar, com relagão a cada uiii 
dos pontos que naredacc;lo do discurso d a  corS:~ Ilie ha- 
via merecido reparo, a impropriedade com que, a seu 
vêr, tinham sido iricluidos n7aquelle dooumento. 

O STH*. A7ztovio de S w p a  (re1ator):-Pouco tenho 8 
reuporider ao  digno par que acaboti de pronunciar uin 
largo discurso, de certo iriuito valiuso pela sua vasta erci- 
di$8o, qiier sob o ponto de vista historico, quer hob o 
porito de vista juridico, tnas que nâo me parece de  tal 
modo apropriado ao asaumpto especial da  discussão que 
eu corno relator tenha grande necessidade de  responder 
ás observaçües de  S. exc." 

S. ~ x c . ~  remontou até D. Affuneo Henriyires, dei- 
xando largo espaço para  demoradas considerações que 
tomariam muito tempo á. carnara, sem um grande resul- 
tado pratico, na occasiAo em que o tempo é precioso 
para se tratar de questões mais positivas. 

O qiie a camara tem de  votar e de discutir é a res- 
posta ao discurso da  coroa; mas o digno par o que fez 
foi algumas observac,ões, não sobre a redacção da  res- 
posta ao discurso da  corôa, mas sobre a redacpão do 

Iscurso. d' 
Por  exemplo, no discurso da corôa mereceram-lhe 

grande reparo as palavras depositario da soberania da 
?tapão, e que na  resposta não estão. 

NSo me parece realmente que  possam merecer tal 



reparo palavras que tantas vazes em iguaes documento8 
téem sido repetidas. 

E m  todo o caso, pela redacção do discurso não tem 
o actual governo responsabilidade, e o que a poderia ter 
j i  nilo existe; é a discussão, portanto, extemporanea e pa- 
rece-me que o mais conveniente seria considerar se 
resposta ao discurso da  corôa como um simples acto de  
cortezia para com o chefe do Estado, sem discutir quaes- 
quer responsabilidades de um governo que jL não exis- 
te e pelas quaes este não p6de aqui ser chainado a res- 
ponder. 

O snr. Julio de Vi1hena:-V. exc." coinprehende 
perfeitamente que não pediria a palavra n'esta discuss2io 
se o digno par snr. Barros e Sá, ein vez de discutir a 
resposta ao discurso da coroa, não discutisse o proprio 
discurso da coroa. 

Não desejo embrenhar-me em larga dissertação 80. 

bre direito coristitiicional. S. exc." declarou que 1120 re. 
conhecia a soberania nacional e que era ultramontano. 

Desde que faz esta declarapZo, é evidente que não 
póde comprehender a doutrina do discurso da corôa. 

Se s. exc." não reconhece a soberania da nacão. h s I -  

claro que não póde co~nprehender de modo algum a& 
palavras que acaba de commentar, a meu vêr, errada- 
mente. 

As express0es do discurso da corâa, a que o digno 
par se referiu, e tão grande reparo lhe mereceram, fo- 
ram, em primeiro lugar, depositario da sobe'rania da na- 
$&, designapão que se dá x E1 Hei no discurso que foi 
proferido perante as camaras legislativaa. 

Acha S. exc." que 6 irripropria a expressão, e que 
não se encontra rios jurisconsultos ou escriptores de di- 
reito publico, e sinto que s. e x c 8  não corihepa o que se 
tem escripto sobre isso, porque essa expressão é vulga- 
rissima, encontra se em todos OS escriptores de direito 
publico e até se pbde julgar classica em direito consti* 
tucional. 

Não diz o discurso da  corôa que o Rei é o uwico 
depositario da soberania da  na(;ão, como o digno par 
assegurou, porque d'isso carecia para a sua argumenta. 
ção, mas não se encontra no discurso da corôa. 

O que se diz B que o Rei é depositario da sobera- 
nia nacional, o que não quer dizer que os outros pode. 



res do Estado não sejam igualmente depositarios d'esjí 
soberania. 

O Rei é depositario da soberania nacional, com'# ; 
6 o poder executivo, o poder legislativo e o poder j u -  
dicial. 

Se S. e x ~ . ~  tem voz n'este lugar, se decide as qries- 
tões submettidas á apreciação d'esta assembleia, não foi 
de certo por herança que adquiriu esse direito, foi por 
uma nomeação, uma nomeação régia. E d'onde veio ao 
2ei a faculdade de fazer essa nomeação? Necesaaria- 
mente da soberania nacional; não ha outra origem. 

Disse o digno par que não conhecia o depositante. 
Entretanto todos srbem quem elle 6; s6mente o digno 
par parece desconhece1 o. 

O Rei não 6 senhor nem proprietario da soberania 
nacional, foi a nação quem lh'a deu ern deposito e 6 
ella quem, quando o entender, p6de retirar Ih'a. Essa, 
como todas as funcçiies publicas, não tem outra origem 
senão a soberania da nação. 

Esta é que é a verdadeira doutrina constitucional. 
E' claro aue isto não é uru de~osito civil nem mercan- 
til, mas 6 um deposito que tambem tem um titulo; não 
se lavra esse titulo perante as notas de um tabellião, mas 
por uma maneira mais solemne, porque esse titulo 6 a 
Constituipão politica do paiz. 

Porque é que o Rei é depositario da soberania na- 
cional?! Pois a Carta não é a positiva affirmação da so- 
berania?! Qual é, pois, o titulo constitutivo d'essa sobe- 
rania? A Carta Constitucional. 

Aqui tem, pois, o digno par como esta doutrina a 
respeito de soberania, longe de ser desconhecida e nova, 
como a a. excO8 se s sgu ra ,  é aquella que tie adopta e 
proclama em todas as escholas iiberaea a qne tenho a 
honra de pertencer. 

Mas, diz ainda o digno par, a soberania veio an- 
tes, porque a Carta diz uque a senhora D. Maria I1 con- 
tinúa a ser Rainha de Portugalu. 

Mas o digno par não vê que este argumento é con- 
traproducente; não vê S. e x ~ . ~  que para que a senhora 
D. Maria I1 continuasse a ser Rainha de Portugal, foi 
necessario que a Carta dissesse que continuava a ser 
Rainha, d'onde outra cousa não póde concluir-se s e n h  
que, se a Carta dissesse o contrario, a senhora D. &Ia- 
ria I1 não continuava a ser Rainha de Portugal. Por con- 



seqiiencia, esse facto, ou antes esse artigo, que S. exc.8 
citou, longe d e  provar contra a doutrina que apresentou 
o discurso d a  corôa, prova apenas contra a doutrina, ma- 
nifestamente erronea, do digno par. 

As funcções, pois, de  chefe do Estado, como as d e  
todos os poderes politicos, são confiadas, para o seu mais 
regular exercicio, áquelles que a s  exercem; s Io  confia- 
das em deposito pela nação, e esse deposito s6mente p6- 
d e  cessar e cessa quando o depositante rasgar o titulo 
d o  deposito. 

O digno par diz tambem que os pares do reino não 
são mandatarios da  nação, são representantes da  iiayzo. 

O digno par não viu que o seu argumento soffre 
logo uma reducc;ão de  50 por cento, porque ha pares 
electivos e vitalicios, e,  por consequencia, desde logo 
cssa reducção lia de ser correspondente ao numcro d e  
pares electivos. 

&Ias fàllemos dos pares vitalicios. S5o ou não são 
mandatarioa da  naçzo os pares vitalicios noineados pelo 
Rei, com as faculdades que lhe confere a Carta? Aa 
funcções que lhes cumpre exercer, são ou não são um 
verdadeiro mandato'? 

Ninguem o negará. Esse mandato é-lhes confei-ido 
directamente pelo Rei, c indirectamente pela nayjo, 
porque o digno par sabe muito bem que iirn mandato 
nem sempre é directo. 

Do certo nAo contestar8 S. exc.", com reluyHo ti 
parte electiva da  camara, que os pareb eleitos pelas aca -  
demias não sno sdmente representantes d'ellas, mas siin 
representantes do povo; [nas essa mesma faculdade d e  
os elegerern qiiein a deu á9 academias? A lei que o po-  
vo fez e sanccionou por meio d'aquelles a qucrn p o r  
isso conferiu esses poderes; e ali1 tern S. exc.:' coiuo 
aqiielles dignos pares aqui véem por um mandato indi-  
recto do povo e directo das academias. 

Do mesmo modo o digno par, como eu e todos ou 
membros vitalicios da  camara, é mandatario da  nac;ão, 
e o nosso mandato está no artigo d a  Carta q,i2 P marca 
as iioesas attribuiçiies e estabelece as condiçõ:~ eni q u e  
O devemos usar. 

J á  vê S. exc." que o mandata~io applicado rl parte 
vitalicia d'esta catnara, não 4 uma injuria feita a ella, 
e antes serve para a nobilitar e engrandecer; riias S. 
exc." dia nos que não é inandatario, mas si111 represen- 
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tante da  nação, como se os representantes da  nação não 
f<)ssem seus mandatarios! 

Referiu-se tambem S. e x ~ . ~  ao  juramento de  El- 
Rei, e fez sobre esse ponto varias considerap?Jes, todas 
ellas baseadas, não no que se diz no discurso d a  corôa, 
mas unica e simplesmente no qiie conveio dizer a S. 

em." para fundamentar a sua argumentação. 
$2 isto é claro, porque o que se diz no discurso da  

coroa é o seguinte: jurado herdeiro do throno pela$ 
cortes, e não se diz, como o digno par asseverou: jura. 
do R e i  pelas cG~tes, e se o digno par se quizer cone 
vencer d e  que não é anti-constitucional o que alli se 
diz, basta S. exc." Iêr O artigo 15.0 d a  Carta a este res- 
peito, que diz o seguinte: 

«E' da attribuis,âo das cortes: 
5 1 . O  Tomar  juramento ao Rei, a o  Principe Real, 

ao  regente ou regencia. 
$ 3.' Reconhecer o Principe Real, como successor 

do throno, n a  primeira reunião logo depois do seu nas- 
cimento. » 

O que fizeram, pois, as cartes? 
As  cortes reconheceram o P r i n c i ~ e  Real como her- 

deiro d a  corôa. 
O digno par, jurando, como jurou, observar e fa- 

zer observar a Carta Constitucional, ser fiel ao Rei e 
á patria, não prestou juramento de o reconhecer como 
herdeiro do throno? 

Prestou; não póde, pois, o digno par  n'este ponto 
censurar o qiie se diz no disciirso d a  corôa. 

Não sei nem comprehendo mesmo a razão porque 
s e  ha de discutir com hostilidade o discurso d a  corôa. 
quando n'elle se n8o encontra nada que possa merecer 
reparo a esta camara, e por isso me limito simplesmen- 
t e  a explicar o pensamento das palavras que alli se en. 
contram, não querendo entrar na  analyse do que disse 
o digno par, nem azada me parece a occasião para dis- 
cutir a s  theorias de S. exc.", comquanto, muitas d'ellas, 
a meu vêr, não passem de verdadeiras heresias do di- 
reito publico constitucional. 

Essa disciissão deveria levar nos muito longe. e de  " I 

certo com maior proveito para a causa publica podemos 
discutir outros assumptos . 

Tenho dito. 
O snr. Thomaz: Ribeiro:-Agrada me esta discus- 



são, com seus laivos byzantinos, com aa suas reminis- 
cencias de  um tempo que eu suppunha não mais voltar, 

No correr d'este debate pareceu me e parece-me 
que voltamos de novo A epocha de 1821. Ao recinto 
academico do augusto e soberano congresso. 

Contava o snr. Antonio l'lodrigues Sampaio, d e  
sempre saudosissima memoria, qiie uma tarde, encon- 
trando á Patriarchal Queimada Passos l\lanoel, que se  
dirigia pela rua. que se chamou do Moinho de  Vento, 
(hoje não sei como B chamada por nova chrisma cama- 
raria), em direcpão a S. Pedro de Alcantara, lhe per- 
guritdra para onde ia. Passos Manoel respondeu-lhe: 
ctPara os Campos Elysins)). Como, para os Campos Ely- 
sios? «Sim, porque C: alli, na  alamêda de S. Pedro d e  
Alcantarii, que toda3 as  tardes vagueiam as almas dos 
immortae~ d e  1820. Alii se renovam em ecco as dis- 
c~issões d'aquelles engravatados e se reproduzem, sem 
modifica~Ro alguma, 0s dogmas da  famosa C'onstitui~IYo 
firmada na sua eterna soberania nacional)). 

Siiscitou me assim este debate memorias do tempo 
antigo, gratas R minha saudade. 

E, pois, que se  discntem os immortaes p~.incipios, 
voltemos de facto a 1821. 

Isto se v. exc." não acha inconveniente acudir-se 
6 discussão encetada com algumas reminiucencias Iriisto- 
ricas. 

Tanto mais que é sempre obrigaçgo nossa resta- 
belecer as sãs doutrinas em pontos essenciaes de  cons- 
tjtucionalismo; e o periodo do discurso da  corôa invo- 
cado no debate é, essencialmente, heterodoxo. 

Ouvi o meu amigo e collega o snr. Julio d e  Vi- 
Ihena dizer, na  sua resposta ao  digno par o snr. Barros 
e Sá, que S. exc.& tinha combatido o discurso da  corôa 
justamente no periodo que elle achava mais constitucio- 
nal. Pepo l i c e n p  para dizer que nenhum dos dignos 
pares tem razão no seu conceito. 

O snr. Barros e Sá,  achando que no regimen cons- 
titucional o Rei não é o s6 depositario d a  soberania 
nacional, tem razão; qiie o Rei ?~ão é jurado em co"rtes, 
antes é elle que em cortes jura manter a Constituiyão, 
e que  o parlamento r d o  é mero cooperador do governo, 
razão tem e muitissima razão; quando, porém, nega a 
soberania nacional e acha perigosa e obsoleta a sua in- 
voca~ão ,  malsinando-a de  ultra-liberal, não tem razão, 



principalmente no periodo do discurso da coroa a qi, _ 
ee refere e cuja orthodoxia constitucional o snr. Jul: . 
de Vilhena proclama. 

aDepositario da soberania da naçãou, C doiitrir: 
que o governo não podia nem p6de nunca pôr na bo 
ca de El.Rei, em tempo de regimen liberal. 

E' do tempo de D. Jolo V I  a invocação da sob: 
rania nacional, mas dizer se o Rei seu depositario 
periodo que 0 6  podia ser redigido depois da ida do st 
nhor D. João V I  para Villa Franca de Xira e de te. 
reassumido os seus inauferiveis direitos. 

E assim foi, de facto. 
Nas proclamap8eo de Villa Franca o Rei declarou 

ee deposital.io da soberania nacional; o mehrno, quasi 
textualmente, que aqui se diz: - adepositario da sobe 
rania da nação,. 

Qual 8, porbm, e onde reside a soberania nacional? 
Sobre este ponto, especialmente, recahiu a critica 

do meu velho amigo e conspicuo parlamentar o snr. 
Barros e SA. 

A velha grande questlo de 1X21. 
A pobre soberania nacional! 
Visto que tanto a defende, a invoca, a proclama, 

o snr. Julio de Vilhena, e tanto foge d'ella o snr. Uar- 
roa e Sá, passeiemos um momento nos Campos Elysios. 

Vejamos: Existe ella na realidade, a soberania na- 
cional? Existe. E' preciso que exista; .que n'ella se 
funda e d'ella v8em as liberdades constitucionaes dos 
povos. Em nome de que somos n6s representantes da 
napLto, e como taes reconhecidos na Carta? Em noine 
de que, a ngo ser d'ella, se fizeram e fazem Constitui- 
ções? 

D'onde vieram aos povos de Portugal, a nzo ser 
d'ella, as cortes de 1821, a Constituiqlo de 1822? As 
liberdades reconhecidas de 1826 a 1828, e estas que 
se seguiram a 1834 e de que hoje gozarnos? 

Os exaggsros das primeiras corteu fizeram que os 
ordeiros timoratos de 1826 lhe escondessem o nome, o 
que os constitucionaes conservadores de todo o inundo 
inventassem theorias eni que se prescindisse da invoca- 
ção da soberania nacional. O nome vale pouco; a essen- 
cia existe. 

Quem B o seu depositario? 
Esta é a questão. 



Principio, essencia, poder, authoridade, o conjun- 
cto dos direitos d a  nagão, onde reside? 

\ o  povo? Na propria nação? 
N'aquelles em quem a nagão os delega? 
No Rei? 
Isto perguntava se e discutia-se antes da  chegada 

do senhor D. João VI a Portugal. E como a nação es- 
tivesse por então identificada com as  côrtes, as côrtes 
eram augustas e soberanas, mas ninguem pensava em 
absorver A naçiio a sua soberania. 

Depois que o senhor D. João VI  chegou a Portu- 
gal, e á proporção que o congresso ia perdendo as sym- 
patliias do povo, pareceu preciso ás cortes concentrar a 
soberania, e chegou se a proclamar, primeiro, que a so- 
berania residia scí nas cortes, e que deixára de existir 
na nagão, desde que ella a delegou ou a depositou no 
congresso constituinte. 

E como as cortes fossem o poder dos poderes, n'el- 
Ias se concentrdra de facto a soberania. 

O ltei e O governo eram meros execiitores das de- 
terrninaç0es da soberania, e, segundo essas determina- 
ções soberanas, julgavam os niagistrados judiciaes. E 
feita que fosse a Constituipão? E constituidoa os diver- 
sos poderes? 

A logica era fatal; os mais ciosos da soberania, os 
mais intransigentes do congresso, taen como Ferreira 
de Rloura, Fernandcs Thomaz, bIargiochi e Borges Car- 
neiro, tivei am de capitular. 

E assentou se na doutrina ha pouco expendida eIo- 
quentemente pelo meu erudito amigo o snr. Julio de 
Vilhena, confessando e estatuindo que, uma vez d e h -  
gada, a soberania nacional reside em todos os poderes 
constitztidos. 

Foi isto o que por então se disse e se accentuou; 
o soberano e augusto congresso ia perdendo parte do 
seu puder augusto. Mas quer v. exc." saber mais e me- 
lhor? 

Restava saber se a nação ~ o d i a  rehaver, e como, 
a sua soberania; ponto perigosissimo para quantos téem 
a seu cargo a direcgão dos negocios publicas; pois os 
filhos d a  revoluç~o de 1820 declararam que não a po- 
dia haver. Fernandes Thomaz, o proprio Fernandes 
Thomaz, que era o apostolo de todas as theorias libe- 
raes, perguntava: 



O povo, depois que delegou a pua soberania, com 
que soberania fica? 

Depois de a haver delegado, nKo resta A napão nem 
sombra de soberania. Resta-lhe o direito de requerer, 
de representar; nada mais. 

Eram estas, pouco mais ou menos, mas quasi tex- 
tualmente, a s  expressões com que se respondia á em- 
baragosa pergunta. 

Estas mutações na scena parlamentar iam acom- 
panhaudo, deve dizer se, as mutagões da opinião, que 
comepnva a distanciar se do congresso. 

Quâo outros eram do que tinham sido! 
Antes, no Rei e no poder exec~itivo, havia só o 

dever estricto de executar as determinagões do legislati- 
VO; nem sequer iniciativa lho concediam. 

O Rei nem tinha direito de entrar nas cortes, ex- 
cepto na abertura das sessões; nem mesmo para o seu 
encerramento. 

E' isto o que aterra o snr. Barros e Sá ria invo- 
capão da soberania nacional? Não tem de que assustar- 
se. Os seus apostolos haviam n'a tornado inoffensiva. 
Quando algum a queria reduzir ao acto da eleigão, ao 
menos, respondia,se que nem mesnio a eleição era acto 
de soberania nacional, mas tão s6rnente exercicio d e  
um direi to  i n d i ~ i d u n i .  

Taes eram por fim as doutrinas e as affirmapões 
classicas ou romanticas dos nossos augustos soberanos 
de 1821. 

Não havia, pois, exercicio de soberania nacional 
nem sequer na eleipPio, onde havia sómente a pr4tica 
de um direito politico, mas individual. 

Aqui tem v. exc." uma variedade notavel de ex- 
traordinarias theorias acres do nosso primitivo direita 
publico constitucional. 

Onde esth, pois, a invocada soberania da nagLo? 
Nós estamos todos os dias a inventar theorias, a 

inventar fórmulas e a calumniar i s  vezes aqui110 que 
nos parece perigoso, sem pensarmos que, por medo, 
inutilisamos as nossas armas defensivas. 

Sobre se B preciso acautelar dos Reis a liberdade, 
ou se mais conv6m precaver da liberdade os Reis, teem 
lidado ha longos annos as diversas escholas politicas, a 
n'estas pugnas perigosas quantas vezes téem sido caiu- 
mniados, ora os Reis, ora a liberdade! 



((Reside izas leis a tolerancia nacional.» 
Uma vez acceita esta fúrrnula, j& não póde haver 

receios da  soberania nem ciumes por causa d'ella. Pois 
essa formula adivinhou-a uma Rainha nossa, e ousou 
denuncial-a em tempos de  governo absoluto. 

Muito antes d e  1820, e at6 d e  1789, tinha-se acha- 
do e pronunciado a fórmula, que os liberaes ainda en- 
tão procuravam e ainda hoje não sabem d'onde Ihes 
veio. 

E m  tempos de  D. João V, na occasião em que 
por motivo de  doenpa elle abandonou por alguns me- 
zes os seus poderes, confiando os li sua virtuosissima es- 
posa, a senhora D. Mafia Anna de  Austria, Rainha d s  
Portugal, dizia esta virtuosiseima senhora a cortezãos 
maus conseiheiros: ( ( 0 s  Reis são os mais iliiistres vas- 
sallos. e executores das leis do reino.)) 

Memoranda sentenga, que resumia quanto muitos 
annos depois se havia d e  proclamar e formular como 
texto liberalissimo. 

Vou concluir, mas autes referir-me-hei ao primeiro 
disciirso d a  coroa proferido em Portugal; foi a 4 de ju- 
lho de 1821, no palacio das Necessidades, onde se  re- 
uniam então as cortes constituintes. 

Entrou no recinto El-Rei,  a qiiein não deixaram 
desembarcar senão á hora e no dia escolhido pelo 90- 

berano congresso; e entrou pallido e trémulo, de  certo 
imaginando que veria ao  pé da cadeira um 
barrete phrygio e que  algum deputado d'aquelle tempo 
lhe recitaria phrases de Danton ou de  Mirabeau. 

D. João V I  tinha arraniado a bordo. com os seus 
U 

ministros, que  trazia do Rio de  Janeiro, o mais amavel 
dos disaursos da  cor0a. 

Quando foi prestar o seu juramento e ouviu a ora- 
ção que lhe dirigiu o presidente d a  assembleia, oragão 
d e  tal f i rma cheia da  sobevania nacional e das augzcstas 
attribui~õea, todae pertencentes ao  congresso, o monar- 
cha. receios0 de oronunciar o seci discurso, declarou 
apenas, com voz trémula, que  era  d e  todo o seu cora- 
ção qiie jurava a s  bases; e sahiu, A' porta da  assem- 
bleia estava Silvestre Pinheiro Ferreira,  principal au -  
thor do discurso, e E1 Rei disse lhe que o fosse lêr elle 
ao congresso. E foi admíttido a Iêr. 

Acabada a leitura do discurso, no qual se  fallava 
e m  vassallos do Rei, na  antecipada approvação que o 



Rei conferia á futura Constitiii$io, na régia collabora- 
@O nos trabalhos das cortes, nas indicagoes que Ihes 
faziam os seus ministros, os austeros do soberano con- 
gresso, visivelmente escandalisados com esta liuguagem 
destoante das suas inchadas proeminencias, declararam 
heretico o discurso da  corôa e mandaram que fosse Q 
commissão da  Constituição para sobre elle dar  parecer. 

Imagine-se que no tal qilasi innffensivo discurso ia 
o periodo inicial d'este que hoje se discute! 

Foi enviado B commissâo, com iirgencia, para ser 
expiirgado das siias heresias liberaes. 

Isto i: perfeitamcnte authentico. A camara sabe.0 
mellior do que eu. 

Pois sabe v. exc," o que aconteceil? 
BIaiidou-se dizer ao senlior I). João VI  que não 

podiam adoptar se aquellas palavras, e menos aquella 
doutrina, porque EL Rei não fazia parte das cortes, e, 
portanto, da representap?io nacional; riiie os unicos re- 
presentantes da  nação eram elles; q.ue não tinha que ap-  
provar nem que reprovar n a  Constituirão, que e6 elles 
faziam; que só o prendia d.3 cortes o acto d a  abertura 
das sessões; e que uassnllos não e ra  cousa que se cha- 
masac a cidadsos portuguezes. 

Aqui tem v. exc." o que se pasqava n'aquelle tem- 
po; aqui está a doutrina que então se reputava como 
dngnia da  liberdade dernocratica. 

E E1 Rei acceito~i a censura e assiin o fez dizer ao 
congresso. 

Pela minha indole peculiar, não pertenço a nenhum 
dos partidos extremos; mas realmente esta redacgão, que 
no actual discurso da  corôa se attribue a S u a  Dlages- 
tade, 6 absolutamente inacceitavel. 

Sei perfeitamente quanto vale E1 Itei, sei mesmo 
ati. onde p6de chegar a sua cooperag"a patrica e libe- 
ral, e nós, sem encarecimento, precisamos d a  coopera- 
@o leal e efficaz de todos os poderes do Estado; mas, 
não desejando, nem devendo, nem podendo de modo 
nenliurn lançar sobre EL Rei qualquer desfavor pelo seu 
(liscurso ao p~r lamento ,  pois que  d'elle lhe não cabe a 
minima responsabilidade, declar-o, com a mesma fran- 
queza, que 1180 posso acceitar as palavras que se lêem 
n o  principio do d i~curso  da  coroa: ((Depositurio da so- 
I>e~rl?zia da  ~zaçClo por direito constitz~cionul. . . é me 
grato ver-me rodeado dos que, investidos do manda- 



t o  popular, são chamados a coopera?. com o nzezc go- 
verno. u 

E r ro  d e  principias e erro de  direito. 
Tanto  nZo dizia o senhor D. João VI  pela bocca 

de Silvestre Pinheiro Ferreira. Disse-o, sim, mas de 
Villa Franca, postergada a Constituisão. 

Quero cooperar com o governo e com todas os go- 
vernos, mas nós não somo8 sb cooperadores doa gover- 
nos, temoa especialissimos direitos e poderes, e ai  de 
nós se os deixarmos cahir das mãos. 

Somos legisladores, sem carecermos da  iniciativa 
do governo, somos fiscaes dos seus actos, e seus juizes. 

E' bom d e  quando em quando repor os bons prin- 
c ip io~ ,  sem affecta@o, mas sem descuido. 

Está findo o passeio. Desejo que o snr. Barros e 
Sh possa ainda hoje responder ao seu contradictor; por 
isso termino aqui, desciilpa á camaia do tempo 
que lhe tomei com as minhas reininiscencias liistoricas, 
aliíis suscitadas pela discussão byznntina que se  ergueu 
na camara. 

Vozes: -Nuito bem. 
O snr. Barvos e 8á:-Respondera ao snr. Julio 

de Vilhena repetindo os argumentos com que impugnd- 
r a  a redacção do discurso da  coroa nos diffrrentes pon- 
tos a que  no seu primeiro discurso se  referira; mas este 
disciirso não chegou a ser publicado em tempo com- 
petente. 

F u i  approvado o projecto de resposta ao discuroo 
da  corôa. 

A deputação para apresentar a Sua asagestade El- 
Rei a resposta ao  discurso d a  corôa, ficou composta, 
além da  irieza, dos dignos pares: Marquez d a  Praia e 
de Monforte, Antonio d e  Serpa Pimentel, José Luciano 
de Castro, Thomaz Ribeiro, Blathias de Carvalho, Me- 
x ia  Salema, JosC Baptista de  Andrade, Luiz de Bivar, 
Moraes Carvalho, conde de  Alentem, visconde d e  Sou- 
za Fonseca e Rodrigo Affonso Pequito. 

Processo contra um par do reino 

Na seas80 de 29 de  janeiro deu-se conta de  um 
officio mandado pelo juiz de  direito do 2." districto cri- 



mina1 de Licboa, acompanhando o traslado do proces. 
so pelo qual n'aquelle juizo se acha pronunciado o di- 
gno par João José de Mendon~a  Cortes. 

Foi enviado á commissão de IegislagZo, que apre- 
sentou o seu parecer no dia 1 de fevereiro, o qual é o 
seguinte: 

((A vossa commissão de legislagão, a quem foi pre- 
sente o processo de querella por abuso de confiança, em 
que vem pronunciado o digno par João José de Men- 
donga Cortez; 

((Considerando que, conforme o artigo 4.' da lei de 
24 de julho de 1886, a esta camara, como corpo poli- 
tico, compete decidir se o par pronunciado deve ser sus- 
penso das funcgões legislativas, e outrosim se o pro- 
cesso deve seguir nos intervallos das sessões, ou depois 
de findas as func~ões do iniciado; 

aconsiderando que o facto imputado ao referido 
digno par, conforme o despacho de pronuncia, Q de tal 
natureza e gravidade, que bem justifica a buspensão 
das suas filncpões; 

aconsiderando qiie o iniciado é par vitalicio, e, por- 
tanto, tem de ser julgado no intervallo das sessaes; é 
de parecer: 

1.0 Que o digno par iniciado seja snspenso das 
funcg5es legislativas; 

2." Que siga o processo seus termos, para ser jul- 
gado no intervallo d'esta para a seguinte sessão Iegis- 
lativa. 

Sala da commissão de legislação, 1 de fevereiro de 
1 892. -Antonio Eniil io de Sá Brandão - Firmin o João 
Lopes-José de Sande MagaZhães #exia Salema-COTE- 
de de Lagoa~a-Lzciz Adriano de Magalhiiies Menexes 
Lencastre - Marçal de Azeeedo Pacheco -João DaZly 
Alves de Xá-Luiz Prederico de Bivar  Gomes d a  (70s- 
ta- Thomaz Antonio Ribeiro Ferreira- José Ferraz Ta- 
vares de Pontes (relator). 

Na sessão de 3 de fevereiro entrou em discussão 
este parecer. 

O snr. Vascoizcellos Gusmão:-Disse que não pre- 
tende esclarecer a camara sobre questões juridicas; mas, 
como no parecer que está em discussão se trata de pri- 



var u m  dos membros da  camara das funcções que por  
direito lhe assistem, sem que nem ao menos tenha sido 
ratificada a pronuncia, entende dever sobre isso fazer 
algumas considera~ões.  

Diz o Acto Addiccional de 1885 que a camara dos 
dignos pares é encarregada de decidii* se o pronunciado 
deve ou n8o ser suspenso das suas funcsões, e se o 
processo deve seguir durante ou no intervallo das ses- 
sões. 

Crê o orador que o Acto Addiccional não revogou a 
Carta Constitucional na  parte em que a camara tem d e  
se pronunciar Acerca da  ratificagão ou não ratificagão d a  
pronuncia. Entende, pois,'que a doutrina a vigorar 6 
que a camara ha-de ainda resolver sobre a pronuncia, e 
a camara sobre isso ainda nâo deliberou, indo entretan- 
to votar agora um parecer cuja approvagão importa a 
confiiri-iaç80 da pronuncia, 

Xão concorda em que se vá castigar rim homem, 
privando o das suas funcgões, sem que se  ratifique a 
sua pronuncia, e sem ao menos haver a suspeita, que 
para isso poderia ser jS um fundamento. E assim se vai 
infligir castigo a urn homem que por todos os partidos 
foi considerado, chegando atQ a receber do chefe de um 
d'elles o titulo de benemerito da  patria. 

O snr.  I'uvcc~~es Pontes (re1ator):- Cumpre-lhe, co- 
nio relator da commiss80, vir defender o projecto impu- 
gnado, mas parece lhe que  a impugnação é inteiramen- 
te destituida de  fundamento. 

E' certo que o artigo 27.' d a  Carta Constitucional 
incumbe a camara se  deve ou não proferir sentenga, o 
que  importa a ratificapão ou nBo ratificas80 d a  pronun- 
cia. Mas depois da  Carta foi promulgado o segundo Acto 
Addiccional cle 24 de julho de  1883, onde, no  artígo 
4.O,  se revoga expressamente a disposigão d a  Carta. 

Ora,  depois d'esta disposigão, é de surprehender 
que n'esta camara se  levante similhante questão. Depois 
d a  promulgaç30 do Acto Addiccional, a praxe que esta 
camara tem seguido Q a que agora adoptou a commis- 
silo d e  legislação. 

O s n i .  Vasconcellos Gusne&o:-Não se  convence d o  
que o digno relator da  commiss00 acaba d e  d i ~ e r .  S. 
e x ~ . ~  dá como assentado que o Acto Addiccional d e  
1885 revogou a Carta Constitucional na  parte em q u e  
a camara tem que ratificar ou não ratificar a pronuncia. 



A Carta determina que, depois de se decidir se o 1 ' 7 . -  

cesso ha-de ou não continuar, a camara se constit :x  
e m  tribunal, para apreciar depois se a pronuncia d c i -  
ser ou não ratificada. 

O que acaba d e  dizer o digno relator da  comrn.2- 
são não destroe em nada a argumentasão do orado-. 
porque em qualquer dos casos, ou vigorando a dou t r i i~ i  
d a  Carta, ou ~ ~ i g o r a n d o  a doutrina do Acto Addicciona . 
a primeira cousa que a camara tem a fazer é nomear 9 
commissão de  legislação, t i  qual é remettido o processfi. 
esta dá  parecer sobre se o processo deve ou não conti 
nuar, e continuando, a camara tem depois ainda de  te-  
solver sobre a pronuncia. 

O snr.  Mar~a l  Pacheco:-Concorda com a dou ri- 
na do parecer, mas não com a s  razões apresentadas p 10 

d'essa comrniss8o por entender que a pronuncia é u 

I 
digno relator da  commissão. Não assignára o pareder 

rSia prova. C) despacho de  pronuncia do juiz sobre um facto 
tão grave quasi que inhibe moralmente o digno par o 
snr. Mendonça Cortez de fazer parte d'esta assembleia; 
mas o orador cstá convencido de  que, independentemen. 
te mesmo dr, parecer, S. exc.", d e ~ d e  que o seu processo 
foi remettido d camara, deixaria de comparecer. 

As suas razoes são unicamente d'esta ordem, e não 
vão até ao ponto de suppôr que deu o seu voto de har- 
monia com os factos que constituein a pronuncia, por- 
que  nem sequer conhece esses factos. 

Entende, pois, que a camara tem ainda de  se cons- 
tituir em tribunal politico para resolver sobre a ratiíica- 
ç?io da  pronuncia, porque em caso nenhum membro a l -  
gum d'esta camara póde ficar em posiçto inferior a qual- 
quer outro cidadão. 

O srw. Tuvares Pontes (re1ator):-Surprehende-se 
d e  que o digno par snr. hlarçal Pacheco, signatario d o  
parecer, venha apresentar agora esta opinião. A com- 
missão de  legislação apresentou o seu parecer; a cama- 
r a  resolva agora como entender. 

O parecer funda-se na disposiçito expressa e clara 
d a  lei; portanto, 136 lhe cumpre sustentar com a maxima 
convicção esse parecer. 

O snr. Burrus  e Sá:-Approva o parecer da  com- 
misafo tal qual estd, não 56 pelas suas conclusões como 
pelos principio8 em que se funda. 

Encontra-se n'esta questão n'uma posiçto excepcio- 



nalissima. Quando n'um dos annoe passados se instau- 
raram e julgaram n'esta camara dou8 processos relativos 
a dous deputados, estava servindo de  presidente d a  ca- 
mara, e n'essa qualidade dirigiu os processos nos ter- 
mos em que a commissão agora o fez. Levantou-se en- 
ti30 a mesma questão de  hoje. 

Desejando proceder, pelo menos, com reflexão, en- 
tendeu que não devia usar, e muito menos abusar, d a  
jurisdicção que a lei lhe dava, e que devia formular 
quatro ou cinco perguntas á commissão d e  legislação. A 
commissão toda, A e x c e p ~ ã o  do snr. Navarro de  Paiva, 
resolveu então como esth hoje disposto. 

Hoje o orador sustenta a mesma doutrina de  então, 
sendo as principaes razões que o levam a isso puramento 
juridicas. 

Apreciando largamente o assumpto, referindo-se ao 
que se passou por occasião da  approvaçgo do segundo 
Acto Addiccional, o orador termina dizendo que enten- 
d e  que n'esta questão deve seguir-se o regimento inter- 
no d a  camara, quando constituida em tribunal. 

O snr.  Firmino Joüo Lopes:-Como signatario do 
parecer que se discute, entende do seu dever dar algu- 
mas explicações. 

Foi a commissão d e  legislação que deu o seu pare- 
cer; esta commissão pertence ao corpo politico acamara 
dos pares)); mas por emquanto não ha nada a averi- 
guar relativamente 6 camara dos pares constituida em 
tribunal criminal; portanto, resta saber se as conclu- 
sões do parecer correspondem aos principios estabele- 
cidos. 

O parecer funda-se no Acto Addiccional, que não 
altera absolutamente nada o regimento interno da  ca- 
mara. 

Precisa dar  esta explicação. porque não concorda 
com o digno par o snr. Tavares Pontes, se s. e ~ c . ~  por 
acaso teve ideia, com a redacpão do parecer, de  dizer 
que a pronuncia não tinha que ser ratificada. 

Como corpo politico, a caniara dos pares não tem 
já a faculdade de  dizer se o processo p6de ou não con- 
tinuar; elle ha-de caminhar; e, sendo assim, a carnara 
só teni que cumprir a s  disposições do seu regimento. 

Separando, portanto, perfeitamente as funcç0es que 
a camara tem de exercer para bpprovar ou n%o o pa- 
recer, que nada tem absolutamente com a natureza do 



crime de  que se trata, o orador termina, pedi.i: 
snr. presidente que faça cumprir o regimento. 

O snr .  Julio de Vi1hena:-Diz que n'este ni -_ 

to n l o  se trata de discutir uma hypothese; trat, - -  

estabelecer doutrina que póde ser applicada a tc l i  
casos e a todos os dignos pares. Tra ta  se de i n t r ~ ;  - 
a lei constituciorial de  maneira que essa interprer 
ha-de ser a norma a seguir para todos os acto- c - 
nosos praticados pelos membros do pailaiiiento. 

Pondo d e  parte toda e qualquer questão rc.1~: 
mente O hypothese, vai dizer qual foi, se não o per 
mento do governo que fez a reforma da  Carta, :to 
nos o seu pensamento, porque teve a ingerencia dii-r 

na  redacção da  proposta entlo apresentada, e que 
cerra as disposições concernentes ao assurnpto, que 
encontram na segundo Acto Addiccional. Esse seu p 
samento nHo podia certamente ser o d e  collocar o , 

riato e os deputados da  naçlo  em situaçEo de  inferi1,- 
dade com relação aos outros cidadãos portuguezes. 

O orador terminou, tratando ainda desenvolviiiG- 
mente do assumpto, entendendo que, em additiimenr: 
ao  parecer, se poderia acrescentar que  seguisse o pr i.- 
cesso seus termos, depois d e  examinada a existencia C :  
crime e a legalidade d a  pronuncia. 

O snr. conde de Lagwça: -Diz que, salvo o dev. - 
d o  respeito a todos os dignos paree que téem usado d .  
palavra, parece-lhe inopportuna esta discuesHo. 

JO téem vindo a esta camara caeos identicos a e: 
te, d e  dignos pares pronunciadoe por crimes diversos, 
nunca se levantou uma discussão como esta. AlBrn d'ii 
ao, n'esta conjuncturs, o publico póde apreciar mal E 

milhante debate. 
Não vem nada para o caso discutir agora quaE 

caminho que ha-de  seguir o processo. O que estA er: 
discusslo B um simples parecer, o qual e s t i  em perfeit 
harmonia com o artigo 4." do segundo Acto Addiccion~ 
d e  1883. 

N'estee casos, o criterio a seguir.se é a gravidad- 
d o  facto, e assim entende o orador que o digno par cor. 
tra quem foi instaurado processo deve ser suspenso d a -  
suas funcções. 

Terminando, repete que na ma opinião a camarg 
n b  deve occupar-se n'este momento senão do parecer 
em discussão. 



O mar. Barros e Xá: - Discute novamente o as- 
sunipto, sustentando as suas primeiras observa~ões.  

Em resposta ao digno par snr. Julio de Vilhena, 
declara que não podia adivinhar qual a intenção de S. 

exc." ao redigir a reforma da  Carta em 1885, porque o 
.que foi approvado e publicado nTLo é o que S. exc." dis- 
se ser sua inten~ão. 

Termina, entendendo que se deve adoptar para o 
caso presente o processo at4 hoje seguido. 

O sizr. Bgosti?~ho Ornellczs (para um requerimento): 
-Requer, em primeiro lugar, que se consulte a cama- 
ra sobre se julga o parecer da commiss3o de legislação 
suficientemente disciitido; e, em segurido lugar, que se 
consulte tambem a camara sobre se dispensa o regimen- 
to, se tanto fôr necessario, para que a votacão sobre as 
conclus8es do parecer ~ e j a  nominal. 

Consultada a camara, é approvada a primeira par- 
te d'este requerimento. 

O snr. presicle7~te:-Diz que, antes de submetter 4 
votaçno a segunda parte do requerimento do digno par, 
cumpre lhe esclarecer a camara, não sobre os preceden- 
tes d'este assumpto, mas sobre o que diz o regimento, 

O regimento diz expressamente que a votagão d'es- 
.teu pareceres O feita por escrutinio secreto; mas de tres 
processos remettidos á camara, em dous a votação foi 
por levantadou e sentados, e só uma foi conforme o re. 
girnento. 

Dá este esclarecimento para a camara decidir como 
quizer. 

Consulta, pois, a camara sobre se dispensa o regi- 
mento a fim de que este parecer seja votado nominal- 
mente. 

O snr. Agostinho 0rnellas:-Lembra que requereu 
que se dispensasse o regimento para haver votagão no- 
minal, e o snr. presidente disse que j B  duas vezes se ti- 
nha dispensado. 

O s i z ~ .  presidente:-Repete que dous pareceres so- 
bre processos remettidos a esta camara tiveram votação 
por levantados e sentados, e 36 um outro foi votado na 
fdrma do regimento. 

O snr. Ju l io  de Vilhena:-Pergunta se era a mes- 
ma hypothese de suspensão de funcções. 

O sny. presidente:-Responde que foi a hypothese 
contraria; tratava se do processo do digno par snr. con- 



de de Gouveia; desde o momento que a camara dispen- 
se o regimento, pbde votar o parecer como melhor en- 
tender. 

Posta a votos a segunda parte do requerimento do 
digno par snr. Ornellas, B approvada. 

O snv. presidente:-Tem a dizer á camara, antes 
de se proceder á chamada para a vo ta~ão  nominal, que, 
sendo este parecer approvado, importa a n8o ratificação 
da  pronuncia e a continuação do processo como conti- 
nuaram todos os tres até agora julgados. Importa isso, 
porque da ultima vez que a camara se constituiu em tri- 
bunal, foi levantada a mesina questão pelo fallecido par 
do reino visconde de hIoreira de Rey. 

O presidente de cntZo entendeu que o rninisterio 
publico, que era representado pelo digno par snr. Se- 
queira Pinto, interviesse na questão e d6sse a sua opi- 
nigo. S. exc." respondeu que o rninisterio publico em na- 
da  tinha que intervir; mas se acaso entendia que elle 
devia dar a sua opinião, assim o faria e fez; e a cama- 
ra decidiu que o processo continuasse, e continuou, não 
havendo ratificacão de pronuncia em virtude do artigo 
do Acto Addiccional. 

Esta disposição existe; e, portanto, votando-se ago- 
ra este parecer, vota-se necessariamente a não ratifica- 
$0 da pronuncia. 

O SW. Jlccrpul Pucheco (para um esc1arecirnento):- 
Depois do que acaba de dizer o snr. presidente, precisa 
informar a camara que a cornrnissão cjue deu este pare- 
cer não lêli sequer o processo. Lêu apenas o despacho 
de prontincia; e pela sua parte o orador assignoti o pa- 
recer na supposigão de que havia ratifica$io de  pronun- 
cia. 

Se  n7estas condições, pois, o snr. presiclente enten- 
de que n camara estb habilitada para julgar conscien- 
ciosamente e dar parecer no caso de estar implicada a 
negaggo da ratificagão da pronuncia, submette se & deli- 
beragzo da camara. 

O snqa. 2wesidelzte:-Não entende por si essa ques- 
t8o; a camara é que entende, e ella já julgoli a rnateria 
sufficientemente discutida. 

Vozes:-Votos, votos. 
O STW. J l u ~ ~ a l  Pncheco: -Deseja apenas explicar que 

vota o parecer, mas uma cousa é votar o parecer, e ou- 



tra cousa é a votapão da camara significar que essa vo- 
tapão implica a negação de ratificação da  pronuncia. 

O snr. pvesiciente:-Diz que é uma resolução da ca- 
mara, e emquanto a cnrilara n5o a revogar, ella h a  de  
ser seguida. 

Vozes:-Votos, votos. 
Procede-se á chamada, sendo approvado nominal- 

mente o pürecer por 51 votos contra 1. 
Disseram approvo os dignos pares snre.: Barros e 

SQ, condes de  Alentem, de Bertiandos, do Bomfim, d e  
Castro, de Picalho, da Folgosa, de L a g o a ~ a ,  de Linha- 
res, de Paraty, da Ribeira Grande, de Thomar e de Val- 
bom, barão de Almeida Santos, Agostinho' Ornellas, 
Braamcamp Freire, Antonio Candido, Antonio José Tei- 
xeira, Oliveira Monteiro, Botelho Faria, Pinto de Maga- 
lhães, Cau da Costa, Perreira Novaes, Augusto Josb d a  
Cunha, Neves Carneiro, Basilio Cabra1 Teiseira de Quei- 
roz, Carlos Palmeirim, IIintze Ribeiro, Firmino JoBo 
Lopes, Barros Gomes, Jeronymo Pimentel, Alves de Sá, 
Bandeira de Nello, Tavares Pontes, José EIorta, Bar- 
bosa du Bocage, Julio de Vilhena, Luiz de Lencnstre, 
Camara Leme, Pessoa de Auiorim, Luiz Bivar, Marçal 
Pacheco, Franzini, Kodrigo Pequito, Sebastião Calhei- 
ros, Thoma2; de  Carvalho, Nathias de Carvalho, 8er- 
nardino Machado, visconde da Silva Carvalho, condc de  
Avila e Telles de Vasconcellos. 

Disse rejeito o digno par snr. Vasconcellos Gus- 
mão. 

O sny. Luiz de Lencast~e:-Requer que sejam lidos 
os nomes dos dignos pares que ainda se achavam ins- 
criptos. 

O snr. preside7zte:-Diz que estavam inscriptns os 
dignos pares snrs. Luiz de Lencastre e Marçal Pacheço. 

O s7zr. Jtilio de Vilhena (para uma explica$io de  
voto):--Declara que votou o parecer sem se julgar obri- 
gado á doutrina apresentada pelo snr. presidente, de que 
se passa iinmediatainente da pronuncia para o julga- 
mento. 

hTHo obstantc o seu voto dado ao parecer, contiriila 
a sustentar que julga indispensarel um exame prhvio so- 
bre a pronuricia, antes de se proceder ao julgamento de  
qualquer par ou deputado. 

O sn~*.~residej~te:-Diz que desde que lia uma re- 
solução da camara, se o digno par julga indispensavel 
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essa ideia, tem de  provocar outra resolução que inutilise 
a primeira. 

O snr. J largal  Pacheco: -Em conformidade com o 
que acaba d e  dizer o snr. presidente, manda para a me- 
i a  a seguinte proposta, para a qual requer urgencia: 

((Proponho que na  prevenção do processo relativo 
ao  digno par Ptlendonça Cortez se cumpra a disposição 
contida no artigo 9 . O  do regulamento interno d a  camara 
constituida em tribunal de  justiça.-Sala dassessões, em 
3 d e  fevereiro de  1892.-Mar~al Pucheco. D 

E' lido na  meza o artigo 9." do regimento. 
E' lida e admittida a proposta. 
Consultada a camara sobre a urgencia d'essa pro- 

posta, é rejeitada e ficou para segunda leitura. 
O snv. Vasconcellos Gusmão:-Declara que rejeitou 

o parecer por não ter sido acceite uma sua  para 
que se submettessem á votaçâo, separadamente, a s  duas 
conclusões do parecer. Votava a segunda, para que o 
processo seguisse seus termos, mas votaria c o n t r a i  sus- 
pens5o de funcgões do digno par indiciado. 

Na sessão de  20 de fevereiro levantou-se um inci- 
dente a respeito da  prisão do par do reino Mendonça 
Cortez, ordenada pelo presidente da  camara. 

O snr. José Luciano de Castro:-Dizem os jornaes 
d e  hoje que foi hontem capturado um membro d'estaca- 
mara. 

Acho tão grave esse assumpto, que desejo chamar 
para elle a attenção de v. e ~ c . ~  e a da  camara, não com 
o animo de censurar a s  rectas intençces de  v. exc.", mas 
com o desejo de  deixar lavrado o meu protesto contra o 
precedente que se estabeleceu. (Apoiados.) 

Por um simples despacho de  um juiz de  primeira 
instancia, pdde ser arrastado ao banco dos réus qualquer 
membro d'esta camara: isto é, ficam os dignos pares sem 
as  garantias que a lei concede a todos os cidadãos. 
(Apoiados.) 

Um par do reino pronunciado e preso nas circums- 
tancias em que o foi o cavalheiro que hontem captura- 
ram, é um precedente que póde occasionar tristes conse- 
quencias. 

Não protesto contra as rectas intençges d e  v. exo.", 



que eu sei que foram boas, visto que eram dictadas pelo 
sentimento do dever e pela consciencia d a  sua respeita- 
bilidade; mas, repito, não posso deixar passar o prece- 
dente sem chamar para elle a attenção de todos os mem- 
bros d'esta camara, porque, se as consequencias que 
d'elle derivarem 011 possam derivar, forem sanccionadas 
e acceitas sem protesto, ficará estabelecida para n6s uma 
exccpçgo odiosa em relação a todos os outros cidad9os. 
(Apoiados.) 

Pois não póde um cidadão qualquer ser levado ao 
banco dos réixs sem que haja uma instancia superior que 
avalie os fundamentos do despacho de pronuncia, e ha.de 
este facto anormal e contrario á s  leis d o  reino passar 
Bem protcsto? 

Não, porque d'esta maneira os membros d'esta ca- 
mara estão abaixo do mais insignificante cidadão (Apoia. 
dos), porque esses gozam de um d i re i~o  que a s  leis ga -  
rantem a todos, e o par  do reino, por um simples des- 
pacho de  pronuncia, Q arrastado ao  banco dos réus e 
encarcerado, como o foi o digno par, por ordem de 
V. exc." 

Isto não pódc ser, isto não deve ser! 
E se os dignos pares imaginam que, cruzando os 

braços diante d'este attentado, consolidam e fortalecem 
a siia adhoridade,  enganam se. (Apoiados.) 

Celebram talvez as suas execiuias. e cavam diante 
. I  

de si urn abysmo, onde pódem cahir, quando menos o 
emerarem. 

NZo ha-de ser com o meu voto, nem com o meu 
~ilcncio.  aue esse ~ receden te  se ha-de estabelecer. Não , L 

.trato do snr. Mendonça Cortez, que  esth entregue aos 
tribunaes, qixe lhe hão-de fazer justiça. Trato dos mcm- 
bros d'esta carnara, que são esbulhados de  uma preroga- 
tiva que Ihea pertence, da  garantia de  poderem recor- 
rer  dc urn despacho de pronuncia para uma segunda 
instancia superior Squella em que forem pronunciados. 

E:' oeauena esta auestão? 
I L 

P a r a  mim é muito grande. 
Não  osso continuar a occuDar n'esta c:lmara o lu- 
I 

g a r  de  par do reino em condi~0es  de independencia, sem 
que v. exc." e a camara me garantam que a minha li- 
berdade não est8 á mercê do primeiro juiz que se lem- 
bre de lavrar contra mim um despacho de pronuncia, que 
ha-de produzir todos os effeitos, desde a rat if ica~ao at6 



2t prisão, sem que eu tenha o direito de recorrer d'esse 
despacho. 

Não censuro o acto de v. e ~ c . ~ ,  que procedeu nas 
melhores intenções, assignando o mandado de captura 
contra o snr. Mendonpa Cortez; mas, perdoe me v. exc." 
que lhe diga com toda a franqueza que foi iIlegal o que 
fez. Vou prova1 o B camara. I-Ia uma lei que regula es- 
te assumpto, que 6 a lei de 15 de fevereiro de 1849. 

No artigo 4.' d'essa lei encontra-se o seguinte: 
((Observar-se ha n'estes procesaos (os que são jul- 

gados pela camara dos pares), em tudo o que for appli- 
cavel, o que se acha estabelecido na Novistima R-forma 
Judiciaria e demais legislapão em vigor, para o ju!gatnen. 
to dos crimes e erros de  officio, de que conhece o Su- 
premo Tribunal de Justipa ern primeira e ultima instan- 
cia. » 

Quer dizer: manda que n'estes processos se observe 
O mesmo que se pratícanos processos dos juizes, de que 
conhece o Supremo Tribunal de J i i s t i~a ,  instaurados por 
erros de officio commettidos fora do exercicio das suas 
funccões. , 

Agora vamos a vêr o que se diz no artigo 820.O da 
Novisnima Reforma Judiciaria. 

N'esse artigo diz se: 
a 0  Supremo Tribunal de Justipa, eln plena reuniao, 

conhece dos crimes e erros de officio dos juizes e mem- 
bros do ministerio publico, de qiie trata o artigo 20.O,  
n.O 5.0, julga-os em primeira e ultima instancia.)~ 

E logo a seguir, no artigo 821.0: 
«Nos crimes por elles corntnettidos fóra do exerci- 

cio das suas func<;ões seguir-se ha  o processo estabeleci- 
do no capitulo V do titulo XVIII.)) 

E o artigo 7 6 5 . O  d'esse titulo diz assim: 
((Julgada procedente a accusação, o juiz ficar& lo- 

go  suspenso do exercicio das suas funcçUes e contra ells 
se pasaará ordem de prisgo. Se, porém, ao crime couber 
fianpa, não será o juiz preso, nias aómelite intimado para 
dentro de certo praso comparecer no tribunal, a fim d s  
responder 5 accusagão. » 

Portanto, a lei que se devia applicar ao crime do 
snr. Mendonpa Cortez, era a lei de 15 de fevereiro de 
1849, segundo a qual aquelle digno par não podia ser 
preso, porque foi pronunciado, corn fiança, que tinha de 



ser substituida por uma intimagão feita ao réu para  se 
apresentar em certo praso perante o tribunal. 

- Agora vejamos 6 regimento. 
O regimento d a  camara B posterior a esta lei, 6 

verdade, mas o que não soffre contestapão é que o regi- 
mento feito pela camara dos dignos pares não póde de- 
rogar uma lei feita pelos corpos legislativos. 

&[as o que é que diz o regimento no seu artigo 13.07 
Diz o seguinte: 
«Se a pronuncia for d e  prisão e livramento, . pas- 

sar-se-ha mandado de captura assignado pelo presiden- 
te, o qiial requisitari do governo, pelo ministerio res- 
pectivo, a sua execução; mas se fôr a e  livramento sob 
fiança, ser8 esta tomada ao rBu por simples despacho do 
presidente, na conformidade da  lei commnm.v 

Qual .é a lei commum para os pares do reino? 
Certamente que não é a lei commum applicavel a 

qualquer cidadão;-& a lei commum a que se Péfere o a r -  
tigo 4.0 da  lei de  15 de fevereiro de 1849, que manda 
julgar estes processos pela mesma fórma por que téem 
d e  ser julgados os dos juizes. 

A par d'isto, a Constiti~ipão do Estado determina 
que nenhuiti par ou deputado póde ser preso sem ordem 
da sua respectiva camara. 

~ o r t a n t o ,  como é que sem ordem expressa d'esta ca- 
mara se mandou prender o snr. Mendonça Cortez, inva- 
lidando se uma das mais importantes prerogativas? 

V. e ~ c , ~ ,  que L? um homem de 8% consciencia, de  
certo não procedia assim se não tivesse sido aconsalha- 
do pelos jurisconsultos, que n'exte caso a lei põe ao la- 
do do relator do processo e do presidente do tribunal. 

E como B que v. exc." foi aconselhado em boa f6 
a postergar lima garantia claraniente expressa n'uma 
disposição terminatite da  lei de 15 de fevereiro de  18693 

O artigo 3." do Acto Addiccional diz que  nenhum 
par  ou deputado póde ser preso, depois de  pronunciado, 
sem ordem da respectiva camara. 

Onde está essa ordem? 
Qual dos dignos pares, que votaram ha  dias a s  con- 

clusões do parecer de commissão d e  legislac,ão sobre o 
seguimento do processo relativo ao  snr. Mendonpa Cor- 
tez, pensou que votava a prisno d'aquelle digno par? 

Nenhum, d e  certo. 
Quem viu o processo? 



Quem examinou as provas, pelas quaes aqueml- 
gno par foi pronunciado? 

Quem cotejou os depoimentos das testemunhas 
os outros documentos que constam do processo? 

Pois esta eamara podia, porventura, sem pr 
sem ter folheado o processo, precipitada e tumultii 
mente, ratificar a pronuncia d'aquelle digno par, e 
tar como consequencia d'essa ratificação a sua pri 

Não C: possivel. 
Digo, sem receio de que me desmintam, que 

nhurri doa dignos pares que approvaram as conclus 
do parecer da commissão de legislação, o fez co 
corisciencia de que votava desde logo a ratificaçgo 
pronuncia e a prisão do réu. 

A Carta Constitucional e o segundo Acto Addiccig 
na1 á Carta exigem expressamente ordem d'esta cama& 
para que qualq;er dos-seus membros seja preso. 

Onde esta essa ordem? 
Se a camara a votou, digam-me os dignos p a r a  

qual foi a sessão em que a camara rcsolveu que o d i g ~ &  
par snr. Mendonça Cortez f o s ~ e  capturado? 

Não conheço essa resoluç20, e o silencio d a  cama- 
r a  a esta minha interrogaçgo mostra claramente que to- 
dos aquelles que votaram o parecer da commissão do 
legislecão não julgaram de certo que votavam desde 
logo a prisão d'aquelle digno par. 

Não houve, portanto, ordem d'esta camara para ser 
preso aquelle digno par, e as declarações que v. exc." 
fez na occasião de se proceder á votaçzo das conclusões 
do parecer não p6dem supprir uma votação da carnara. 

Por consequencia, v. exc.",não podia authorisar a 
ir 23s capture de iim membro d'esta camar.a Bem infriiig' 

disposições da nossa Constituição politica. 
Não quero censurar ninguem. V. exc." acccitou a 

resolucão da camara em todas as suas consequencias; 
entendeu que procedia regular e legalmente orderiando 
a captura do snr. Mendonça Cortez, cin conformidade 
com a resolução da camara e os precedentes aqui ado- 
p t a d o ~ .  

&Ias a camara de certo não viu até onde podia ir  
essa resolução e as consequencias que d'ella se podiam 
tirar, e é por isso que eu, usando do meti direito, eu, o 
seu mais infimo membro, um dos que aqui téem assento 
ha menos tempo, mas que por isso mesmo não préza. 



menos as suas prerogativas, nem a sua dignidade; eu en- 
tendi do meu decoro levantar esta questão perante a ca- 
mara, não para lhe pedir nenhuma reconsiderapão das 
suas resolusões, mas para impedir que este precedente 
fique de algum modo estabelecido como um aresto, no 
qual se p6dem firmar futuras aggresscies e ultragcs con- 
tra as nossas prerogativas e contra os direitos d'esta ca- 
mara. 

Está encarregada a commiss20 de regimento de pro- 
par uma reforma do regimento; e essa cornmissEo trará, 
de certo, dentro de poucos (lias á camara o seu pareccr, 
no qual seguramente ser50  cantel lados este,e outros in- 
convenientes da, a meu vêr errada, interpretacão que se 
tem dado ao regimento da carnara e ao Acto Add-icccio- 
nal. N5o sei, porkm, se a esse trabalho acontecerá o que 
aconteceu ao parecer da commiss?io apresentado em uma 
das sessões passadas, e que ainda nHo foi disciitido. 

Por isso, protesto contra a interpretação que se d e ~ t  
ao regimento e ii lei. 

O snv. presidelzte:-A camara comprehende a po- 
sição excepcional em que me acho collocado, depois do 
discurso do digno par o snr. José Luciano de (:astro, 
tendo obrigapão de responder aos argumentos do digno 
par e As accusapões, que tão ainavelmente me dirigiu. 
Se  a camara consei~tir qiie eu falle mesmo d'este Itigar, 
assim o farei; se não consentir, pedirei ao digno par, a 
quem compete, venha substituir-me na presidencia e irei 
occtipar a minha cadeira, a fim de discutir com o digno 
par, que talvez, mesmo sem o querer, atirou para cima 
de mim com grandes responsabilidades. 

Vozes:-Palle d'ahi, falle. 
O ovador: - Primeiro que tixdo, cumpre me agrade- 

cer ao digno par o snr. José Liiciano de Castro as pa- 
lavras com que teceu os maiores elogios ao meu cara- 
cter, á rectidão das minhas intenpões e consciencia do 
meu procediiiiento, e, n'este ponto, devo tambcm dizer 
a S. exc.", não me fcz mais que inteira justiça. 

Nada me poclia ser, e é ainda, mais doloroso do 
que ter tido de asuignar um mandado de prisão contra 
um membro d'esta camara. 

Dito isto, permitta o digno par que lhe diga que  
tenho a consciencia de ter procedido com toda a mode- 
rapão e circumspecpâo que o caso pedia, comparando to- 
d a  a legislação a consultar sobre o assumpto; é certo, 



porhm, que o digno par, a quem respondo, s6 fez justi! . 
ao meu caracter, mas não A intelligencia com que inter- 
pretei as leis e d'ellas fiz applicação. Devo dizer ao di- 
gno par, que n'este momento não p6de vir para aques- 
tão a ratifica950 ou nEo ratificação da pronuncia, por 
isso que a camara votou o parecer da commissão de le- 
gislação, e impôz-me a obrigaçâo de dirigir o proceseq 
nos termos das leis, e um dos termos era a prisão des- 
de que a fiança prestada pelo indiciado nlo tinha podi- 
do considerar-se idonea. 

Por certo que o digno par não ignora a responsa- 
bilidade que a lei impõe ao juiz, e, portanto, a mim, 
nas indagações sobre a idoneidade dos fiadores e da fian- 
ça; sRo os artigos 930." e 932." da Novissirna Reforma 
Judiciaria. Mas em toda a argumentapgo do digno par 
06 ha de importante o ter S. exa8  dito que eu commetti 
uma illegalidade, proeedendo como procedi, e S. exc." 
disse isto, nas melhores intenções, de certo, e por labo- 
rar em urn grande equivoco, e por querer applicar ao 
caso em questlo legisldgão que não é, nem podia ser, 
por mim chamada a reger no assiimpto. 

O artigo 13.0 do regulamento da camara dos dignos 
pares, de 1861, manda expressamente que, nos casos em 
que os crimes acimittam fiança, esta seja determinada 
por simples despacho do presidente, e se siga em tudo 
o direito commum, e o direito commum não é, como dis- 
se o digno par, o titulo 1 8 . O  da Novissima Reforma J u -  
diciaria, que contém garantias e privilegios para a clas- 
se dos juizes quando processados, mas sim o capitulo 
5.' da mesma Ileforma, artigos 920." a 936.", que mar- 
ca o processo para todos os cidadlos portuguezes; nun- 
ca  ninguem chamou direito commum a um privilegio 
concedido a uma classe. Dizer-se aue Q direito commum. 
porque é commum a todos os par& do reino? Muito ex: 
traordinaria! E deveras sinto que similhante argumen- 
to fosse produzido pelo digno par, que é um juriscon- 
sulto, e nem se lembrou que esse privilegio concedido 
aos juizes, o é sem haver fiança, porque a lei que o con- 
cede expressamente declara que a não ha, e o indiciado 
n lo  é obrigado a prestal-a. 

A lei de 15  de fevereiro de 1849 não é applicavel, 
e vive e tem vivido sempre perfeitamente com o artigo 
13." do regulamento da camara, desde que esta de seu 
motu proprio quiz sujeitar-se ao direito commum, e tan- 



to  que se seguisse a opinilo do digno par, tinhamos que 
passar um diploma de ineptidão e de ignorancia aos di- 
gnos pares do reino que funccionaram em 1861, muito0 
dos quaes eram jurisconsultos conhecidos, e alguns ain- 
d a  hoje se conservam na camara, pois é certo que, se o 
regulamento que fizeram n8o podésse viver com a lei de  
1849, na m2io da camara estava o revoga1 a. 

Tanto não é exacta a opinião do digno par, que, 
aendo presidente da commissIo do regulamento que ela- 
borou um perecer, que se n?lo chegou a discutir, n'este 
mesrno parecer foi inserida a mesma disposição do a r -  
tigo 13.' do regularuento de 1861, e não fez embaraço 
ao digno par a lei de 1849, e é claro que se a lei de  
1849 fosse embaraço e o digno par tivesse no seio da  
cotnmissão a opiniào que apresentou hoje, por certo, ou 
propunha a revogaqão da  lei de 1849, ou acceitava a 
sua disposição, e nao o regulamento de 1861 no artigo 
13."; creio que isto é claro. 

A camara nno acceitou a ratificação de pronuncia, 
obedecendo a praxes jiL estabelecidas, e mandou conti- 
nuar o processo nos termos do seu regulamento e das 
leis; que é que ficou? O despacho de pronuncia, que clas- 
sificou o crime, que declarou ser d'aquelles que adinit- 
tia fiança; portanto, desde a deliberação da  camara fi- 
cou de pé o despacho de pronuncia, com todas as sua8 
conseqiiencias e effeitos; desde logo authorisou o presi- 
dente a proceder nos termos do mesmo despacho e do 
regulamento de 1861 e Novissima Reforma Judiciaria, 
capitiilo V, artigos 920.O e seguiutes, que estabeleceu o 
direito commurn, mandando seguir todos os termos do 
processo, e d'esta authoripa~ão dependeu o eu não con- 
sultar a camara, ou o tribunal, para mandar proceder a 
prisuo, e nem outra cousa podia ser, pois se o processo 
de fiança é processo de segredo, quando os indiciados 
não estão presos, como o é todo o processo emquanto os 
indiciados não estão, ou presos, ou affiansados, como 6 
q u e  eu podia pedir h camara authorisação para mandar 
prender o indiciado? 

A camara, na sua resoluçlo, comprehendeu perfei- 
tamente o assumpto, e por isso delegou no presidente 
os termos do processo, conforme o seu regulamento. 

Sobre a idoneidade da fianpa, eu não quiz tomar 
inteira a responsabilidade, e ouvi o digniasimo procu- 
rador geral da  coroa, que é um funccionario muito dia- 



tincto, muito sério, e d'estes que poderão quebrar, mas 
não vergam, e a sua resposta foi clara e concludente 
com o que do processo constava, e eu, que podia im. 
mediatamente despachar, não julgando a fianpa idonea, 
fiz intimar o indiciado para, dentro em quarcnta e oito 
horas, provar a idoneidade dos seus fiadores; mais ain- 
da, requerendo o indiciado prorogação de praso, por. 
que se havia mettido um domingo de permeio nas qua- 
renta e oito horas, eu concedi-lhe tres dias. e d'isto 6 
que eu peço á camara me absolva, porque, no rigor de 
direito, eix não devia nem fazer-lhe tal intimação, nem 
conceder-lhe aquelle praso; mas aoeeitei a grande res- 
ponsabilidade Eo meu procedimento, obedecendo a cir. 
cumstancias que se davam, e queria que, tendo eu de 
obedecer B falta de prova por parte do-indiciado, o or- 
denamento da prisão nunca podésse occasionar a mais 
leve suspeita, ou podésse dar lugar a que a opinixo 
publica me attribuisse menos boas disposicões a favor 
do indiciado. 

Alas é certo que o indiciado, durante os tres dias 
nada fez, e no ultimo d'estes tres dias, requercu que os 
autos se fizessem conclusos, ou para se diminuir a cnu- 
$o, ou para julgar idonea uma fiança, que o não era, 
fundando-se em que no crime as fianças n2o eram cau- 
cionadas com os teres e haveres dos fiadores. mas s6 
com a idoneidade da pessoa; isto com o completo des- 
conhecimento do artigo 932.' da Novissima Reforma Ju- 
diciaria; pois ainda assim ouvi O douto procurador ge- 
ral da coroa, e só com a resposta d'este magistrado 6 
que despachei, e só no dia seguinte mandei passar e 
remetter ao ministlrio competente os mandados de ca- 
ptura que a lei e o dever me impunham. 

A carnara vê que eu não posso ser inculpado em 
que o indiciado não podésse prestar fianpa idonea, e 
que a consequencia fatal de a não poder prestar não 
podia ser outra senso a prisão. 

O digno par o snr. José Luciano, depois de me 
render todos os elogios, que eu lhe agradeço, ha-de 
concordar que quem esta em erro é S. exc.", por cha- 
mar direito commum ao que o não i?, e por querer que 
a lei de 15 de fevereiro de 1549 fosse applicada, não a 
devenlo ser, como o proprio snr. José Luciano o reco- 
nheceu no parecer que, como presidente da  commissão 
do regulamento, veio trazer a esta camara, e eu  não 



posso nem devo imaginar que S. exc." assignou aqiielle 
parecer com desconhecimento das leis e do que o pro- 
prio parecer contém. 

Jà vê a camara que e u  procurei cumprir os meus 
deveres e dirigir a questão segundo as  prescripç0cs d a  
lei e as resolu~ões da  camara. 

Estimei que o digno par levantasse a questão, e 
desejo mesmo que provoque sobre o meu procedimento 
uma resolu~ão de caniara, porque, comquanto a minha 
consciencia esteja tranquilla e socegada, bom (': Que a 
camara se pronuncie e diga ao  paiz qual d e  ntis dous 
seguiu a opinião que mais se a j u s t  6s disposiyões le- 
gislativas chamadas a reger o assiiinpto. 

Podia entender mal, e posao estar em erro, e se a 
camara assim entender que nKo procedi conveniente- 
mente e legalmente, embora a minha consciencia m e  
esteja dizendo o contrario, sei qual ú o meu dever, e 
desejo mesmo que a tal respeito o digno par provoque, 
como já disse, uma decisão da  camara. 

Devo dizer ao digno par  que, examinando, estu- 
dando e comparando as  leis, nZo consultei ncm juris- 
consultas nem amigos; segui a opinião que se coadunou 
B minha consciencia e intelligencia; .portanto, S. exc." 
não hesite em lançar para cima d e  mlm toda o a mais 
completa responsabilidade, pois e u  n tomo inteira, por- 
que ern verdade sí, eu a tenho e mais nirigucm, e sem 
duvida me ser2 muito agradavel o aeredicts~nz da ca- 
mara sobre a legalidade oia illegalidade do mel: proce- 
dimento; eu  o acato de  animo muito sereno e de cons- 
ciencia muito descanpada. 

E m  todo o caso, peço a attenp8o do digno par  para 
o artigo 13.O: 

nSe a pronuncia for de prisão e livramento, pas- 
ssr-se ha  mandado de  captura assignado pelo presidente; 
mas se fGr de livramento sob fianpa, será esta tomada 
ao r6u por simples despacho do presidente, n a  confor- 
midade d a  lei cominum.s 

Es ta  é que é a lei commum applicavel a todos os 
cidadãos do paia; mas o artigo que S. exc." citou refe- 
re-se especialmente aos juizes processados ante o Su- 
premo Tribunal d e  Justiça. 

Não andei d e  leve em assumpto tão melindroso, e 
procurei conscienciosamente adoptar uma jurisprudencia 



que não désse lugar a reparos, e primeiro que  tudo fos- 
se  a justiça em face das leis. 

Creia o digno par que procuro ter  sempre a mi- 
nha  consciencia tranquilla e socegada, e que foi com 
a maior contrariedade que assignei o mandado de ca- 
ptura. 

Andei mal? Andei bem? 
A camara o decidirá na  sua alta sabedoria. 
Vozes:-Muito bem, muito bem. 
O snr. José Luciano de Castro: - Repito, não foi 

intenção minha por em duvida o procedimento correcto 
de v. exc." Portanto. n3o i5 necessario Drovocar nenhiima 
resolução da  camara sobre a bon ou m á  interpretação 
da  lei, porque eu estoii convencido d e  que v. exc." deu 
á lei a interpretação mais conforme com a sua cons- 
ciencia. 

Sou o primeiro a dar testemunho de  que v. e x ~ . ~  
procedeu o mais correctamente possivel. Não duvido 
das boas intenç(ies d e  v. e ~ c . ~  

Quanto, porém, S interpretapão que v. e x c a  dá a 
um dos artigos do regulamento d'esta camara, quando 
constituida em tribunal de justiça, a nossa divergencia 
B comnletn. 

Sobre esse ponto, porém, que lucramos nós em es- 
tar  a provocar uma deliberapão da  camara? 

Nada, absolutamente. 
Xão quero de  nianeira nenhuma que a camara se 

pronuncie em sentido diverso d'aquelle por que se pro- 
n u n c i o ~ ~ ,  quando aqui se votou o parecer da  commissão 
de legislação sobre o processo do snr. Mendonça Cor- 
tez; o que  eu quero é protestar contra o que se fez, é 
manifestar a minha opinião contra o precedente, e evi- 
t a r  que o facto, que agora se deu, se possa repetir. 

Desejei unicamente lavrar o meu protesto bem pu- 
blico, para que se ficasse sabendo que nHo me confor- 
mo, nem com o precedente, nem com as  suas conse- 
quencias. 

Mas, disse tambem v. exc." que, com respeito á 
questão de direito, eu não havia comprehendido bem o 
assumpto, e ,  para mostrar que eu  éstava em erro, v. 
exc." Iêu o artigo 13." do regulamento d'esta camara, 
quando constituida em tribunal de justipa, artigo em 
que se dia o seguinte: 

aSe a pronuncia for de prisão e livramento, pro- 



pôr-se-ha mandado de captura assignado pelo presiden- 
te, o qual requisitará do governo, pelo ministerio res- 
pectivo, a sua execução; mas se fôr de livramento sob 
fiança, ser4 esta tomada ao réu por simples despacho 
do  residente. na conformidade da lei commum.s 

Ora, diz v. exc." que a lei commum de que trata 
este artigo, não é a lei que se refere aos pares do reino 
e aos juizes do Supremo Tribunal de Justiça, e sim 
que é a lei commum a qualquer cidadão. 

Mas, nós temos lei pela qual nos devemos regular. 
Nos legem habemus. 

Nós temos lei que nos diz qual é a disposição ap- 
plicavel ao caso em questão. 

Essa disposiião é a que se encontra no artigo 4.' 
da lei de 15 de fevereiro de 1849. 

Vejamos o que diz esse artigo: 
iobservar-se-ha n'estes processos, em tudo O que 

for applicavel, o que se acha estabelecido na Novissima 
Reforma Judiciaria, e demais legislaç2lo em vigor, para O 

julgamento dos crimes e erros de oficio, de que conhece 
o Supremo Tribunal de Justiça em primeira e ultima 
instancia. P 

Portanto, é este o artigo applicavel aos processos 
que digam respeito aos pares do reino. 

Que ine importa o artigo do regimento, quando 
mesmo dissbsse cousa differente? 

Porventura o regimento da camara poderia preva- 
lecer contra uma disposiçso da lei? A lei diz expressa- 
mente que Li camara dos dignos pares se applicam as 
mesmas dis~osicões da Novissima Reforma Judiciaria re- 
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ferentes ao processo dos juizes perante o Supremo Tri- 
bunal de Justica. Ora, a Novissima Reforma Judiciaria 
diz que, quando for a pronuncia com fiança, não será o 
juiz preso, mas sómente intimado para dentro de certo 
praso comparecer no tribunal, a fim de responder á 
accusação. 

Por isso, como pbde v. exc." fugir a esta disposi- 
ção da lei? O regimento ha de estar de accordo com a 
lei; ruas, se não está de accordo, a lei ha-de cumprir-se 
e não o regimento. 

Por isso, a prisão que v. exc." ordenou, salvo O 

devido respeito á opinião de v. exc.', que eu não posso 
deixar de considerar, é uma prisão illegal. Não posso 
deixar de dize1 o, e sinto muito que v. exc." assim pro- 



cedesse; mas ao mesmo tempo que o sinto, não posso 
deixar de reconhecer que v. exc." procedeu com as 
mais correctas intenções. Diz v. exc." que ouviu o pro- 
curador geral da  corna; portanto, a sua responsabilidade 
está salva. 

Entendo a lei de uma maneira differente da de v. 
exc." Appéllo para todos os jurisconsultos d'esta cama- 
ra, para que elles me digam se, em vista do artigo 4.0 
da  lei de 15 de fevereiro de 1849, p6de haver alguma 
duvida a este respeito. 

V. exc." não podia ordenar a prisão, porque a lei 
prohibe o expressamente. O digno par de que tratamos 
podia ser intimado para n'um certo praso de tempo se 
apresentar perante . ~ o tribunal; mas v. exc." não podia 
ordenar a sua prisão. 

Portanto, a doutrina de v. exc." sobre a interpre- 
tação do artigo do regimento cahe completamente, quan- 
do se coinpára esse artigo com a disposição do artigo 
4.' da lei de 15 de fevereiro de 1849. 

V. exc." fez uma larga exposição da maneira como 
procedeu na apreciação da idoneidade do fiador. 

Nzo discuto agora a qiiestão do snr. Mendonça 
Cortez. V. exc." deu exp1icac;Ues á camara,. que. me pn- 
reciam desnecessarias, porquanto eu não discuti o pro- 
cedimento de v. exc." sento no ponto em que V. exc." 
ordenou a caotura d'aauclle cavalheiro. estando certo 
de que v. exc." procedeu com toda a honradez e em 
harmonia com os dictames da sua consciencia, e que 
diligenciou fazer ao digno par o snr. Mendonça Cortez 
todas as concessões compativeis com o seu dever e com 
as leis, como as entendeu. O que discuto n'este mo- 
mento í: urna questào de principios e não de pessoas. 
Não entro na apreciação d'esse processo. 

Mas perinitta-me v. em.' que muito de passagem 
diga que me não admira que o snr. Mendonça Cortez 
não podósse dar fiança de 200 contos de réis provados 
pela matriz, e parece-me que não serei muito exagge- 
rado affirrnando que em Portugal ninguem póde provar 
pela matriz que possua 200 contos do réis. Seria inelhor 
não admittir a fiança, do que admittil-a n'estas condi- 
ções, o que equivale a neial-a. 

Sei que v. exc." nos vai dizer que achou j i  a 
fiança arbitrada n'essa quantia pelo juiz criminal; mas 
ha uma grande differença, porque o juiz criminal accei- 



tou os fiadores que lhe indicaram, sem exigir provas 
da  sua idoneidade, como sempre se tem praticado em 
casos identicos, logo que se apresentam testemunhas 
abonatorias. 

V. exc." foi mais rigoroso, exigindo que O fiador 
provasse a idoneidade por certidão da matriz. 

Ora, isto era o mesmo que dizer ao snr. Mendonça 
Cortez que não lhe dava a fiança, porque, como já dis- 
se, em Portugal não ha quem possa provar com certi- 
dão da matriz que possue 200 contos de reia. 

J.4 que estou com a palavra, direi que acho ex- 
traordinario, e que não posso deixar de insurgir-me 
contra o procedimento dos snrs. juizes criminaes, que 
estão fixando as fianças em quantias fàbulosas, sem 
terem em attenção o objecto e natureza do crime, a 
importancia d a  pena e a qualidade do réu, e sem se 
lembrarem de  que se n5o deve exigir a, um réu que 
occiipa uma posigao elevada, como a de par do reino, 
a mesma fiança que se exige a qualquer outro cidadão 
collocado n'uma classe inferior da sociedade. 

Para  mim este modo de interpretar a lei é novo. 
A fixaqão das fianças em quantias tão importantes B o 
mesmo que negal-as. 

Não quero alongar-me n'estas cocsiderações. Sou 
o primeiro a fazer a v. e x ~ . ~  e :i3 suas intenções com- 
pleta justiça (Apoiados); mas não posso deixar de la- 
vrar um protesto, e um protesto solemne, contra o acto 
que se praticou, para que com elle se n lo  possa nunca 
fundamentar doutrina que prejudique esta camara. 

Hão faço proposta alguma, para nEo provocar, o 
que não desejo, conflicto entre mim e v. e ~ c . ~ ;  e por 
iseo termino, declarando mais uma vez que, pondo de 
parte o ponto em que estamos em completa divergen- 
cia. me satisfazem as ex~licacões de v. exc." 

I * 
O snT. presidente:-Est8 inscripto o digno par o 

snr. Hintze Ribeiro; mas permitta-rne S. em." que, an- 
tes de dar-lhe a palavra, responda a algumas das obser- 
vações do snr. José Luciano. 

Diz a lei de 15 de fevereiro de  1549: «no que fôr 
ou podér ser applicavel~. 

Ora. facam favor de me dizer se se ~ 6 d e  entender 
I I 

a lei como S. e ~ c . ~  a entende? 
Pois a camara em 1861 entendeu inserir no seu 

regulamento uma disposição terminante, que B a do ar- 



tigo 13.O, e é claro que não encontrou para o fazer em- 
barago na lei de  1849, aliás teria proposto a revogação- 
d'ella, e O digno par, conio já lhe disse tambem, não 
encontrou O ei~ibarago, que hoje lhe parece crear a lei 
de  1849, estando o snr. José Luciano de horitem em 
completa contradicpao com o snr. José Liaciano de hoje. 

Mas pomos de  parte a questão. O digno par fica 
com a sua opinião e eu fico com a minha. 

Com relapão aos juizes criminaes, eu não tenho 
nenhuma resporisabilidade que elles rnarcassem 200 
contos d e  réis para os co réus do indiciado. E u  não te- 
nho culpa nenhuma que elles adoptassem as fianças co- 
mo entenderam. Quero crêr aue  estas authoridades an- 
dararn de  accordo corri as leis e com a sua consciericia; 
fago e devo fazer d'ellas o melhor conceito, e nào me 
parece que seja esta a occasiwo opportuna de se apre- 
ciar qualquer procedimeuto das referidas authoridades, 
em relapiio ao processo que pende n'esta camara. Mes- 
mo em relação á fianpa, a lei sú marca o rnininio; 0 

resto é o arbitrio do juiz, segundo o crime e a quali- 
dade das pessoas que o commetteram; portanto, o juiz 
arbitrou ern 200 contos de  i-éis, naturulliiente porque os 
indiciados eram directores de iiiri Banco e responsaveis 
pela gerençia de  mais do que 200 contos de réis; po- 
rém, repito, não é occasiso para se apreciarem os actos 
das authoridades d e  primeira instancia, com que n ca- 
mara se conformou na  sua primeira votação. (Apoia- 
doe.) 

O SIZT. Hintze Ribeiro:-Não posso, nZo póde a 
camara, n'iima sessão ordinaria, apreciar os tramites 
que  vai  seg-liindo um processo sobre que teremos de  
nos pronunciar quando constituidos em tribunai de  jus- 
tica. 

Esta camara tem fur:csõee perfeitamente distinctas; 
funcciona como corpo poiitico e funcciona como tribu- 
nal de  justiça. 

Processou crimes nzo são do dominio d'esta cama- 
ra,  quando furicciona erri sessão ordinaria; processos cri- 
mes são da  attriluiq8o d'esta camara, quando funcciona 
couio tribunal de  justiça. 

Não corilieço o processo relativo a o  m r .  BIendon- 
ga Cortez, nem tenho de  a conhecer seniio quando CGUE- 

tituida a cauiara em tribunal de  jiistirja, e eu haja d e  
furiccionar como membro do tribunal. Ate então, na0 



poderia eu saber o que se tem passado, a não ser pe- 
las explicações que v. exc.& nos quiz dar,  desnecessa- 
rias, para mim, n'este momento. Sabia apenas, no to- 
cante a esse processo, que a camara, em obediencia ao 
segundo acto addiccional d a  constituipão politica do pais, 
resolveu que elle seguisse os seus tramites, a fim de 
ser julgado no intervallo das sessões. Tomada esta re- 
solup8o e nomeado o relator, o processo segue, e só 
depois de  constituida a camara em tribunal, é que me 
caberá apreciar os tramites que elle seguiu. Sei tambem 
que, com relapão ao processo, foi aqui proposto que  
houvesse ratificayão de pronuncia, nos termos d o  artigo 
9.' do regulamento anterior áquelle acto addiccional. A 
camara não approvou essa proposta e, desde que assim 
resolveu, n%o posso eu, e creio que não póde ninguem, 
contrapor a sua opinião individual á deliberaçzo que a 
camara tomou. 

Ainda posteriormente se offereceu a esta casa do 
parlamento ensejo de reconsiderar sobre o assumpto, e 
todos, segundo creio, decidiram não reconsiderar. 

Desde esse momento, uma deliberapzo ficou, que 
eu e os meus collegas devemos todos acatar; não póde 
uma opinizo individual contrapôr se a uma de l ibe ra~ão  
collectiva; qualquer niodo de  vêr particular se tem de 
subordinar á resolução geral. Tanto mais que quando 
esta camara, se constituir em Tribunal de  J i l s t i ~ a  ter8 
então ampla occasião e competencia para examinar os 
termos do processo e tomar sobre elles a resoluyZo que 
for mais acertada e justa. 

Por  agora, em sessão ordinaria, e emquanto não 
funccionar como Tribunal de  Justiça, não póde a cariia- 
r a  apresentar devidamente os tramites que o processo 
vai  seguindo. 

Pa ra  isso, sei que v. e ~ c . ~  é um homem dejiistiça, 
(Apoiados) UILI cczracter integro, (Apoiados), todos pres- 
tam homenagem siricera e merecida A rectidzo do seii 
espirito; sei mais qiie o membro d'esta camara que f6i 
nomeado relator do processo é jiirisconsulto distineto, 
um ornamento do nosso foro, sei que é uina coiiscien- 
cia sã. (Apoiados); sei tarnbem quanto é austero e di- 
gno o illustrado representante do miriisterio publico que 
tem de  intervir no processo; e, sabendo isto, não te- 
nho, pela minha parte, duvida em declarar que tenho 
absoluta confianga no procedimento d c  v. exe." e dos 
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que o auxiliam na  sua missão. Simplesmente acrescen- 
tarei que, d e  toda esta discussão resulta, no  meu enten- 
der, o convencimento de  que convbm firmar definitiva- 
mente a s  bases em que deve assentar qualquer procesao 
crime, para que nllo mais duvidas se  levantem d e  fu- 
turo. (Apoiados.) 

Já n'este sentido foi approvada uma proposta para 
que, sem prejuizo d a  resoluç?io j4 tomada sobre o pro- 
cesso do snr. Mendonça Cortez, a commissão especial- 
mente encarregada de elaborar o regulamento d'esta 
camara, quando constitiiida em Tribunal d e  Justiça, se  
pronuncie sobre a conveniencia da  ratificaçxo d a  pro- 
nuncia nos processos .crimes. 

Parece- me, pois, sobremaneira conveniente que, pa- 
r a  evitar quest0es d'esta natureza, essa commissão pro- 
siga nos seus trabalhos e apresente o seu parecer; so- 
bre  elle poderá esta camara ponderar os argumentos 
adduxidos de  um lado e outro, e, em presença d'elles, 
estabelecer os principios que uniformemente devam re- 
ger  os processos instaurados contra os membros d e  uma 
e outra camara. 

N'esta conformidade, mando para a mesa a seguin- 
te moção: 

aA camara, não podendo em sessão ordinaria, entrar 
na  apreciação dos tramites de um processo crime, sobre 
que  terá de se pronunciar constituida em Tribunal de  
Justiça; confiando no seu presidente e no relator nomea- 
d o  para a devida instrucção e seguimento do processo 
sobre que, na conformidade do segundo acto addiccio- 
aal ,  deliberou em sessão de  3 d'este mez; e significan- 
do o desejo d e  que a commissão especial, nomeada pa- 
r a  elaborar um projecto de  regulamento para quando a 
cainara haja de  funccionar como tribunal, desempenhe 
a sua missão com a possivel brevidade, de fórma a evi- 
tar  d e  futuro questões em assumpto tão grave, passa á 
ordem do dia.-Hintze Ribeiro. » 

Foi admittida á discussão. 
O snr.  Murpal Pncheco:-Nao pedi a palavra pa- 

r a  discutir a moção do digno par e meu amigo o snr. 
Hintze Ribeiro, moção com cujo espirito mais ou menos 
concordo. Simplesmente direi que, como todos os mem- 
bros d'esta camara, faço toda a justiça ao caracter ho- 
nesto e imparcial d e  v. exc.", sendo minha opinião que 
ninguem aqui é capaz de  suppôr que v. exc." pod6sse 



ter lavrado um despacho, como o que lavrou, sem es- 
tar convencido de que cumpria rigorosamente o seu 
dever. 

Mas ao lado d'esta opinião, póde haver uma outra, 
qual 6 a de  ser fallivel O juizo de v. exc.", a de  que v. 
exc." tenha cotnmettido uni erro nas melhores intenções, 
B na melhor boa fé. E eu, creio que v. exc." errou, 
que . violou a lei do Estado, que infringiu flagrantemente 
a lei. 

Não pretendo zelar as prerogativas d'esta camara 
senão em conformidade com a lei, e para isto o que cum- 
pre indagar é se foi bem ou mal interpretada a lei. Ora  
eu creio que v. exc.", ordenmdo a prisão do snr. Men- 
donpa Cortez, violou a lettra expressa d a  constituição 
do Estado. 

Votou-se effectivamente no dia 9 de fevereiro que 
seguisse o processo, e eu não volto com a minha pala- 
vra a discutir essa resolupão da camara, não porque a 
minha opinião individual não possa contrapor-se ti opi- 
nião collectiva ou individual dos meus collegas, embo- 
r a  as acate e respeite muito, mas porque eu sd obedeço 
5 lei, e para haver lei é preciso o voto dos dous cor- 
pos legislativos e a sancqão do rei. 

Só h lei devo obediencia e a mais ninguem, quer 
singular, quer collectivamente. 

Diz-se, e com verdade, Yue por via da regra, o 
desempenho de certas furic~oes influencía poderosamente 
o espirito das pessoas que as desempenham, e este phe- 
nomeno d á  se com os rnjnistros, com os funccionarios, 
e at6 com os presidentes das carnaras. 

Os presidentes das carnaras, em geral, não vêem 
diante de si sen5o o regimento, e Q com elle que argu- 
mentam, que diçlcutem, que raciocinam. EU j A  tive a 
prova d'isto na outra camara, e tive-a agora aqui, 0 
snr. presidente diz que a camara resolveu, e que, por 
consequencia, deve obediencia a essa resolupão. Ora is- 
to afigura-se-me um erro. S. exc." n%o deve obedecer 
ás  reuoluç0es da camara, senão quando essas reuolupões 
forem conformes $ lei, Se a camara resolver uma ille- 
galidade, S. e x ~ . ~  nzo lhe deve obediencia. Se  a cama- 
r a  resolver urna couua inteiramente contraria á lei fun- 
damental do Estado, S. exc.° não lhe deve obediencia, 
ou então temos a anarchia, e a anarchia é mais peri- 
gosa nas cortes, do que nas prapas, porque n'estas ain- 



d a  p6de haver o emprego d a  força para a dominar, 
emquanto que á anarchia n a  região dos poderes publi- 
coa a6 póde responder-lhe a revolução das ruas. 

O aue é aue se resolveu no dia 9 de  fevereiro? 
Resolveu-se que o processo seguisse os seus trami- 

tes, conforme o que as leis indicam. 
O artigo 26." d a  Carta Constitucional diz que ne- 

nhum par ou deputado póde ser preso sem ordem da  
respectiva camara. 

Pergunto: é ou não é par do reino o snr. RIendon. 
ça  Cortez? 

Pergunto: onde está a ordem da qamarsr? 
E m  v. e ~ c . ~  me dizendo aue  o snr. RIendonca Cor. 
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tez não é par do reino, ou que tern ahi a ordem da 
camara para o fazer prender, nBo ha mais nada a dis- 
cutir, e estA tudo resolvido. Mas se não ha ordem da 
camara, mas se o snr. Mendonga Cortez é par do rei- 
no, então foi violada flagrantemente a constituição do 
Estado. 

Dizem que a camara tinha resolvido seguir os ter- 
mos do processo e devia, por isso, observar-se o regi- 
mento. &Ias o que tem o regimento d'esta camara com 
tudo isto, desde que ha urna dispouigBo na  Carta Cons- 
titucional, onde se estabelecem as garantias dos mem- 
bros do parlamento, e onde se diz que  nenhum par oii 
deputado p6de ser preso sem licença da  respectiva ca- 
maraY 

Pergunto: duvída alguem que o snr. JIendonpa Cor- 
tez fosse membro d'esta camara e d e  que existia esta 
disposipão da  lei? Ninguem o contesta. Logo, a lei foi 
violada. 

Impedia isto que O snr. JIendonga Cortez fosse 
preso? Não. S e  o snr. Mendonga Cortez não apresentou 
fiança nos termos precisos, v. exc." s6 tinha um cami- 
nho a seguir: era pedir á. camara licenpa para clle ser 
preso. Pedindo v. exc." licenga á camara, a camara da- 
v.-.-lh'a, naturalmente, e o snr. Rlendonça Cortez era pre- 
so, e feita justiça em nome d a  lei, porque é sempre em 
nome da  lei que se deve fazer justiça a todos, e em to- 
dos os casos. 

Portanto, eu, associando-me inteiramente ao espi- 
rito da  mopzo que o digno par  c meu amigo o sni.. I-Iintze 
Ribeiro mandou para a mesa, associarido me igualmente 
á homenagem de respeito e veneraçgo que toda a ca- 



mara tributa ao caracter de v. e x ~ . ~ ,  n l o  posso, com. 
tudo, deixar de me associar aos protestoa formulados, 
digna e altivamente, em nome da  lei, pelo digno par o 
snr. Liiciano de Castro. 

N'estes termos lamento profundamente que a ma- 
neira por que v. exc," interpretou o reglilamento d'eata 
camara, constituida em Tribunal de Justiga, d8sse oc- 
casião a que se praticasse uma violação flagrante da lei, 
e isto em circumstancias que pódem fazer crêr a muita 
gente que nem todos téem coragem para fazer justiça, 
pereat ne pereat nzzsndus. 

Tenho concluido. 
O snr. presidente:-Pego licença á camara para 

dizer ainda algumas palavras em resposta ao digno par 
snr. hlarçal Pacheco. 

Toda a argiimentação que S. exc." acaba de apre- 
sentar se reduz a que eu não cumpri uma formalidade: 
a de consultar a caniara sobre a prisão do snr. Mendonça 
Cortez. 

Parece deduzir-se do que S. exc." disse que, ainda 
que eu a tivesse consultado, tanto a camara, como at6 
o proprio digno par, dariam ordem para que a prisão 
se effectuasse!! 

Ora, se nZo me consola o ter eu deixado de cum- 
prir uma formalidade, consola-me, desde que um digno 
par nas condiç0es do snr. Alarga1 Pacheco diz: podia 
recorrer á camara, e esta por certo authorisaria. 

Ora, se ao assignar os mandados tivesse ficado na 
minha consciencia a menor sombra de duvida, esta ti- 
nha desapparecido com uma declarag2io tão formal e tão 
completa, e hoje nenhuma duvida ha que a prisão foi O 

resultado da justiça, fosse ou não praticada com as for- 
malidades que o digno par exige. 

Isto consola-me, e estou perfeitamente tranquillo, 
ainda mesmo que a minha consciencia me dissesse que 
eu não tinha interpretado bem a Carta Constiti~cional, 
nem o segundo acto addiccional á Carta, em relação 4s 
disposições que regulam para o caso de que se trata. 

Como já tive occasião de dizer, eu tratei de ob- 
servar a resolução da camara, que mandava que O pro- 
cesso seguisse os seus termos segundo o regulamento 
de  1861 e leis applicaveis. 

E m  vista d'esta resolução, e dizendo o regulamen- 
to da  camara, constituida em Tribunal de  Justiça, que 



eu devia proceder em conformidade da  lei commum, eu 
assim o fiz. 

A lei que o digno par snr. Luciano de Castro ci- 
tou não podia ser considerada, na parte de que se tra- 
ta, como lei commum, porque estabelece uma excepsão 
para os juizes processados perante o Supremo Tribuna! 
d e  Justiça. 

O que digo é qiie, desde que a camara resolveu que 
O processo seguisse os seus termos, eu tinha de fazer 
cumprir a resolução da  camara. 

Não  discuto agora se o actual regulamento precisa 
ou não de  ser modificado. 

S e  a carnara me disse, nzo ratifico a pronuncia, e 
siga o processo os termos at8 final, quaes eram estes 
termos a seguir, se a fiança nno era idonea? E r a  a pri- 
530. Tinha, pois, eu necessidade de consultar a camara? 
D e  certo que não. Isto cala no espirito de todos, e eu 
sinto que uma intelligencia lucida, como é a do digno 
par, venha trazer á camara tinia questgo por esta fbrma, 
abrigando se & Carta Constitucional, quando S. e ~ c . ~  
devia suppôr que eu tambem devia te1 a lido, fazendo 
assim justiça á minha intelligencia, que  é pouca, mas 
que  ainda chega para confrontar duas leis. 

Vê, portanto, o digno par que pela minha parte eu  
estou perfeitamente tranquillo e descansado, porque cum- 
pri as leis como as entendi, e sinto muito que a carna- 
r a  não a s  entenda como eu, e se assim se rnanifestar, 
eu bem sei o que hei de fazer. Pobre isso n8o tenho a 
mais pequena hesitago,  e a proposito devo dizer ao di- 
gno  par que eu tenho procedido sempre durante a mi- 
nha  vida, em todos os meus actos por fbrma que me 
deite tranquillo e de consciencia segura, sem receio de 
ter feito aggravo a quem quer que seja. S. e x ~ . ~  deve 
suppôr que para mim é custoso sem duvida o encontrar- 
me na presidencia n'esta occa~ião,  e ter de presidir a 
um tribunal que tem de  julgar um membro d'esta ca- 
mara,  tendo sido j& uma situaçaa dolorosa a d e  privai. 
d a  liberdade um par do reino. Eu ,  que tenho sido sem- 
pre  por todas a s  liberdades, bem entendidas, porque 
d'ellas depende o adiantamento dos povos e o seu pro- 
gresso. (Apoiados.) 

Não digo mais nada, e a camara acreditar& no gran- 
d e  sentimento que me domina n'esta posição em que me 
encontro. (Vozes:-Muito bem, muito bem.) 



O snr. José Luciano de Castro: -N%o ~ e d i  a oa- 
lavra para discutir COE v. exc." Desde que v: e ~ c . ~  está 
na presidencia a discutir comnasco, n6s não podemos 
deixar de nos abstermos de quaesquer considerações qne 
tivessemos de fazer em resposta a v. esc." pela posiçgo 
especial em que se acha collocado. 

S e  estivesse discutiiido comriosco das cadeiras d a  
camara, n6s teriainos outra liberdade; mas desde que v. 
exc.", por assentimento da  camara, está dando explica- 
ções do seu lugar, evidentemente nós devemos resumir 
muito as nossas considerações, e nâo podemos deixar d e  
aôr termo a esta disciiss~o. 
L 

Qiiero apenas declarar a v. exc." que quanto mais 
v.  exc." expõe e reproduz os seus argumentos, mais ra- 
dica ern mim a convicplo de que os meus argumentos 
são producentes e que os principias definidos por S. 

exc." não são conforme a lei. 
Dito isto, não desejo d e  fórma alguma l a n ~ a r  so- 

bre  v. exc." a accusação de que deixou de  cumprir com 
o seu dever; fapo inteira justiça ao rectiasinio cnracter 
de v. exc." e acredito nas suas benevolaa intengões. 

V. e ~ c . ~  diz que a lei d e  15 de fevereiro de  1849 
não é applicavel a este caso e que procedeu conforme 
os preceitos estatuidos pelo regimento da  camara; mas, 
quem é que ha de julgar se a lei de  15 d e  fevereiro de  
1849 é ou não a ~ ~ l i c a v e l  a este caso? 

& & 

Creio que eu, v. exc.& e todos n6s. 
Se  o regimento da  camara contém uma disposipão 

contraria A lei de 1849, e se podér provar-se que essa 
disposição é applicavel aos pares pronunciados, eviden- 
temente o regimento está em desaccordo com a lei, e, 

a sei- sendo assim, affigura se-me que a lei é que dever '  
cumprida; comtudo, v. exc." crê na excellencia dos seus 
argumentos e fica com a sua opinião. N6s ficaremos com 
a nossa. 

Não quero nem exijo mais do que lavrar o meu 
protesto bem solemne e bem publico para que do meu 
silencio se não possa inferir que eu approvo similhante 
doutrina como a que v. e ~ c . ~  acaba de expor. Tenho por 
V. exc." o maior respeito e consideragão. Por  consequen- 
cia approvo a proposta do snr. Hintze Ribeiro, especial- 
mente na  parte cjiie diz respeito a v. excSa 

Foi approvada a proposta do digno par Hintze K,i- 
beiro. 



Posteriormente o digno par indiciado, que estava 
preso, fundado no artigo 15." do dito regulamento, diri- 
giu um requerimento ao presidente dos pares, para lhe 
ser passado mandado de soltura, e livrar-se solto sob 
fianga. 

O presidente julgou se incompetente para deferir 
ou indeferir o requerimento. 

N'estes termos foi levado este incidente ao conhe- 
cimento da camara dos dignos pares, constituida em Tri- 
bunal de Justipa, e por este resolvido do modo e fórma 
que consta do que se passou na sessão de 19 de abril e 
que vai em seguida narrado: 

Jzhiz presidente-0 digno par Antonio Telles Pe- 
 eira de Vasconcellos Pimentel. 

Juiz 9-elator- 0 digno par José Ferraz Tavares 
Pontes. 

Rey~~esentante do Minz'sterio P~tbiieo-O conselhei- 
ro  Diogo Antonio Correia de Sequeira Pinto, procura- 
dor geral da coroa. 

flsc~~ivüo-O conselheiro director geral da secreta- 
ria, Joaquim I-Iemeterio Luix de Sequeira. 

Advogndo do accasado-0 dr. Carlos José de Oli- 
veira. 

Abertura da sessão á uma hora e um quarto da 
tarde. 

Presentes os seguintes digrios pavesr-Antonio Tel- 
les Pereira de Vasconcellos Pimentel, duque de Palmel- 
la, marquezes de Fontes Pereira de Mello, de Frontei- 
ia ,  de Pomares; condes, de Avila, da Azaritjinha, de 
Cabral, de Carnide, de Ficalho, do Restello, da Ribeira 
Grande, de Valbom; visconde de Soares Franco; Alber- 
t o  Antonio de Moraes Carvalho, Antonio Einilio Correia 
de Sb Brandão, Antonio José Teixeira, Antonio do Re- 
go Botelho de Faria, Augusto Cesar Cau da Costa, Au- 
gusto Cesar Ferreira de Rlesquita, Augusto Ferreira Wo- 
vaes, Augiisto Jose da Cunha, Carlos Augusto Palmei- 
rim, Firmino João Lopes, Hermenegildo Gomes daPal- 
ma, Jeronymo da Cunha Pimentel, João Chrysostomo 
de Abreu e Souza, Joeé Augusto da Gama, JosB Baptis- 
t a  de Andrade, Jose Ferras Tarares de Pontes, José 
Joaquim Fernandes Vaz, José Luciano de Castro Pe- 
reira Curte Real, José de Sande Magalhães Mexia Sa- 
lema, José Vicente Barbosa du Bocage, Julio Marques 



de Vilhena, D. Luiz da Camara Leme, Marino João 
Franzini, Pedro Augusto Correia da Silva, Placido An- 
tonio d a  Cunha e Abreu, Rodrigo Affonso Pequito, Tho- 
maz de Carvalho. 

O snr. juiz presidente:-EstA aberta a audiencia e 
vou lêr a r e l a ~ ã o  dos dignos pares que não púdem com- 
parecer: 

Sua alteza O senhor infante, duque de Loulé, con- 
de de Linliares, cardeal patriarcha, bispo conde, arce- 
bispos do Algarve, Braga e ICvora, bispos da  Guarda, 
Vizeu, Beja, Portalegre e Bragansa, marquez de Val- 
lada, Jose de 3Iello Gouveia, Ernesto Hintze Ribeiro, 
Quaresma e TTasconcellos, Henriques Sêcco, Pequito Sei- 
xas de Andrade, José Joaquim de Castro, visconde de 
Portocarrero, conde dos Arcos, JoEo Ignacio Ferreira 
Lapa, Blanoel Antonio de Seixas, Antonio Caetano de 
Oliveira, Eclixardo Barreiras, Luiz Candido Pessoa Aino- 
~ i m ,  Luiz de Bivar, visconde de Souza Fonseca, Ber- 
nardo de Serpa Pimentel, visconde de Villa llendo, mar. 
quezes de Pombal e dt: Ficalho, visconde de Castro e 
Solla, Polycarpo dos Anjos, RIanoel de Souza Avides, 
RIanoel Firmino de Almeida Maia, Miguel lIaxirno da  
Cunha Illonteiro, visconde de Ferreira do Alerntejo. 

(Estas escusas foram admittidas pelo tribunal.) 
E72traram clz!,~aufe n sessüo os segz~ilztss dignos pa- 

res:-3Iarqiiez da Praia e de RIonforte; condes, de Ber- 
tiandos, do Bomfim, de Castro, da Folgosa, de Gouveia, 
de Lagoaça, de, Thomar; viscondes, de Alemquer., de 
Condeixa, d a  Silva Carvalho, barão de Almeida Santos, 
Agostinho de Ornellas de Vasconcellos, Esmeraldo Iiolim 
de Rloura, Anselmo Hraamcamp Freire, Antonio Augus- 
to de Souza* e Silva, Antonio Candido Ribeiro da Costa, 
Antonio de Souza Pinto d s  lIagalhães, Augusto das Ne- 
ves dos Santos Carneiro, Uazilio Cabra1 Teixeira de  
Queiroz, Bernardino Luiz Machado Guiniarães, Francis- 
co Augusto de Oliveira Peijiio, Francisco Maria da Cunha, 
Joaquim Antonio de Calps e Pina, Joaquim José Coelho 
de Carvalho, Joaquim de Vasconcellos Gusmão, Luiz 
Antonio Rebello da  Silva, llanoel Vaz Preto Geraldes. 

Fal taran~  sem ntotiuo jz~sti 'cado os segzcintes dignos 
pares: - Cardeal bispo do Porto; marquezes de Alvito, 
da Graciosa, de Sabugosa; condes das Alcaçovas, da  
Arriaga, da Borralha, de Castello de Paiva, das Gal- 
veias, de S. Januario, de Penha Longa, d e  Samodães; 



bispo de Lamego; viscondes de Asseca, da Bouça, de  
Seabra, de Valmor; Antonio Augusto Pereira de Miian- 
da, Antonio José de Barros e SA, Antonio Maria do Cou- 
to Monteiro, Antonio de Oliveira Monteiro, Augusto Ce. 
sar Barjona de Freitas, L). Caetano Segismundo de Bra- 
gança, Carlos Maria Eugenio de Almeida, Casimiro Bar- 
reto Ferraz Sacchety, Ernesto da  Costa Souza Pinto 
Bastos, Francisco Antonio Rodrigues de Azevedo, Fran- 
cisco Joaquim da Costa e Silva, Francisco Simões Mar- 
giochi, I-Ienrique de Barros Gomes, Jayme Constantino 
de Freitas Moniz, Jeronymo Pereira da Silva Baima d e  
Bastos, Jogo Dailly Alves de  SA, João Ignacio Holbe- 
che, Joaqiiim Peito de Carvalho, Joaquim Trigueiros Pes- 
tana Martel, José Antonio Gomes Lages, José Bandei- 
r a  Coelho de Mello, José Gregorio da Rosa Araujo, JosB 
Maria Rodrigues de Carvalho, Luiz Adriano de blaga- 
Ihles e Ilenezes de Lencastre, Riacario de Castro da  Fon- 
seca Pereira e Souza, IVlanoel Pereira Dias, Marpal de  
Azevedo Pacheco, Sebastião Lopes de Calheiros e Me- 
nezes, Thomaz Antonio Ribeiro Ferreira. 

O snr. presidente:-Vai agora lêr-se o decreto que 
mandou convocar extraordinariamente esta camara. 

Foi lido e é do theor seguinte: 

((Attendendo ao que me representou o presidente d a  
camara dos dirnos Dares do reino Acerca da necessidade a I 

de se reunir a mesma camara, constituida em Tribunal 
de Justiça, para no processo instaurado contra o digno 
par João José de Mendonça Cortez, pelo crime de abuso 
de confiança, declarar qiiem é competente para despa- 
char o requerimento em que o indiciado, por não ter pres- 
tado fiança idonea, pede mandado de soltura, fundado 
nos artigos 15.0 e 19.' doregimento da camara, de 1 d e  
abril corrente: hei por bem, tendo em vista as  disposi- 
ções da lei de 15 de fevereiro de 1849 e do citado re- 
gimento, e ouvido o conselho de Estado, convocar a ca- 
mara dos dignos pares do reino para o dia 19 do cor- 
rente mez, a fim de que, constituida em Tribunal de Jus- 
tiça, possa resolver Acerca do incidente levantado. 

a 0  presidente da camara dos dignos pares do reino 
assim o tenha entendido para os effeitos convenientes, 
Paço, em 7 de abril de 1898 . -R~1 . -J~é  Dias Fep- 



O s w .  ju iz  presidente:-EstR constituido o tribii- 
na1 para decidir um incidente do processo relativo ao 
snr. blendonça Cortez. A camara tem a resolver se se 
,julga competente para despachar o requerimento d'aqiiel- 
le digno par, ou se é incompetente para resolver o as- 
Pumpto, e quem & o competente. 

O processo a seguir 6 o marcado na Reforma J u -  
diciaria para o Supremo Tribunal de J u s t i ~ a ,  que pres- 
creve a conferencia. Convido, pois, os dignos pares a 
reunirem-se em conferencia. Está suspensa a audiencia 
até que os dignos pares resolv~m. 

Era  uma hora e vinte e cinco minutos. 
Tornou a reunir se o tribunal eram cinco horas e 

trinta e cinco minutos da  tarde. 
O snr.  juiz presidente:-Esti aberta a audiencia 

e vai Iêr-se o accordzo. 
E' do theor seguinte: 

ACCORDAM 

Accordam em conferencia na camara dos pares do 
reino, constituida em Tribuna1 de J u s t i ~ a  Criminal, que, 
tomando conhecimento do incidente levantado nos au- 
tos, pela apresentaçzo do requerimento de fl. 173, no 
qual o digno par accusado, João José de Mendonça Cor- 
tez, que se acha preso, pede se lhe passe mandado de 
soltura, com fundamento no artigo 1 5 . O  do regulamento 
do 1 . O  de abril corrente, para que esta camara foi es- 
pecialmente convoc~da pelo decreto de 7 do mesmo mea, 
julgam competente para conhecer do referido requeri- 
mento o digno par presidente d'esta camara, em vista 
das disposi'çõe~ do antigo regulamento, que são ainda 
applicaveis á hypothese sujeita. 

E, portanto, mandam que os autos lhe v% conclu- 
aos para aquelle fim. 

Lisboa, sala das conferencias da  camara dos pares, 
19 de abril de 1!392.-Duque de Palmella-Vaa Preta 
-Conde de Cabra1 (vencido)-Marino João Franzini- 
Conde da Ribeira Grande - Visconde de  Condeixa- 
Conde de Valbom-Marquez de Fronteira e de Alorna 
-Augusto Cesar Cau da Costa (vencido)-Agostinho de 
Ornellas-Conde de Gouveia-Marquea da Praia e de 
Monforte-Conde de Bertiandos (vencido) - D. Luiz d a  
Carnara Leme- Conde d e  Castro (vencido)-JosB de 



Sande Magalhães Mexia Salema (vencido) -JosB Baptiata 
de Andrade-Thomaz de Carvalho-Marquez de Pomares 
-Francisco Maria da  Cunha (vencido)-JosB Joaquim 
Fernandes Vaz (vencido)-Joaquim de Vasconcellos Que- 
mão (vencido)-Bazilio Cabra1 Teixeira de Queiroz- 
José Vicente Barbosa du Bocage-Conde de Ficalho- 
Conde da Azarujinha (vencido) - Conde de Bomfim- 
Visconde da  Silva Carvalho-Visconde de Soares F'ran- 
co-José Luciano de Castro (vencido)-Anselmo Braam- 
camp Freire (vencido)-Visconde de Alemquer (venci- 
do)-Conde de Lagoaça-Conde de Thomar-Julio de 
Vilhena (vencido quanto ao fundamento do accordam)- 
Pedro Augusto Correia da  Silva (vencido)-Conde de 
Avila - Rodrigo Affonso Pequito (vencido) - Firmino 
João Lopes -José Augiisto da Gama-Placido de Abreu 
(vencido)-Barão de Almeida Santos-Antonio Augusto 
de Souza e Silva (vencido)-Alberto Antonio de Moraea 
Carvalho (vencido)-Conde de Carnide-Conde do Res. 
tello (vencido) - Joaquim José Coelho de Carvalho-An- 
tonio de Souza Pinto de l\Iagalhães (vencido)-Conde 
d a  Folgosa (vencido)-Augusto Neves dos Santos Car- 
neiro-Augiisto Jose. da  Cunha - Dr. Bernardino Luiz 
3Iachado Guimarães (vencido)-Antonio do Rego Bote- 
lho de Faria-Augusto Cesar Ferreira de Mesquita (ven- 
cido)-Joaquim Antonio de Calça e Pina -Augusto Fer -  
reira Novaes-Luiz Rebello da  Silva-Marquez de Fon- 
tes Pereira de Mel10 (vencido)-Antonio Emilio Correia 
de  Sá Brandão (vencido)-Antonio Candido Ribeiro d a  
Costa (vencido)-Antonio José Teixeira--Carlos Augus- 
to Palmeirim-Jeronymo da Cunha Pimentel (vencido) 
José Ferraz Tavares Pontes, relator (vencido). 

Este accordão foi vencido por maioria. 
O swr. juiz. presidente:-Está cumprido o decreto; 

nada mais temos a fazer, porque para nada mais esta- 
mos authorisados. 

Está finda a audiencia e dissolvido o tribunal. 
Eram cinco horas e tres quartos da  tarde. 

O digno par indiciado foi solto, sob fiança idonea 
e por ordem do relator do processo, no dia 30 de maio 
d e  1892. 

Eis outros documentos a respeito d'este processo: 



Pedido de convocapüo da camara 

Ill.mo e snr. - Cumpre-me participar a v. 
exc." que o processo crime em que é accusado o par do 
reino João JosB de Mendonça Cortez, está preparado 
para entrar em julgamento, segundo o despacho langa- 
do nos autos pelo juiz relator. São os termos do pro- 
cesso ser convocada a camara dos pares para este jul- 
gamento, por isso rogo a v. exc." se digne propor a 
El-Rei a convoca~ão da mesma camara segundo está de- 
terminado na lei. 

Deus guarde a v. exc.l- Palacio das cortes, em 
1 8  de julho da 1892.-111.m0 e ' e~c . " '~  snr. ministro e 
secretario de Estado dos negocios do reino.-0 vice- 
presidente, Antonio José de Bu~ros  e Sú. 

Convoeagüo da camara 

Attendendo ao aue me .rearesentou o  residente 
1 

da camara dos dignos pares do reino, Acerca de se 
achar preparado, para entrar em julgamento, o proces- 
so instaurado contra o digno par do reino João José 
de Mendonça Cortez, pelo crime de abuso de confiança: 
hei por bem, tendo em vista as disposiçiies, da lei de 
15 de fevereiro de 1840, e ouvido O conselho de Es-  
tado, convocar a camara dos dignos pares do reino pa- 
ra  o dia 3 de outubro proximo, a fim de que, consti- 
tuida em tribunal de  justipa, possa occupar-se do jul- 
gamento d'aquelle processcr. 

O presidente da camara dos dignos pares do reino 
assim O tenha entendido para os effeitos convenientes. 

Pa90 em G de agosto de 1892.-REI-Jose Dias 
Ferreira. 

Aviso de convoca~Zo 

Camara dos dignos pares-III.mO e exc."O snr.- 
Tendo @ido convocada a camara dos dignos pares do 
reino, por decreto de 6 de agosto do corrente anno, 
para o dia 3 de out~ibro, a fim de proceder ao julga- 
mento da accusaq%o intentada contra o digno par Jo?io 
Jos6 de l l e n d o n ~ a  Cortez, cumpre-me rogar a v. exc." 
se digne comparecer na sala das nossas sessões ordina- 
rias no indicado dia 3 de outubro seguinte, pelas 12 



horas da manhH, para se dar  comêço ao julgamento e 
seguir.se os mais termos judiciaes. 

Deus guarde a v. e~c.~-Palaoio das Cortes, em 
27 de agosto de 1892.-Ill.m0 e excrno snr.. . . . . . . . . . 
digno par do reino. - An.tonio José de B a r r o s  e Sd, 
vice-presidente. 

Julgamento 

Effectivamente a 3 de outubro de  1892 reuniu a 
camara dos dignos pares, para, constituida em tribunal 
d e  justiça julgar o processo instaurado contra o digno 
par Mendonpa Cortez. 

Juiz presidente-O exc."O snr. conselheiro Augus- 
to Cesar Barjona de Freitas. 

Jrciz velator-O digno par snr. Tavares Pontee. 
Representante do Ministerio Publico -O exc."" snr. 

conselheiro Sequeira Pinto, procurador geral da  coroa. 
Escrivüo-O exc."'O snr. conselheiro e director ge- 

ral da secretaria, IIemeterio Luiz de Sequeira. 
Advogado do accusado ( o  digno par RiIendonça Cor- 

tez)-O snr. dr. Carlos José de Oliveira. 

Abertura da sessão ds doze horas e meia da tarde, 
achando-se presentes 32 dignos pares. 

E' lida na mesa a seguinte carta régia: 

eDoutor Augusto Cesar Barjona de Freitas, do meu 
conselho e do Estado, par do reino e ministro de Esta- 
do honorario, amigo. Eu El-Rei vos envio muito sau- 
dar, como aquelle que amo. 

((Tendo-me pedido a sua exoneração do cargo de 
presidente da camara dos dignos pares do reino o con- 
selheiro Antonio Telles Pereira de Vasconcellos Pimen- 
tel, por ser o desempenho das respectivas funcçõea in- 
compativel com as de ministro e secretario de Estado 
dos negocios ecclesiasticos e de justiça, que actualmen- 
te exerce; e 

al'endo eu em consideraçto o vosso distincto me- 
recimento, experiencia dos negocios publicos e mais cir- 
cumstancias que concorrem na vossa pessoa: hei por 
bem nomear-vos presidente da  camara dos dignos pares 



do reino para as sessões em que a mesma camara hou- 
ver de funccionar até ao fim do corrente anno. 

Escripta no paço das Necessidades, em 24 de se- 
tembro de ~ ~ ~ ~ . - E L - R E I . - - J ~ S B  Dias F e ~ r e i r a .  u 

Lêu-se em seguida uin ofEcio do ministerio do rei- 
no remettendo o decreto da presidencia do conselho de 
ministros, convocando a camara. 

O snr. j u i z  presidente:-Diz que em virtude d'es- 
te decreto, acha-se constituida a camara em Tribunal de 
Justiça, e convida o snr. relator do processo a occupar 
o seu lugar. 

E' lida a ciegiiinte relaçlo dos dignos pares que 
justificarani as suas faltas: 

Bispo de Vizeu, arcebispo bispo de Portalegre, bis- 
po de Lamego, conde de Samodães, visconde de Villa 
BIendo, Luiz Frederico de Bivar Gomes da Costa, vis- 
condes de Castro e Solla e de Souza Fonseca; conde de 
Thomar, bispo de Beja, arcebispo bispo do Algarve, 
Joaquim Trigueiros Pestana JIartel, Antonio Luiz de 
Souza Henriques Sêcco, bispo da Guarda, Jose Joaquim 
de Castro, conde da Ribeira Grande, Polycarpo Pecquet 
Ferreira dos Anjos, Placido Antonio da Cunha e Atlbreu, 
viscoride de Portocarrero, José Augusto da Gama, An- 
tonio Egypcio Quaresma Lopes de Vasconcellos, Ansel- 
mo Braamcarnp Preire, arcebispo de Braga, ilIiguel Na- 
ximo da (:unha RIonteiro, conde de Valbom, José de 
&Iello Gouveia, visconde de Ferreira do Alemtejo, I-Ier- 
menegiido Gomes da Palma, João Ignacio Ilolbeche, 
Antonio Pequito Seixas de Andrade, Antonio de Olivei- 
ra Monteiro, JosB Maria Rodrigues de Carvalho, arce- 
bispo de Evora, Luiz Adriano de lfagalhães e JIenezes 
de Lencastre, visconde de Soares Franco, Julio Mar- 
ques de Vilhena, Jeronymo da Cunha Pimentel, conde 
de Bertiandos, Augusto Cesar Cau da Costa e Marpai 
de Azevedo Pacheco. 

O snr.  juiz presidente:-Diz que, segundo o regi. 
mento da camara, quando constituida em Tribunal de 
Justiça, a primeira cousa que ha a fazer é a declara- 
@o da competencia, por parte da camara dos dignos 
pares. 

Para isso pergunta ao digno par accusado ou ao 
seu advogado, se sobre isso alguma cousa tem que al- 
legar. 



O snr.  advogado: -Responde negativamente. 
O snr.  j u i z  p~esidente:  -Declara que n'esse caso 

consulta a camara sobre se ee julga competente p a r a  
apreciar do seguimento do proceseo. 

Consultada a camara, resolveu affirmativamente. 
O snr. advogado:-Manda para a mesa dou8 docu- 

mentos, sendo utn d'elles uma certidão do accordão pro- 
ferido pelo Supremo Tribunal de  Justiça no recurso d e  
revista para elle interposto pelo snr. Pedro Angelo Cal- 
leya, um dos pronunciados conjunctamente com o digna 
pa r  a c c i ~ ~ a d o ,  snr. Mendonça Cortez; e o outro, tree car- 
tas juntas, tambem por certidão a esse processo, e re- 
lativas aos negocios do Banco Lusitano; e pede que el- 
Ias sejam presentes ao digno representante do ministe- 
rio publico, a fim de  S. exc." dizer se impugna ou não 
a sua juncção ao processo. 

0 sizr. represeiztante do Ministerio Publico:-Lem- 
b ra  que não é uso nos tribunaes superiores, no dia d e  
julgamento, a juncpão ao processo d e  quaesquer docu- 
mentos. Entretanto, como entende não ser prejudicial a 
juncção dos dociimentos referidos, nem á accusaçIo nem 
á defeza, não tem a rnenor duvida em acceder ao pe- 
dido do snr. advogado, resolvendo, entretanto, depois o 
tribunal como entender. 

Foi em seguida lido na  mesa o rol dae testemu- 
nhas. 

O snv. ju i z  presidente:-Declara fartar uma teste- 
munha de  accusação, Joaquim Pimenta, e assim per- 
gunta ao snr. representante do Ministerio Publico s e  
prescinde d'essa testemunha. 

O snv. represantuizte do Mhis tcr io  Ptiblico: -Rea- 
ponde afirmativamente, com a condição de  na devida 
altura ser lido o depoimento d'essa testemunha. 

O snr. j u i z  p~.esiclente:-Pergunta igualmente a o  
snr. advogado se prescinde das testemunhas de defeza 
que não compareceram. 

O snr. advogudo:-Responde affirmativamente. 
Procedeu-se em seguida it leitura das peças do pro- 

cesso, . depois - do que principiou a inquiriçzo das teste- 
munhas de  accusaç30. 

testemunha, Antonio Gaspar Teixeira de Le- 
mos, casado, chefe da  contabilidade d a  Companhia Real 



dos Caminhos de Ferro Portuguezes, de sessenta e um 
annos de idade, morador na avenida da  Liberdade 
n." 35. 

Aos costumes disse nada. 
Lêu se na meza o depoimento da 2." testemunha, 

Joaquim Pimenta, depois do que, procedeu-se á inquiri- 
pão da 

3." testemunha, Pedro José da Silva Franco, casa- 
do, guarda livroa da Companhia Alliaiiça Fabril, de cin- 
coenta e um annos de izade, morador na rua do Duque 
de Palrnella n.O 25. 

Aos costumes disse nada. 
Foi lido o depoimento de uma testemunha, que não 

compareceu, João Carlos de Amorim Vianna. 
5." testemu~aha, Antonio de Souza Vasconcellos, ca- 

sado, secretario geral da Companhia Real dos Caminhos 
de Ferro Portuguezes, de quarenta e um annos de ida- 
de, morador na calcada da  Gloria n.O 3. 

Aos costumes disse nada. 
6." testenzzcnha, D. José Navarro, casado, thesou- 

reiro da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Por- 
tuguezes, de cincoenta annos de idade, morador na rua 
de José Estevão. 

Aos costumes disse nada. 
7." testen~zc?zha, Antonio JosB de  Andrade Figuei- 

redo, casado, guarda livros do Banco Ultramarino, do 
setisent:~ e um annos de idade, morador na rua de S. 
Paulo n.O 103, 3 . O  

Aos costumes disse nada. 
8." testenhulhha, João Carlos Sequeira, casado, the- 

soureiro do Banco de Portugal, de cincoenta e quatro 
annos de idade, inorador na rua do Duque de Pàlmel 
la n.O 2. 

Aos costumes disse nada. 
O s ~ .  j u i z  pvesidente:-Diz que, antes de conti- 

nuar a incjuiriyfto de testemunlias, tem de con~munjcar ri 
camara que acaba de receber a seguinte declara(;%o: 

ctIll.u'o e exc."" snr.-Os abaixo assignatlus, pares 
do reino, tendo sitio convocados para com pal ecer hoje 
ao meio dia ria sala das sesscei: da  camara dos dignos 
pares, a fim de tomsrein parte rio julgameiito do pro- 
cesso do digno par J. J. ds 3Iendoriga Cortea, tendo 
comparecido s~iccessivamente desde o meio dia e vinte 
minutos, mas não tendo sido admittidos ao julgaiuento 
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com o fuiidamento de se ter j& constituido a camara em 
tribunal e de ter já sido reclamada a sua comparencia, 
pedem a v. exc." se digne fazer constar este facto no 
tribunal, e mandar juntar ao respectivo processo eeta 
sua reclarnaçlo. 

Palacio das cortes, 3 de outubro de 1892.-José 
Luciano de Castro-A. Ferreira de Mesquita- JosB Ban- 
deira Coelho de Mello-Conde da Azarujinha-Vaz Pre- 
to -TTisconde de Alemquer-Visconde da Silva Carvalho 
-Jose Gomes Lages-Joaquim JosB Coelho de Carva- 
lho-Joaquim Antonio de Calça e Pina-Conde de La- 
goapa-Carlos Eugenio de Almeida-Antonio de Souza 
Pinto de BIagalhães-Luiz Candido Pessoa de Amorim 
-Augusto Neves dos Santos Carneiro- JosB Baptista 
de Andrade-Conde de Restello. u 

Deve, depois d'esta declaração, declarar que, logo 
depois da hora a que o tribunal se reuniu, a primeira 
cousa que fez foi consultar a camara sobre se se julga- 
va competente a respeito do processo. Ora, o § 3 . O  do 
artigo 1 do novo regulaniento da camara, quando cons- 
tituida em tribunal de justiça, diz: 

aSb os pares, que comparecerem antes de declara- 
da  a competencia do tribunal, poderão funccionar ate 
final, e nenhum poderá. eximir-se de v0tar.n 

E como os dignos pares que aseignam esta decla- 
ração compareceram só depois de declarada a compe- 
tencia do tribunal, parece, segundo a lettra d'este 9 3 . O ,  
que elles não pddem funccionar como juizes; e assim o 
fez communicar a ss. exc."; porque 8 expressa a lettra 
do regimento. Entretanto, como a camara B authora 
d'esse regimento, ella deliberará se a interpretação da- 
da pela meza é ou não a que se deve seguir, e n'esse 
sentido vai consultal a. 

Consultada a camara, resolveu affirmativamente. 
Continuando a inquiripão das testemunhao, B intro- 

duzida na sala a 
7." testemunha, Felisberto JosB da Costa, casado, 

chefe de contabilidade do Banco Commercial de Lisboa, 
de quarenta e quatro ànnos de idade, morador na rua 
de  Victorino Damasio n." 26. 

Aos costumes disse nada. 



O snr. Sebastido Calheiros: -Pede ao snr. juiz 
presidente que o informe sobre o que se deu a pro- 
posito de uma declaração de alguns dignos pares, lida 
na meza, porque não pôde comprehender o que se pas- 
sou. 

O snr. ju iz  pvesidente:-Recorda o que se deu, ex- 
plicando julgar interpretar o novo regulamento da ca- 
mara, não dando entrada aos dignos pares que oompa- 
receram jri depois de declarada a competencia do tribu- 
nal. Sobre isso consultou a carnara, a qual j á  deliberou, 
e, portanto, julga terminado esse incidente. 

O snr. Se5astião Calheiros:-Requer entretanto que 
seja consultado o tribunal sobre se concorda ou não que 
os dignos pares quc compareceram depois da constitui- 
são do tribunal devem ser introduzidos na sala. 

O snr. j u i z  presidente:-Declara que vai de novo 
consultar a camara sobre se ella entende ou não que a 
verdadeira intelligencia do 5 3." do artigo 1." do novo 
regulamento E no sentido de qiie os referidos dignos pa- 
res, qiie comparecerem depois do tribunal constituido, 
não pódem f~~nccionar.  

Consultada a camara, rcsolveu no sentido de que 
esses dignos pares não podiam funccionar. 

Procedeu se em seguida á inquirição das testemu- 
d i a s  de defeza. 

1." testemunha, João Eduardo Ahrens, casado, ge- 
rente e proprietario da Cotnpanhia Alliança Fabril, de 
cetenta e um annos de idade, morador na calcada da  
Estrella n.O 53 .  

Aos costumes disse nada. 
2." testemunha, José Luiz da Silva, solteiro, em- 

pregado na Companhia Alliança Fabril, de vinte e no- 
-qe annos de  idade, morador na rua de S. Paulo n.O 
4, 2 . O  

Aos costumes disse nada. 
Seguiu-se o interrogatorio do digno par accusado, 

snr. BIendonça Cortez, depois do que o snr. juiz presi- 
dente declarou começarem os debates. 

O snr. representante do ministerio puhí2co:-An- 
tes de entrar na sustentação d a  procedencia da accusa- 
ção redigida no libello, contra o digno par snr. Meu- 
donça Cortes, pede licença para rapidamente responder 
a não poucas argiiiçoes que lhe foram feitas em virtu- 
de  da instauração d'este processo, arguições tão injustas * 



como violentas, e nas quaes foi incluido tambem o di- 
gno e x  presidente da camara, snr. conselheiro Telles de 
Vasconcellos. 

N l o  teve at8 hoje occasiiio d e  poder defender se 
d'essas arguipões, porque pela imprensa n"a podia fa- 
zel o. em conseauencia de não estar nos habitos iudi- 
ciaes ir  o ministerio publico discutir para a irripreisa; e 
n'esta camara tambem não podia responder, porque tor- 
nar.se hia assim incompativel com o lugar que hoje exer- 
ce, e nXo queria tambem declinar em nenhum dos seus 
amigos e collegas uma missão que era desagradavel 0 

ingrata. 
Desde que se instaurou este processo, o orador es- 

teve sempre, em todo3 OS termos d'elle, d e  pleno accor- 
do com o illustre ex presidente da  camara; portanto, a 
responsabilidade dos dous era conjuncta. 

Depois de historiar largamente os factos  assados u 

no comêço da  instaurapão do processo, o orador pas- 
sou a tratar d'esse mesmo mocesso. dizendo aue se não 
fosse pela necessidade de  &obedece; Il lei do' processo, 
que manda instaurar e formular o libcllo com a apre- 
s-entaplo de testemunhas, nZo as  teria apresentado, por- 
que para si a questão está n'uutro campo; está na apre. 
ciagão juridica dos documentos que estão jutitos ao pro- 
cesso, os quaes fallam rnais alto do que quaesquer de- 
c1arac;aes das testemunhas; o seu desejo, portanto, & sim- 
plificar a questto, não fazendo uma accusac;ão especta- 
culosa, porque quando a accusac%o é evidente, e o ini- 
nisterio publico estit, infelizmerite, n ' u n ~  catnpo tão se- 
guro, o que elle deve fazer é dizer apenas o que í: pre- 
ciso. 

Passando ein segiiida a tratar  largamente das pc- 
$as do processo, o orador terminoii suutenterido que a 
base de  todo o processo é que o deposito em tempo fci- 
to no Banco Lusitario, de 2:500 obriga~Oes d a  Compa- 
nhia Real dos Caminhos d e  Fei*ro, só podia ser Ievan- 
tado para ser entregue B Cornpdnliia oii a qtteiii legal- 
i~ iente  pertericessem, e rizo para irem para o Monte pio 
Geral. e n'esse caso o digno aar accu~ado  totn n'isso 

'2 I 

responsabilidade, como director do  R ~ i i i c ~ ,  pois ama 
transsccão d7estas nZo ~oc t i a  ser feita serri conhecimento 

L 

d e  todos os directores,. por ser ella inlportante. Quaiito, 
porém, ao desconto feito palo digno par accusadí, de 
oito letras no valor dc 10:000{5000 reis, B fóra de du- 



vida que isso Q causa aggravante, porquanto na situa- 
são em que jri se achava o Banco Lusitano devia haver 
mais prudencia em taes transacpões. 

Quanto, porém, ao facto principal, o levantamento 
do deposito das 2 3 0 0  obrigações, houve violapão d a  
propria lei commercial e da  lei civil, porque não s6 
pelo regulamento dos Banco~i, como pelas leis banca- 
rias, os depositos não pódem ser levantados sem con- 
sentimento dos depositantes. Deixa, entretanto, ao  tri- 
bunal o decidir como melhor julgar em sua sabedo- 
ria. . .. . 

O snr. advogado:-.Começa declarando não ter que 
responder B primeira parte do discurso do snr. repre- 
sentante do iiiinisterio publico, porquanto, não tendo in- 
tervindo nas arguições a que s. exc." se referiu, nada 
tem com ellas. nem n'isso tem reswonsabilidade. bem 

I 

como o seu constituinte. Passou em seguida a historiar 
largamente o processo, lendo varias peças e documen- 
tos, e depois de  fazer a sua critica juridica, termina 
sustentando que O digno par accusado iriterferencia al- 
guma teve nas transacpões feitas no Banco Lusitano, e 
que serviram de  base a este processo. 

Depois de ligeiras observações, em réplica e trépli- 
ca, do srir. representante do ministerio publico e do snr. 
advogado, o snr. juiz presidente declara encerrados os 
debates e convida os snrs. juizes a recolherem i sala, 
das conferencias. 

E ram cinco horas e quarenta minutos d a  tarde. 
A's seis horas e quarerita minutos da  tarde reabriu- 

se a audicncia, sendo lido pelo snr. juiz relator o se- 
guinte avcordão: 

Accordam em conferencia na  camara dos pares cons- 
tituida ein tribunal de  justiça: 

Que por falta de provas dos factos em que se fun- 
da  a accusac;ão, julgam esta improcedente, e d'ella ab- 
solvem o réu. 

Lisboa e sala das sessões d a  camara, 3 d e  outu- 
bro d e  1892.-Augusto Cesar Barjona d e  Freitas, pre- 
sidente-J. F. Tavares de  Pontes, relator (vencido)- 
Marquez de Fontes Pereira de  Mello-Marquez d e  E'ron- 
teira (vencido)-Marquez d e  Pombal (vencido)-Conde 
de Avila (vencido)-Conde d e  Cabral-Conde d e  Car- 
nide-Coride do Casal Ribeiro-Conde d e  Gouveia (ven- 
cido)-Conde d e  S. Januario--Barão d e  Almeida San- 



tos (vencido)-Agostinho Ornellas (vencido' 
Antonio de Dloraes Carvallio (vencido em par 
nio Candido Ribeiro da  Costa-Antonio Em' 
de S á  Brandão-Antonio José Teixeira- 
Rego Botelho de Faria-Antonio de Serpa 
Augusto José da Cunha (vencido)-Carlos Au 
meirim- Francisco Maria da Cunha-João Ch 
de Abreu e Souza -Joaquim de Vasconcellos 
-José de Sande Magalhães Mexia Salema- 
cente Barbosa du Bocage (vencido)-Luiz Rebe 
Silva (vencido)-D. Luiz da  Camara Lem 
Iíanoel de Souza Avides (vencido)-Pedro 
reia da Silva--Rodrigo Affonso Peqiiito 
pes de Calheiros e Nenezes   vencido).^ 

O s7z~. juiz presidente:-Declara encerrados os 
balhos da camara dos dignos paies constituida em 
bunaI de justiça. 

J 
Eram seis horas e quarenta e cinco minutos @ 

tarde. 

Para  concluirmos este artigo, daremos uma nota d q  
processos crimes contra pares do reino remettidos 5, 
mara em 1890, que até 1892 não tiveram resolugão: 

Conde da Folgosa, rernettido da comarca de Arma 
mar com data de 1 2  de dezembro de 1889, do qual se 
deu conhecimento á camara em sessão de 1 5  de janeira 
de  1890.-A' commissão de legislagão. Sem resolupão, 

Conde de Thomar, remettido pelo juizo de direito 
do 3 . O  districto criminal em 30 de julho de 1890.-A' 
commissão de legislagão. Sem resolução. 

ARTIGO V I  

Responsabilidade ministerial 

Na sessão de 3 de fevereiro, o digno par snr. Ca2  
mara Leme lembrou o aue se Dassou n'esta camara n a  
dia da apresentação do ictual ioverno, e a resposta que 
o snr. presidente do conselho dei1 a uma pergunta qua 
lhe dirigiu sobre a questão de responsabilidades minis- 
teriaes. Disse S. exc a n'essa occasião Oue a Carta Cons. 
titucional prevenia tudo, e referiu-se tambem á lei de 15. 
d e  novembro de 1849. Ora. a Carta Constitucional diz, 
effectivamente, no seu artigo 103.", que os ministros de- 



Estado serão responsaveis por: tiaiggo, peita, suborno, 
concussão, abuso do poder, falta de observancia das leis, 
e qualquer dissipação dos bens publicos. 

Estão, pois, consignados n'este artigo todos os ca- 
sos em alie os rniriistros uódem ser ~rocessados. Disse 
mais o snr. presidente do conselho que nLo havia lei re- 
gulamentar para isto; e o orador tinha elaborado um 
projecto sobre responsabilidades ministeriaes; no meio do 
seu trabalho, porhin, lembrou se de que j B  existe outro 
tambem a essè respeito, e que fazia do program- 
ma do partido progressista. Esse projecto foi apresen- 
tado nelo fallecido coriselheiro Adriano Dfachado. e che- 
gou a ser discutido na outra casa do parlamento. Por- 
tanto, vai mandar para a meza uma proposta renovan- 
do a iniciativa d'essc projecto, pedindo ao mesmo tempo 
á camara a comalacencia de nomear uma commissão 
composta de sete membros para tratar com urgencia do 
assumpto. 

Justificando esta proposta, lembra que dias antes 
se deu na camara dos snrs. deputados um facto que mais 
o levou a pugnar por esta proposta. 

Uma proposta apresentada n'aquella camara pelo 
snr. deputado Mattoso deu lugar a qiie o snr. ministra 
da  fazenda dissesse o que jA do seu relatorio se depre- 
hendia, isto é, que todos os abusos de confianga ou des- 
vios de dinheiros publicos sem que os governos estives- 
sem authorisados para isso, montavam a 13:000 contos 
de  réis, de que os ministros dispozeram a seu bel-pra- 
ser, sem responsabilidade nenhuma. 

Ora, pbdc sirnilliaute facto contiriuar, e p6dem os 
ministros dispor dos dinheijios publicos d'este modo, sem 
responsabilidade nenhuma, indo depois tratar das la- 
vouras? 

Por estes motivos, mandava para a meza a seguin- 
te proposta, para a qual requer urgencia: 

((Renovo a iniciativa do projecto de lei sobre res- 
ponsabilidades ministeriaes, apresentado na camara dos 
snrs. deputados pelo fallecido par do reino Adriano &Ia- 
chado, projecto publicado no Diar io  do Governo n.O 29, 
de  1880. 

((Proponho que o mesmo projecto seja submettida 
a uma commissão especial, composta de  sete membros, 
nomeada pela meza, a fim de dar o seu parecer com a 



brevidade possivel. Sala d a  camara, 3 d e  fe 
1892.-0 par do reino, D. Luiz da Camara 

E' lida e admittida a proposta. 
Consultada a camara, é approvada a urge 

proposta. 
O projecto de lei, do qual O digno par 

m e  renovou a iniciativa, é o seguinte: 

<Senhores.-A experiencia do systema const 
nal, a o  passo que aperfeiçoa a educagão politica 
vos, ensina aos ministros que lhes é irnpossivel 
n a r  sem o assentimento do paiz. 

A liberdade de  imprensa, o direito de r 
faciildade que téem os menibrou das duas ca 
interpe1l:rr os ministros, sno instriimentos poder 
despertar a attenção e esclarecer a consciencia 
a c i ~ j a  forga nenhum governo póde oppor demoi 
sistencin. 

Emquanto, porém, se fórma o processo perante.@ 
tribunal da  opinião, vão talvez os abusos do poder 
ciitivo arruinando o paiz, que á s  vezes 96 os conhece no 
mesmo rriomento em que lhes sente os effeitos pernicio 
sos e irrernediaveis. 

Entgo não bastam os recursos ordinarios, e mani- 
festa se  a necessidade de uma lei de responsabilidade de 
ministros. 

Avivando n'elles o sentimento do dever, e servin- 
do.lhes de escudo contra pretensões demasiadas, esta lei 
ha-de atalhar muitos males ou inliabilitar os seus autho- 
res  para o cargo d'onde possam repetil-os. 

NEo digo que a falta d'esta lei absolva os ministros 
d e  toda a especie d e  crimes, mas subtrahe-os ao castigo 
por todos os abusos não definidos no Codigo Penal, que 
são innumeraveis e os mais frequentes. 

A proposta que venho submetter ao vosso illustrado 
exame tem por fim encher esta importante lacuna da  
nossa legislapão. 

A solidariedade ministerial, que é uma das bases 
d a  proposta, não está admittida na  maior parte das na- 
sões. A propria Inglaterra ainda não ha  muitos annos 
que a recebeu nas suas praxes, e não sem algumas re- 
servas. En t re  nós, porbm, todos os partidos a téem affir- 
mado e reconhecido. E creio que não deve desprezar se 



esta garantia de  madureza e imparcialidade nas delibe- 
raç0es. N'este principio achará um ministro audaz um 
obstaculo á sua temeridade, vendo-se desajudado dos 
seus collegas, receiosos da  accusaqão como seus cumpli- 
ces ou co-authores. 

A proposta leva a responsabilidade dos membros 
do gabinete até aos actos do poder moderador, mas só 
dentro dos limites prescriptos pelo espirito da Constitui- 
$50. 

Em todas as suas attribuipões, excepto duas, o exer- 
cicio d'este poder estk subordinado a formalidades cons- 
titucionaes. A mesma nomeapão de ministros não é uma 
faculdade illimitada, porque n%o, póde recahir em es- 
trangeiros, ainda que naturalisados. E', pois, indispensa- 
vel que alguem resporida pela observancia das solemni- 
dades e condipces legaes. 

O acto, posto que legal em si mesmo, póde não o 
ser nos seus effeitos, como aconteceria se, por virtude de 
successiv~s adiamentos, não podéssem ter as cortes tres 
rnezes de sessão ordinaria n'um anno. Assiin ficaria of- 
fendida a Constituipâo ri'um dos seus preceitos essen- 
ciaes, e esta suspensão da lei fundamental n5o púde 
coristitucionalmente ser imputada s e 6 0  aos secretarios 
de Estado. 

Estes nEo respondem pela essencia do acto real, 
qiie é indiscutivel; aliás confundir-se hiam ri'um s6 os 
poderes executivo e moderador. Mas a referenda, que é 
por onde o inioistro comeqa a executar a régia delibe- 
ração, sojeita o a responder pela legalidade do decreto. 

Os casos de responsabilidade estão classificados no 
artigo 103.O da Carta. Respeitando, como cumpria, as 
dispusigões da Constituipâo, procurei accominodar ás auas 
classes os delictos já detinidos no Codigo Penal e appli- 
caveis aos ministros, acrescentando a esses delictos ou- 
tros novos, que aliits pareceriam excluidos. 

Tratando do abuso do poder, abrangi n'uma fórmula 
generica todos os actos ou omissões, posto que não qua- 
lificados na lei penal, com que os ministros causassem 
ao Estado ou aos particulares prejuizos importantes que 
podéssem ter sido previstos com a applicagão do cuida- 
do devido. D'esta arte não sú todos os actos illegaes, se 
não ainda os proprios que são legaes na fórma, mas na 
essencia nocivos, ficam expostos a urna accusapão e con- 
demnação. N'este, e em muitos outros casos, a proposta 



aão determina as penas, mas por uma das suas dispo- 
sições geraes permitte ao tribunal applicar a que pare- 
cer justa, não excedendo o degredo temporario. 

Tudo isto parece repugnante com as regras ele- 
mentares do direito penal, que nem admitte penas arbi- 
trarias nem delictos indefinidos. 

A responsabilidade, porBm, dos ministros não per- 
tence inteiramente ao dominio do direito criminal, e com- 
prehende actos que devem ser apreciados segundo oe 
principios de um direito especial, a que alguns crimina- 
listas déram o nome de disciplinar. 

O direito penal, que intende com a liberdade d e  
todos oa cidadãos, seria despotico, se não fosse claro, 
definido, preciso. O direito disciplinar applica-se a func- 
cionarios que pela acceitapão voluntaria dos cargos se  
obrigam a desempenhar os deveres inherentes. Este di- 
reito admitte, j+ que se não póde evitar, definiçaes va- 
gas, penas arbitrarias e uma jurisdicção discricionaria. 
A necessidade de o acceitar com tão notavel desvio d o  
direito criminal, manifesta se particularmente em rela- 
ção aus ministros. 

Assim como B amplo e vago o poder que se Ihes 
concede, assim o deve ser a responsabilidade correspon- 
dente. E como esta B susceptivel de uma infinidade d e  
graus, que não pódem ser determinados na lei, a pena 
não póde deixar de ser arbitraria. 

Esta doutrina, que a razão dicta, canfirmam n'a os 
exemplos de outras nações. 

Na Inglaterra a camara dos communs tem amplos 
poderes para accusar, a dos lords para julgar os minis- 
tros. aTres quartas partes das accusações, diz o conde 
J. Russell, tiveram por objecto delictos não definidos na 
1ei.u E a lição vinda d'esta grande eschola do direito 
constitucional, é tanto mais authorisada, quanto se co- 
nhece o escrupulo quasi supersticioso d'aquelle paiz n a  
applicação litteral das leis penaes. 

Nos Estados-Unidos a missão judiciaria das assem. 
bleias legislativas em relação aos funccionarios civis li- 
mita se a applicar-lhes penas politicas, como a demissão 
e a incapacidade para cargos publicos; mas a qualifica- 
ção do procediniento d'aquelles funccionarios não tem 
regra, senão o arbitrio da camara dos representantes que 
os accusa, e do senado que os julga. E das poucas ac- 



cusaçõcs qud tem havido, diz Story, nenhuma se fundou 
em delictos definidos na lei. 

Ernfim, a Constituição belga concedeu, emquanto 
não se publicasse a lei de responsabilidade, urn poder 
discriciona~io A camara dos representantes para accusar 
os ministros e ao Tribunal de Cassação para os julgar, 
caracterisando os delictos e determinando as penas até 
i de reclusIlo. 

E' que esta latitude, inadmissivel em direito com- 
mum, é da essencia da instituição, visto que os abusos 
do poder executivo são tRo impossiveis de definir na 
lei, quanto é impossivel de descrever com precisão a 
esphera d'aquelle poder. 

Nem o dar de mão aos principios de direito penal 
é senipre um desfavor para os ministros; porque á li- 
berdade de accusação corresponde a da defeza, á qual 
6 licito escusar um acto illegal com um alto interesse 
publico. 

Desamparados os ministros da protecção que a lei 
geral concede a todos os cidadãos, justo é que tenham 
uma compensação nas fórma% do processo e na consti- 
tuiçao dos tribunaes. Levam este intuito algtirnas dispo- 
siç6cs da proposta, segundo me pareceram sufficientes e 
necessariae, porque a historia inglesa aponta niuitos ca- 
sos de accusações injustas, e alguns de injustas conde- 
mnações, inspiradas pela exaltaçRo popular ou dictadas 
pelo odio dos partidos em epochas calamitosas. 

Abstenho-me de justificar cada um dos artigos da  
proposta. Seria um trabalho longo e árido, que menos 
se tolera n'um relatorio que nos debates. E' rara a dis- 
posição que possa abonar se com a unanimidade das 
opiniões. 'l'anto divergem entre si as obras que tratam, 
e as leis estrangeiras que regulam este dificil assumpto! 

A lei de que se trata interessa a todos os partidos. 
Assim todos prestem o concurso das suas luzes para aue 
ella satisfapa ás necessidades da administrapao e da jus- 
tiga, ao decoro dos governos e aos votos da nação. 

Secretaria de Estado dos negocios ecclesiasticos e 
de justiça, 4 de fevereiro de 1880.-Adriano de Abreze 
Cu~doso ikhchado. D 



Proposta de lei de responsabilidade de mir 

CAPITULO I 

Da responsabilidade dos ministros que faltarem 
aos deveres dos seus curgos 

Disposições geraes 

Artigo 1." responsabilidade dos ministros 
grehende: 

1." Todos os actcs do poder executivo, que 
gnaram ou referendaram, ou executaram de qualq 
modo; 

2.0 Todos aquelles para que concorreram com 
seus votos no conselho em que foram deliberados; 

3." Aquelles mesmos contra os quaes votaram 
conselho, se não se demittirarn do ministerio logo q u e g  
viram adoptados pela maioria; 

4.0 Os actos dos seiis collegas, desde que t; 
cabal conhecimento d'elles e não se demittiram ou nã' 
os fizeram anniiliar ou emendar; 

7 
5.0 Os actos dos empregados de confiança do go- 

verno, se depois de terem cabal conhecimento d'elles oe 
deixaram subsistir; 

6." As ordens particulares, que deram, de palavra 
ou por oscripto 110 uso das suas attribuipões; 

7." As omissões voluntarias dos actos que deviam 
praticar. 

Art. 2." Os ministros são igualmente responsaveis 
pelos actos do poder moderador que referendaram, se 
não foram observadas as fbrmalidades legaes ou se de 
taes actos resultou a offensa de alguma disposipão essen- 
cial da Constitui~ão. Mas, pelo decreto que nomeia um 
novo ministro, o ministro demissionario que o referenda, 
só é responsavel, se o Rei estava sujeito a qualquer 
coacpão material ou se o nomeado não gozava dos ne- 
cessarios direitos politicos. 

Art. 3." A acceitação do cargo é já um acto da  
responsabilidade do ministro que consentiu n a  propria 
nomeapão. 

Art. 4." Os ministros não ppbdem allegar em sua 



defeza, nem sequer como circumstancia attenuante, a 
ordem do Rei verbal ou escripta. 

Art. 5." A demissão ou exoneraqzo do ministro não 
impede o processo estabelecido n'esta lei para a verifi- 
cação da sua responsabilidade. 

Art. 6." A responsabilidade do ministro pelo exer- 
cicio do seu cargo prescreve passadas cinco sessões le- 
gislativas ordinarias, contadas desde a sua exoneragão 
ou demissão. 

A prescripçã~ interrompe-se: 
1.' Pelo procedimento criminal ou disciplinar; 
2.0 Pelo nova nomeapão do ministro responsavel 

para o ministerio. 
Art. 7.' A's penas estabelecidas na lei pddem ser 

acrescentadas as de demissão, .p;ivação ou suspensão 
total ou parcial das direitos pol~t~cos,  ainda que estas 
não sejam consequencias legaes d'aquellas penas. 

Nos delictos a que não for estabelecida pena n a  
lei, p6de ser applicada a que parecer apropriada á trans- 
gressão, não excedendo a de degredo temporario. 

Dos casos especiaes da responsabilidade 
dos ministros 

Art. 8.' Os ministros são responsaveis: 
1." Por traigão; 
2.' Por peita, suborno ou concussão; 
3." Por abuso do poder; 
4 . O  Pela falta de observancía da lei; 
5.' Pelo que  obrarem contra a liberdade, seguran- 

ga ou propriedade dos cidadãos; 
6.' Por qualquer dissipagão dos bens publicos (Car- 

ta Coristitucional, artigo 103.") 
Art. 9.' E' crime de traigão qualquer dos actos 

que a lei qualifica de criminosos contra a seguranpa ex- 
terior ou interior do Estado, ou contra os interesses da 
mesmo Estado em relação As naç0es estrangeiras, c 
será punido com as penas estabeleoidas na mesma lei. 

São igualmente réus dc traigão os ministros que 
por decreto silspendem a Constitui<i%o no todo ou em 



parte, e serão condemnados a unia pena até pr i~go 
lular por oito annos. 

S"a réus d o  mesiiio crime, e sujeitos á mes 
na, os ministros que tiverem intelligencias com 
presentantes de  nações estrangeiras oii com elles ma 
narern contra a independencia da  nasão ou contra a, 
tegridade do seu territorio. 

5 1.0 As propostas apresentadas pelos ministros á 
ramara dos snrs. deputados para a reforma da  Consti- 
tuição não p0dem em caso algum ser consideradas como 
criminosas. Dlas a reforma decretada pelo governo sem 
o concurso do parlamento é comprehendida no artigo 
170.' do Codigo Penal. 

5 2 . O  Os  ministros que cederem ou tentarem ceder 
a uma potencia estrangeira alguma parte da  soberania 
ou de poder politico em territorio portuguez incorrem 
nas penas estabelecidas na  lei contra os que tentam 
destruir a integridade do reino. 

Art. 10." Os crimes de peita, suborno e concussão 
abrangem os que no Codigo Penal téern estas designarm 
ções e as de corrupçao e peculato, sendo punidas com 
as  penas estabelecidas no rnesmo Codigo. 

Art. 11.' O abuso de poder comprehende os cr$ 
mes que o Codigo Penal qualifica de abusos da  autho- 
ridade, excesso do poder e illegal prolongação de fun- 
cções publicas, e 6 punido com as  penas com que o 
mesmo Codigo castiga os ditos crimes. 

E' igualmente abuso d e  poder qualquer acto ou 
omissão, ainda que nPo especificados nas leis, de que 
resultasse prejuizo importante a o  Estado ou aos parti- 
culares, que podésse ter sido previsto com a applicação 
do cuidado devido. 

Art. 12.' A falta de  observancia da  lei é um cri- 
me no ministro que por d6lo ou culpa grave não a 
cumpre, ou não a faz obaervar pelos seus siibordinados. 

S e  a falta de observancia da  lei consistir na  trans- 
gresstio de uma lei penal em materia de  cargo do mi- 
nistro, a s  penas são as que estiverem comminadas na 
mesma lei. 

Se a inobservancia da  lei importar prevaricação, 
será punida com a pena estabelecida no Codigo Penal 
para este crime, se ngo lhe corresponder pena mais 
grnve. 

Nos outros casos de  falta do cumprimento da  lei 



por a610 ou culpa grave, a pena ser8 proporcionada 
S, transgressão dentro dos limites estabelecidos no ar- 
tigo 7." 

5 unico. A inobservancia da lei não é puriivel 
quando a mesma lei fôr manifestamente contraria á 
Constituiçlo, mórmente quando for offensiva dos direi- 
tos individuaes n'ella garantidos. 

Art. 13.O Pelo que praticarem contra a liberdade, 
seguranpa e propriedade dos cidadãos, os ministros são 
sesponsaveis: 

1.' Se suspendem as garantias individuaes sem 
motivo suficiente, ou por mais tempo do que é absolu- 
tamente indispensavel, ou abrangendo territorios em 
que não se da a necessidade d'esta medida extraordi- 
naria: 

2." Se, não estando suspensas as garantias, as offen- 
dem por actos ou disposigões particulares na pessoa de 
um ou mais cidadãos; 

3." Se, estando suspensas, forem excedidos os limi- 
tes da necessidade, ou causadoa prejuizos irreparaveis. 

$ 1 . O  Presume-se destituida de fundamento legiti- 
mo a suspensão das garantias, se juntamente com O 

decreto, que a ordenou, não foi publicado outro decre- 
to convocando as cortes para se reunirem no praso de 
quarenta dias; ou se por culpa do governo as cortes 
convocadas não se reuniram no dito praso; ou se, tendo- 
se reunido, foram adiadas, ou dissolvida a camara dos 
deputados, antes de deliberarem sobre a suspensão das 
garantias. E m  qualquer dos casos previstos n'este para- 
grapho, os ministros serão condemnados a degredo tem- 
porario, podendo todavia o tribunal impor-lhes penas 
correccionaes, se as houver por suficientes, segundo as 
circumstancias. 

§ 2." Nos mais casos d'este artigo serão impostas 
as penas estabelecidas no Codigo Penal para os crimes 
contra a liberdade, segurança ou propriedade dos cida- 
dãos, quando esses crimes foram provocados por um 
acto ministerial, ou ficaram impunes por culpa dos mi- 
nistros. 

Art. 14." Os ministros são responsaveis por dissi- 
pação dos dinheiros publicos: 

1." Quando ordenam despezas não authorisadas por 
lei, ou maiores do que as authorisadas, ou sem obser- 
varem as formalidades legaes; 



2.' Quando celebram contratos manif 
sivos, ou com desprezo das formalidades 
na lei; 

3." Quando, por falta de vigilancia compat 
os variados deveres dos seus cargos, dispend 
d o  que era  necessario para conseguir o fim 
authorisou a despeza; 

4." Quando não empregaram os meios co 
para a boa arrecadapão, cobranpa e conser 
fazenda do Estado, ou das corporações cqjos 
administrados pelo goverrio; 

5." Quando não téem em bom estado a co 
dade do seu ministerio. 

A pena E a suspensZio de direitos politicos 
alguns d'estes direitos, salvo se o facto da  dissi 
constituir crime a que por lei esteja imposta pena 
grave. 

S E C C ~ O  I11 

Da fórma do processo 

Art. 15.' Todo o cidadão no gozo dos seus d i ~ B  
tos civis e politicos tem direito de participar i camaaq 
dos snrs. deputados qualquer facto da  responsabilid& 
dos ministros. 

Art. 16." A patticipacão deve conter o nome, i* 
de, estado, profissão e morada do participante, narrap a 
facto criminoso com todas as circumstancias, juntar & 
documentos ou mencionar os que existirem nas estapõ* 
publicas, com os esclarecimentos qiie facilitem a busca@ 
mencionar os nomes, estados, profissGes e moradas d U  
testemixnhas, ser datada e assignada- pelo participante, 
e a siia assignatura reconhecida por tabellião. 

Art. 17." Haver& na camara dos snrs. deputados 
uma commissão denominada de infracpzes, composta d e  
cinco deputados, pelo menos, eleitos por escriitinio se- 
creto. 

U m  grupo de deputados não inferior A decima par- 
te do numero legal dos que compõem a cainara póde 
nomear doiis membros para esta commissão, alérn dos 
que sRo eleitos por escrutinio. 

Art. 18.' As part icipa~ões dos crimes dos rilinistros 
feitas por cidadãos A camara dos deputados, são remet- 



tidas pela meza B commissão de  infracpões, que deve 
dar o seu parecer no praso de  quinze dias. 

Este parecer póde ser interlocutorio, se fôr neces- 
sario pedir documentos, inquirir testemunhas ou man- 
dar ouvir o ministro; mas satisfeitas a s  diligencias que  
a commissão julgar necessarias, o parecer definitivo de- 
ve ser amesentado nos auinze dias immediatos. 

L 

A commissão pGde por despacho seu recusar segui- 
mento 5L participação que não estiver em terinos diguos 
da camara a quem é dirigida. 

Art. 1 9 . O  A ineza d a  camara tem authoridade para 
satisfazer As reclamajões da  commiss2io de inf rac~ões ,  
expedindo rogatorias aos juizes das comarcas, onde r e -  
sidirem as testemunhas. a fim de  serem uor elles incrui- 
ridas, pedindo pelo ministerio competenie os documen- 
tos indicados  ela commissão. convidando o ministro a 
responder sobre os artigos participados, e mandando 
proceder a quaesquer diiigencias que a mesma commis- 
são ou a camara tiverem por convenientes á indagação 
da  verdade. 

Art. 20." Se  a commissão d e  infracções entender 
que  a participação não está regular, ou que o facto con- 
forme é narrado não constitue crime, assim o declarará 
n o  seu parecer. 

D o  mesmo modo procederá a commiss5o a respeito 
das participapões fundadas unicamente e m  documentos 
a ella juntos, se estes não provarem o facto criminoso. 

Art. 21." S e  a commissão, depois de  ter examinado 
as provas, entender que a arguipão não é infundada, 
promoverá que pela meza d a  camara seja convidado o 
ministro a dar  a sua resposta n'um praso razoavel, não 
inferior a dez dias. 

Art. 2 2 . O  Convencida a commissão de que O niiriis- 
tro está responsavel, forinulará no seu parecer os arti- 
gos de  accusacão que tiver por procedentes, classificar8 
o crime, citando a lei que o declara punivel, e juntarzí 
os documentos e depoiilientos que a confirmam. 

3 unico. Sobre este parecer seguir.se hão os mes- 
mos termos que no caso em que a accusacão 6 pro- 
posta por um deputado (artigo 24." e seguintes d'es- 
t a  lei). 

Art. 23." A proposta de qualqixer deputado para 
que seja accusado um uu niais ministros indicará os fa-  
ctos, classificar& o crime e apontará a lei que o declara 
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punivel, serL datada e assignada pelo seu 
aprcsentará logo os documentos em que se 
nornearzi as testemunhas que Ihes pbdem 
prova. 

5 unico. Es ta  proposta será assignada por 
mais deputados, declarando que estão c o n v e n d ~  L 
verdade dos factos e da  justipa d a  accusa 

Art. 24." Lida a proposta, a caniara 
são em que se ha-de fazer a siia leitura sol 
s6 poderá ter lugar depois d e  urn inter 
dias, e dará logo parte d'esta determinapão ao 
arguido, enviando lhe cópia d a  proposta e dos s 
cumentos. 

Art. 25.' N a  sessão aprasada para a leitura w 
vir8 a defeza do ministro, verbal ou escrirta, se 
quizer apresentar, e se deliberara, se a proposta 
ou nZo ser tomada em consideração. 

Art. 26.' Se a decisão da  camara for affi 
eleger se hauma  commissão especial, composta 
nos de  nove membros, em cujo numero não pó 
comprehendidos os autliores d a  proposta, ainda que 
tes  Iiajam funccionado como membros d a  commiss 
infracçoes. 

Art. 27." A commissão elegerá de entre os b~ 

membros um presidente, um relator e um secretarie$! 
desde então ficará investida de  toda a authoridade, $q 
risdiccão e fé publica de  um tribunal de  justiça, par&$ 
%m d e  proceder a todas as diligencias e actos nece-3 
rios para a formapgo de um processo preparatorio, 
dendo chamar perante si e interrogar, tarito o rniriiotN 
arguido, como quaesquer testemunhas, obter dire* 
mente do governo ou documentos que julgar p r e e i s o ~ ~ e  
requisitar das respectivas authoridades todos os p a g d ~  
e diligencias que lhe parecerem convenientes para p@ 
feita averigiiasão do facto e da  sua imputapão. 

Art. 28.' Ultimadas a s  diligencias e completo le- 
galmente o processo preparatorio, a cornmissão apresen 
tará á camara o seu pdrecer com todo o processo, for 
mulando os artigos de  accusapão, ee julgar que esta dev s 
t e r  lugar, e indicando o maximo da  pena que lhe pare- 
cer applicavel. 

5 unico. Este maximo póde ser inferior ao que es- 
t iver marcado na  lei. 

Art. 29.' A camara designarL o dia da  discussão 



do perecer, que deverá ser pelo menos quinze dias de- 
pois da sua apresentaçzo. Todos os papeis serão impres- 
sos e distribiiidos, tanto pelos membros da camara, co- 
mo pelos ministros, enviando-se tres exemplares ao ar- 
guido. 

Art. 30." Discutido o parecer, a camara votará 
successivamerite, sobre cada um dos artigos, se a accu- 
sação deve ou não ter lugar. Votará igualmente o ma- 
xinio da pena que lhe parecer applicavel. Durante a 
discussão nbo pbdem ser offerecidos artigos que não te- 
nham sido objecto da proposta primitiva ou do parecer 
da commissão. Qualquer facto novo só póde ser assumpto 
de nova propodta, que seguirá os mesmos termos da an- 
terior. 

Art. 31.O A decisão affirmativa da  camara produz 
uma rigorosa pronuncia, cujos effeitos para o ministro 
culpado 820: 

1.O Ficar suspenso do exercicio de quaesquer fun- 
ccões publicas e com inhabilidade para ellas até final sen- 
tença; . . 

2.' Ficar sujeito a accusação e livramento perante 
o tribunal dos dignos pares; 

3.O Ser preso, se a pena for alguma das maio- 
res do que perda dos direitos politicos e expulsão do 
reino. 

8 1.O Se o accusado f6r par do reino, a prisão não 
póde ser redlisada sen%o por ordem da respectiva cama- 
ra (Carta Constitucional, artigo 26.") 

5 2.O Antes de remettido o processo para a camara 
dos pares, a dos deputados púde dispensar a prisão, se 
não a reputar necessaria, mediante fiança ou sem ella. 
A prisão, porem, terá lugar, não obstante esta dispen- 
sa, em todos os casos em que segundo a lei geral se 
reputa quebrada a fiança. 

Art. 32.' A camara dos deputados elegerá de  en- 
tre os seus membros um até tres commissarios, que pro- 
ponham, sustentem e promovam em nome d'ella a ac- 
cusação perante a dos dignos pares, e para esse ef- 
feito lhes passará as procurac;ões, que immediatamente 
serão juntas ao processo e com elle remettidas ao tri- 
bunal. 

Art. 33." Perante a camara dos dignos pares se- 
guir-se-ha O processo estabelecido na lei de 15 de feve- 

ri: 



reiro de 1849, com ae modificaç8ee constantes doa ar- 
tigos seguintes. 

Art. 34." O accusado póde nomear tres defeneo- 
res. 

Art. 35." Dos defensores não se exige outra habi- 
litação, senão a qualidade de cidadão portuguez no gaza 
dos seus direitos civis e politicos. 

Art. 36." Os pares nomeados depois de apresenta- 
da na camara dos deputados a proposta de acciisação, 
e bem assim os nomeados dentro dos tres mezes imme- 
diatamente anteriores á mesma proposta, não pódem fa- 
zer parte da camara dos pares constituida em tribunal 
de justiça para o julgamento dos ministros. 

Art. 37." O accusado póde recusar, sem allegação 
de motivo, até a quinta parte dos pares com que s e  
abriu a sessão judiciaria. 

Se os accusados forem dous ou mais, o numero re- 
cusado será repartido igualmente por todos, e se não 
admittir divisão, acreecentar-se-hão ao dito numero os 
que forem necessarios para que cada um dos accusados 
possa recusar igual numero de juizes. 

O accusador ou accusadores pódem recusar até & 
quinta parte dos pares com que se abriu a sessão, ngo 
mais, seja qual fôr o numero dos accusadores ou dos 
accusados. Uns e outros pódom oppôr suspeições, na f6r- 
ma de direito. 

Art. 38." O processo é publico e verbal. 
Art. 39." Os dignos pares que não compareceram 

a todas as sessões, não pódem ser juizes na causa. 
Art. 40.' O tribunal não póde impor ao accusado 

maior pena do que o maximo indicado pela camara dos 
deputados. 

Art. 41." No caso de ser dissolvida a camara dos 
deputados, o processo que se tiver começado continua- 
r& na sessão seguinte, sem necessidade de se repetirem 
os actos já praticadoa. Todavia os deputados membros 
das commissões serão substituidos pela camara de novo 
eleita. 

Art. 42." Antes do julgamento, a camara dos depu- 
tados póde desistir da accusapão. A desistencia deve ser 
proposta por doze deputados e approvada por dous ter- 
ços dos deputados presentes. 



CAPITULO I1 

Dos crimes communs dos ministros 

Art. 43." Nos crimes communs dos ministros, o pro- 
cesso preparatorio corre pelo tribunal judiciario compe- 
tente até á pronuncia, sendo com esta rernettido á ca- 
mara dos deputados. 

Art. 44.' Recebido na camara o processo, é man- 
dado pela meza h commissão de  infracções, que dar8 o 
seu parecer no praso de quinze dias, sobre se tem ou 
não lugar a accusação. 

Art. 45." Decretando a camara que tem lugar a 
accusapão do miriistro, a parte offendida tem direito 
de o aceusar pessoalmente, ou por procurador, junta- 
mente com o rninisterio publico, cujas funcpões são des- 
empenhadas por um comrnissario eleito pela camara dos 
deputados. 

S6 póde ser procurador da  parte offendida um ad- 
vogado, oii um par ou deputado da  nação. 

Art. 46.O O processo de accusação corre perante a 
eamara do3 dignos pares que a julga. 

Art. 47." AS disposições dos artigos antecedentes 
são applicaveis ainda que os crimes sejam anteriores á 
nomeapão do ministro. 

O ministro que tiver sido exonerado ou demittido 
antes de comepado o processo de accusapão, será julgado 
pelos tribunaes e segundo o processo ordinario. 

Art. 48." São applicaveis nos processos contra os 
ministros as disposiqões das leis geraes, que não forem 
contrarias á presente lei, e as do Codigo Penal contra 
as falsas declarapões, ou falsos testemunhos, calumniosas 
participacões e querellas maliciosas, salva sempre a im- 
munidade garantida pela Carta Constitucional aos mem- 
bros das duas camaras. 

CAPITULO I11 

Da eesponsa6ilidade civil dos ministros 

Art. 49." A responsabilidade civil dos ministros re- 
gula-se pelou principio8 do Codigo Civil e será julgada, 
pelas justipas ordinarias. 

Art. 50.' Bica revogada a legislaç?lo em contrario. 



Secretaria de Estado dos negocios ecclesiasticos e 
de justiça, 4 de fevereiro de 1880.-Adriano de Abreu 
Cardoso Machado. 

Incidente com respeito a venda de Moçambique 

Na sessão de 8 de fevereiro levantou-se um inci- 
dente a proposito da venda de lfoçambiqiie: 

O snr. Barbosa d z ~  Bocage:-Um jornal de Lisboa 
publicou hontem uma correspondencia de Pariz, na qual 
se encontra um trecho que foi transcripto de um jornal 
de Londres. 

Desejo dar conhecimento d'elle á camara, acompa- 
nhando o de algumas considerações. Diz o Dai ly  Gra- 
vh.ic: 

a .  . .Não ha duvida que a Gran-Bretanha compra- 
ria de boa vontade as possessões (portuguezas) da Africa 
Oriental, visto que ellas formam a sahida natural para 
o commercio da Mashona. No a.rzno passado u puestdo 
foi debatida entve os dous governos e julgamos que as 
negocia+.?es foram apenas adiadas com receio dos clchau- 
vinistas lusitanos.> 

JA vê, por conseguinte, v. exc.", snr. presidente, a 
a camara que o jornal de Londres affirma que ha um an- 
no o governo portuguez entabol&ra negociações com CA 

governo britannico para a venda das possessões portu- 
guezas de Moçambique, e que sómente desistíra de adian- 
tar essas negociações em consequencia de receiar o chau- 
vinismo portuguez. 

O ministerio que ha um anno occupava aquellas 
cadeiras, 6 o ministerio que subiu ao poder em 13 de 
outubro de 1890. e do aual eu tive a honra de fazer 
parte; corre-me por isso ;dever de declarar aqui, cabal 
e peremptoriamente, que a asserção do jornal de Londres 
6 inexacta e porventura calumniosa. 

O governo que subiu ao poder em 13 de oiitubro 
de 1890 foi alli chamado principalmente para resolve1 
o conflicto com a Inglaterra, não para vender colonias, 
foi chamado ao Doder Dara sustentar os direitos de Por- 
tugal sobre as nLssas possessaes de Moçambique, e pa- 



ra  dirimir o conflicto existente com a Inglaterra do mo- 
do que fosse mais decoroso para o nosso paiz. 

O governo que occupou aquellas cadeiras desde 
1890 até maio do anno  assado, tomou a seu cargo a 
missão que Il-ie fora confiada, e os homens que o com- 
pozeram pódem affirmar, sem receio de contradicção, 
que empregaram todos os seus esforc;os para se desempe- 
nharem do encargo que lhes fora commettido e téem a 
consciencia tranquilla e segura de que lograram resolver 
o conflicto com a Inglaterra  ela unica maneira por que 
podia ser resolvido e de um modo completamente de- 
coroso para o paiz. 

O governo de que eii tive a honra de fazer parte 
nunca estabeleceu negocia$ões n'esse sentido, nunca se 
occupou da venda de qualquer possessão, nunca deu es- 
se encargo, nem official nem oficiosamente a ninguem, 
e nunca lhe paisou, sequer, pela ideia, occupar-se d'esse 
assurnpto. 

Aquella asser@o do Daily Graphic, por consequen- 
cia, Q completamente falsa. 

Pcderia limitar aqui as minhas considerapGes, mas 
desejo ir um pouco mais longe. 

Hoje, completamente desligado de todos os partidos, 
sem ter lugar em nenhuma parcialidade das que divi- 
dem a nossa politica, desejo declarar que sou comple- 
tamente opposto i ideia de vender as nossas colonias. 
(Apoiados.) 

Essa questão trazida, ou ao parlamento ou ao pu- 
blico, parece me inopportuna. 

Sei que ae vê na venda das nossas colonias um 
novo elixir, ruas considero esse tão pernicioso, como o 
outro que algumas corporapões financeiras acclamararn 
como salvador e que por fim nos veio trazer a situa- 
ção dolorosa e extremamente difficil em que nos encon- 
tramos. 

No meu entender, a nossa situação nnão se resolve 
com elixires, mns sim com o accordo de todas as vonta- 
des, com a unii'io de todos os que se interessam realmen- 
te pelo bem do nosso paiz; pelo muito juizo, pela mui- 
ta reflexão e pela sujeição completa e verdadeira de 
todos 03 sacrificios que forem necessarios, o que ali86 
não passa de um dever nosso, especialmente n'esta oc- 
casião. 

Só assim nbs poderemos sustentar a nossa inte. 



gridade e manter no convivi0 das potencias uma 
são condigna das nossas tradições. 

ARTIGO VI11 

Medidas de salvação pu blíca 

Nas sessões de 22 e 23 de fevereiro foi d , & a m  
e approvado o projecto de lei n." 73, com o parecer 13%; 
que tinha por fim attender As circumstancias do thesou- 
ro, augmentando a taxa do imposto de rendimento sot1m 
os vencimentos dos funccionarios publicos, juros das ineb 
eripqões, dividendos, etc., e estabelecendo varias d i ~ p  
s i ~ õ e s  coni respeito aos titiilos da  divida publica externa 

Este projecto deu origem A lei de 26 do dito 
que é a seguinte: 

((DOM CAELLOS, por graça de Deus, Rei de Por" 
tugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os 
nossos subditos, que as c6rtes geraes decretaram e n6e 
queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 ." A taxa do imposto creado pela carta de 
lei de 18 de junho de 1880, sobre os rendimentos da 
classe B, coniprehendendo os provenientes de ordena- 
dos, pensões, soldos e quaesquer outras remiinerapões, 
pagas directamente pelo governo, ou de vencimentos de 
empregados publicos, de corporapões adtninistrativas e de 
estabelecitrientos subsidiados ou não velo Estado. é ele- 
vada e m  relação a rendimentos igoaes ou superiores a 
400!$000 réis, e mantidas as prescrippõcs e excepções 
estabelecidas no artigo 5 . O  da mesma lei, nos termos da  
Sabella seguinte: 

A 5 por cento, de 400&000 réis a 7008000 réis in- 
clusivè. 

A 1 O por cento, de mais de 7008000 réis a 1:000#000 
séis inclusivb. 

A 15 por cento, de mais de 1:000b000 réis a 
1 :5009000 réis inclusiv8. 

A 20 por cento, de mais de 1:500$(000 réis. 

5 1." Para a applicação das percentagens tomar- 
se.ha em conta a totalidade dos vencimentos que, sob 



qualquer denominapEo ou por qualquer titulo, for perce- 
bida por cada funccionario ou pensionista, observando- 
ae O disposto nos paragraphos seguintes. 

Ci 2.' D'essa totalidade se deduzirá aréviamente o " 
que o funccionario ou pensionista estive; pagando por 
direitos de mercê e quaesquer outras irnposic;ões legaes, 
e bem assim a iinportancia das c o n t r i b ~ i ~ õ e s  districtzes, 
municipaes e parochiaes. 

5 3." Não se computarão, porém, n'esta totalidade 
de vencimentos para a applica~8o das taxas fixadas n'es- 
te artigo: 

a)  A parte dos ,vencimentos que estiver sujeita a 
contribuicão industrial: 

6) As gratificagõés de commando ou de esercicio, 
determinadas oor lei. os subsidios de marcha ou de re-  
sidencia eventual, os subsidios de embarque e rações a 
que tenham direito os officiaes do exercito e da  armada, 
e os mais incluidos na excep~ão  do 4.0 do artigo 5.0 
da lei de 1 8  de junho de 1550; 

c)  As verbas para falhas, fixadas por Ici aos exa- 
ctores da fazenda publica; 

d) A parte dos vencimentos dos recebedores de co- 
marca actualmente isenta do imposto de reridimento. 

4." Por virtude da  applicação das taxas fixadas 
n'este artigo, os vencimentos iguaes ou superiores a réis 
400A000, 7 0 0 ~ 0 0 0 ,  1 :O004030 e 1 :5006000 réis, não 
pódem ficar inferiores respectivamente As quantias li- 
quidas de 395tJ000, 665G000, 900fi000 e 1:275b000 
réis. 

5 5." A contar de 1 de marGo de 1892, nenhum 
funccionario poderá perceber por ordenados, emolumen- 
tos, incluindo tanto os aduaneiros de qualquer ordem, 
como os judiciaes, pensõea, soldos e quaesquer outras re- 
munerapões pagas directamente pelo thesouro, rietn por 
accumula~ões, somma excedente a 2:00040UO réis an- 
nuaes, se estiver em servi90 activo, e a 1:500d000 réis, 
tambem annuaes, se for aposentado, jubilado ou refor- 
mado, sendo ambos estes limites liquidos de  todas as  
imposigões legaes. 

5 6." Exceptuam se do disposto no 5 anterior: 
a)  O cardeal patriarcha, os arcebispos, os bispos, 

o presidente do Supremo Tribunal de S u s t i ~ a ,  O presi- 
dente do Tribunal Superior de Guerra e Marinha, os 
membros do corpo diplomatico e consular, OS emprega- 



dos das agencias financiaes nos paizes estrangeiros, os 
generaes de  terra e mar, exercendo funcções de  com- 
mando, os officiaes da armada em commissão d e  embar- 
que nas colonias e nos portos estrangeiros e os governa- 
dores das provincias ultramarinas, os quaes perreberão 
os vencimentos que respectivamente Ihes forem fixados, 
sujeitos As disposições d'este artigo; 

6) 0 s  ministros e secretarios d e  Estado effectivos, 
que perceberão liquidos de  impostos 2:560,+$000 réis an- 
nualmente. 

7 .0  A contar de 1 de março de  1892 não poder& 
exceder a 1:500:j000 réis annuaes a somma total prove- 
niente da  accumulação, nos termos das leis vigentes, de 
quaesquer vencimentos de actividade com os de inacti- 
vidade, restando, porém, ao funccionario o direito de optar 
pelos de actividade, quando excederem só por si a som- 
ma total n'este paragrapho mencionada e com a limita. 
ção do 5 5.0 

5 8.0 Fica  sem effeito o imposto complementar de 
6 por cerito creado pela lei de 30 de julho de  1890 em 
r e l a ~ ã o  aos vencimentos de que trata este artigo, e em- 
quanto vigorarem as  taxas n'elle fixadas. 

Art. 2." A taxa do imposto complementar de  6 p 0 r  
cento, estabelecida na  lei de 30 de jixlho d e  1890, é ele- 
vada sobre as contribuipaes sumptuaria, industrial, pre. 
dia1 e de renda de casas, pela fórma constante das ta- 
bellas segninteu, mantendo-se para a contribuipão pre- 
dial o clisposto no n . O  8.0 do $ 1.0 do artigo 1.0 da mes- 
ma lei: 

a) Contribuipão sumptuaria: 

P a r a  collectas superiores a 1ORi000 réis 10 por cento 
P a r a  collectas superiores a 50t$000 réis 12 por cento 
P a r a  collectas superiores a 1008000 reis 15 por cento 
P a r a  collectas superiores a 1508000 réis 18 por cento 
P a r a  collectas superiores a 200fi000 réis 20 por cento 

6) Contribuição industrial e predial: 

P a r a  collectas superiores a 10:$'000 r6is 10 por cento 
Parz collectas superiores a 100#000 reis 12 por cento 
P a r a  collectas superiores a 200#090 réis 14 por cento 
P a r a  collectas superiores a 3008G00 réis 16 por cento 



Para  collectas superiores a 400$000 reis 1 8  por cento 
Pa ra  collectas superiores a 500fi000 réis 2 0  por cento 

c) Contribuição de renda de  casas: 

Para  collectas superiores a 10fi000 r6is 7 por cento 
P a r a  collectas superiores a 504000 réis 9 por cento 
P a r a  collectas superiores a 100d000 réis 12 por cento 
Pa ra  collectas superiores a 150t9008 réis 1 5  por cento 
P a r a  collectas superiores a 200d000 r6is 20 por cento 

5 iinico. P a r a  n contribuigão bancaria a mesma ta- 
xa 6 elevada a 15 por cento. 

Art. 3." E' elevada a 10 por cento a taxa  do im- 
posto de  rendimento, estabelecida pela lei de 1 8  de ju- 
nho de 1880, sobre os rendimentos da  classe A pela ap- 
p1icac;Zo de capitaes, com a excepçãc dos empregados 
em titulos de divida fundada do Estado ou em acgões de 
Bancos e Companhias sujeitos á contribuição bancaria 
ou industrial. 

5 iinico. E' permittido As sociedades anonymas 
substitiiirem-se aos seus obrigacionistas n o  pagamento 
das collectas tributarias, quc incidirem sobre os seus ti- 
tulos de  credito. 

Art .  4.0 A taxa do imposto derendimento a que se 
acham sujeitos os titulos d e  divida publica interna, é 
e1ev:irla a 30 por cento. 

5 iinico. São para este effeito considerados titulos 
d e  divida publica interna as obrigações de 4 por cento 
do cmprestimo de 1888, e os da divida externa, cujos 
juros forem pagos no paiz. 

Art. 5 . O  Os portadores de titulos da  divida publica 
interna e os d a  externa, nos termos do 5 iinico do a r -  
tigo 4.O, poder80 isentar se do pagamento d a  taxa do 
artigo precedente, acceitando a convers?io, por fórma 
igual B que ulteriormente fór convencionada com rela- 
9ã0 B divida externa, nos termos do artigo 8." 

Art. 6.0 Fica o governo authorisado a modificar a 
legislap?io das contribuições industrial e bancaria, de  ma-  
neira que a s  agencias filiacs ou succursaes de  quaes- 
quer Bancos, Companhias, parcerias ou outros estabele- 
cimentos de  credito, de seguros o11 industriaes, estran- 
geiros, exercendo a sua industria no paiz, fiquem, tanto 
quanto possivel, em igualdade d e  circumstancias, rela- 



tivamente a tributapão, com os estabeleciaentoa 
r e s  nacionaes. 

Art. 7." Xo oryamento do Estado será inscripta 
verba de 250:OOOJOOO réis, destinada a occorrer a o d  

$c i ts  que, em virtude da  elevapão d a  taxa do artigo 4.0, 
s e  dérem nos orçamentos annuaes dos monte pios, 
d e  aposentapão, estabelecimentos e corporapões que ma 
tenham asylos ou hos~ i t aes  ou ambos estes estabelec ?i 
mentos; e bem assim nos rendimentos provenientes de 
juros de titulos d e  dívida publica adquiridos por virtude 
da  desamortisagão dos passaes de parochos, quando es- 
ses rendimentos sommados aos demais da  parochia não 
excederem a 4004000 réis. 

unico, O governo dará conta á s  cortes do uao 
que tiver feito da  verba supra mencionada. 

Art. 8.0 Fica o governo authorisado a negociar com 
os portadores de titulos de  divida publica externa nm 
convenio dc conversão, pelo qual, garantindo lhes o pa- 
gamento do juro em ouro, e unificando os titulos n'um 
iypo novo oÜ mantendo os typos actuaes, os mesmos por- 
tadores tra~isformem até ao  maximo de metade do ca- 
pital, ou acceitem pagamento de até metade dos seus 
juros em cedulas do thesouro, com ou sem juro, amor- 
tisaveis corii ou sem prcmio,   ela verba annual que para 
esse effeito fôr destinada, e pelo modo qiie fôr estabe- 
lecido. 

5 1." São para este effeito considerados titulos d a  
divida publica externa todas as obrigapões amortisaveis 
não comprehendidas na exceppão do 5 unico do arti- 
go  4." 

2." O governo dar& conta ás cortes de todas as 
operapões que effectuar pela authdrisagão d'este artigo. 

Art ,  9.0 Os titulos de  divida externa, que antes do 
vencimento do primeiro coupon, immediato ri prorxiulga- 
gão d'esta lei, se não acharem incluídos no convenio do 
artigo precedente, ficarão identificados aos internos, nos 
termos do artigo 4.O, podendo, porém, deixar de o estar 
assim que se incluam nas disposições convencionaes. 

Art. 10.0 Para  assegurar aos crédores, tanto na- 
cionaes como estrangeiros, o pagamento integral e regu- 
l a r  dos juros e amortisação, o governo poder& consignar 
a esse fim, dos reridímentos nacionaes, aquelles que en- 
tender necessarios e preferiveis, sem, todavia, alterar a 
f6rma ordinaria de  percepção dos mesmos rendimeritos, 



mas sim restaurando, pelo modo conveniente, o antigo 
regimen da  dotaçlo d a  dívida, 

Art. 1 1 . O  As taxas fixadas nos artigos 1 . O ,  2.O, 3 .O,  

4." e 9." comeparão a vigorar na  data da  publicapão 
d'esta lei, e durarão a té  ao  fim do anno economico d e  
1892.1893. 

Art. 12.0 E' o poverno authorisado a fazer os re- 
0 

gulamentos necessarios para a execução das  disposipões 
dos artigos precedentes. 

Art. 13." E' o governo authorisado a decretar a t é  
31 de dezembro de 1892 no pessoal e no material dos 
serviços publicos e nos das corporações e administrayões 
locaes, a s  reformas tendentes 5L simplificapão dos mes- 
mos servipos e respectivos quadrou, effectuando as re- 
ducções de despezas compativeis com a sua boa orga- 
nisaczo. 

1 . O  E m  toda a reforma, que, no uso d'esta au- 
thorisação se decretar, é expressamente prohibido: 

a)  Augmentar a despeza actual do Estado no pre- 
sente ou no futuro. Pa ra  a confrontação da  despeza 
actual com a que resultar das novas organisapões, não 
se compiitarh n a  despeza actual a que se faz com o pa- 
gamento de  gratificapões não fixadas em lei especial d e  
organisa~ão de servi~os ,  embora descriptas no arçamen- 
to; e computar-se-ha nas despezas das novas oiganisa- 
pões a què vier a effectuar.se'à mais com a creaGão ou  
augmento de emolumentos ou com os empregados que 
ficarem addidos; 

h )  Contratar novos empregados para quaesquer ser- 
viços ordinarios ou extraordinarios; 

c) Aiithorisar aposentações em condições diversas 
das designadas na  lei geral de aposentações; 

dj Collocar como empregados vitalicios os empre- 
gados actuaes que a6 tenham nomeapão provisoria ou 
temporaria, emquanto houver empregados addidos com 
nomeação vitalicia, e extraordinarios com direito, por 
lei, présentemente.a entrar nos respectivos quadros, e 
salvaguardando.se os direitos dos effectivos. 

9 2." Nenhum augmento por diuturnidade de ser- 
viço será coricedido emquanto durarem as disposições 
tributarias d'esta lei, uer nos quadros do Estado, quer 
nos das corporações a ! ministrativas, ou quaesquer nu- 
tros estabelecimentos offiçiaes, salvo os casos previstos 
nas leis de  2 3  de junho de  1880 e 22  de  agosto de  1887, 



e nos decretos de 27 c 31 de março de 1890, e bem as. 
sim no decreto de 4 de setembro de 1860 e artigo 3. 
da  lei de 11 de junho de 1880, para os professores dt: 
instrucção primaria cujo vencimento annual não exceda 
a 1508000 réis. 

5 3.. Nenhum individuo estranho aos serviços pu 
blicos póde ser nomeado para qualquer vacatura que dc 
futuro occorrer, emquanto existirem empregados addi 
dos de igual cathegoria, na meama ou em diffcrente re 
partição, e que tenham as condições idoneas para o exer 
cicio do cargo que vagar. 

5 4.O O governo dará conta ás cortes do uso que 
fizer d'esta authorisação. 

Art. 14.' A contar do principio do futuro exerci- 
cio de 1892 a 1893 nenhuma despeza de qualquer or- 
dem ou natureza, ordinaria ou extraordinaria, quer se re- 
fira á metropole, quer Bs provincias ultramaririas, w j a  
ou não authorisada por lei especial, poderá ser ordena- 
da e paga pelos cofres publicoe, sem que esteja incluida 
no orçamento geral ou na lei annual das receitas e das 
despezas do Estado. 

8 1 .O Todas as ordens de pagamento serão regis- 
tradas na direcção geral da contabilidade publica, e vi- 
sadas pelo Tribunal de Contas, verificando-se a legali- 
dade da despeza em harmonia com o disposto n'este ar- 
tigo, e sobre a responsabilidade directa do mesmo tri- 
bunal. 

2." Nenhuma verba de despeza pbde ser applica- 
da  a fim diverso d'aquelle a que fôr destinada no orça- 
mento. 

5 3." São de execução permanente as diaposiçijes 
d'este artigo e seus paragraphos. 

Art. 15." Ngo se effectuará pagamento algum a So- 
ciedade, Banco, parceria ou empreza de qualquer ordem 
quando seja devedora ao Estado de qualquer quantia 
por qualquer titulo, sem que essa entidade entre nos co- 
fres publicos com as importancias devidas ao thesouro, 
salvo nos casos da existencia de contratos especiaes ce 
lebrados com o Estado, ou sem que, por convenio entre 
o governo e os devedores, seja estabelecida a fórma de 
liquidar esses debitos; podendo O governo, n'esses con 
venios, resgatar o Estado das responeabilidadas que te. 
nha por garantia de juro, ou outras, legalmente uonce- 
didas, e encontrar nos debitos de que B crCdor as im- 



portancias em que forem fixados aqueIIes resgates; de- 
vendo o governo dar conta As côrtes do uso que fizer do 
disposto n'este artigo. 

Art. 16." Ogoverno, na proposta de lei qiie apre.  
sentar ás côrtes fixando a despeza extraordinaria para o 
futuro exercicio de 1598-1893, reduzirá as  referidas des- 
pezas em importancia não inferior a 3.000:000~000 réis, 
eni relação ao mappa rectificado das despezas extraor- 
dinarias do Estado no exercicio de 1890-1591, a que se 
refere o decreto de 30 de junho de 1891, e que d7elle 
faz parte. 

Art. 17." Fica revogada toda a legislaçxo contra- 
ria a esta. 

Mandamos, portanto, a todas as  authoridades, a quem 
o conhecimerito e execução da presente lei pertencer, 
que a curnpram e fapam cumprir e guardar tão inteira- 
mente como n'ella se contiim. 

Os ministros e secretarios de Estado das diversas 
repartiçGeu a façarn imprimir, publicar e correr. Dada 
no paço, aos 26 de fevereiro de 1892. - EL.REI, com 
rubrica e guarda.-Jose Dias Ferreiru-D. Antonio Ay- 
res d e  Gouveiu-Joayz~inz Pedro de  Oliveiru Mcl~tins- 
Jorge Cuizdido Cordeiro Pinheiro Fwrtado-Francisco 
Jouprcim Ferl~eiru do  Ama~al - Antonio de Xotbza Silva 
Costa Lobo - Visconde de Clzaizceílei7.os.-(Lugar do sêllo 
grande das armas reaes.) 

ARTIGO IX 

Projecto de lei de incompatíbilidades 

Nas sessões de 4 e 7 de margo, foi discutido o pa- 
recer sobre o projecto de lei de incoinpatibilidades, pa- 
recer que é concebido nos seguintes termos: 

Senhores.-No dia 1 2  de marpo de 1%38 foi apre- 
sentado n7esta camara um projecto de lei sobre incom- 
patibilidades politicas. E r a  assignado pelou dignos pares 
D. Luiz da Camara Leine, Manoel Vaz Preto Geraldes 
e Joaquim Coelho de Carvalho. 

Esse projecto, relativo a ministros de Estado, pa- 
res e deputados, designava funcgCies que devem ser 
inhibidos de exercer conjunctamente com os seus res- 



pectivos cargos de legisladores e de membros da 
executivo. 

As propostas incompatibilidades referem s 
gares de governadores, administradores, 
membros dos conselhos fiscaes de Bancos, 
nhias commerciaes ou mercantis, de  socieda 
mas de qualquer especie. Furidamenta-se a pr 
em que: não basta aos altos poderes do Est 
austeros e immacu]ados, carecem de ser insus 
que as Companhias de qualquer natureza s 
solicitas em obterem dos poderes publicos 
isenções i r i~om~at iveis  com os interesses da naça 
thesoiiro; em que nos ultimas tempos tem sido, 
mente, consagrado pelo uso entrarem ministros 
ladores nas direcções das Companhias e dos Ba 

Extractamos do texto. 
Outro projecto, assignado pelo digno par snr. Can- 

dido de Moraes, addiccionava ás propostas incompatiba 
lidades outras, com respeito ao funccionalism~. 

Ha, pois, quatro annos que uma lei de incompatibib 
lidades foi proposta, e ha quatro annos que a camara 
dos pares reconlieceu e votou a urgencia do seu decre- 
tamento e elegeu para o seu estudo uma comrnissão 
que a formulasse. 

D'essa commissão nasceram dous pareceres: o da 
maioria, subscri~to por oito dignos pares, declarando o 
projecto inconstituc:onal no que respeitava aos minis- 
tros de Estado e talvez aos pares vitalicios; inopportu- 
no, quanto aos pares electivos e aos deputados da na- 
ção, por ter o governo promettido, no discurso da co- 
roa, uma reforma da  lei eleitoral. 

AIPm d'isso, manifestava que preferia, quanto aos 
abusos dos ministros, castigal-os por via de uma lei de 
responsabilidades, a prevenil-os, decretando incompati- 
bilidades. 

O parecer d a  minoria, assignado por seis membros 
da commissão, declarava constitucional o pro.jecto e, 
portanto, dentro das faculdades de uma legislatura or- 
dinaria; registrava a distinc~ão, suscitada pela maioria, 
entre pares electivos e vitalicios; tinha por opportuno 
assentar e definir determinadas incompatibilidades poli- 
ticas: no proprio interesse dos honzens publicos, cor- 
tando  cerce a s  ~cczZes d e  sz~speipüo que todos os d i a s  
se Zevant~nt;  e propunha: que fossem incompativeis as 



funcgões de par do reino ou deputado da  napzo com as 
da administraqão ou fiscalisapão de  emprezas ou socie- 
dades industriaes ou mercantis! que  tenham contrato 
com O governo, concessões, privilegios, subsidios ou 
garantias especiaes do Estado. 

Propunha tambem que fossem incompativeis as fun- 
cgões de  ministro com as da  administrapão ou fiscalisa- 
pão de qualquer sociedade mercantil, empreza ou socie- 
dade industrial. 

O projecto original não fazia esta distincçto; re- 
queria incompatibilidades iguaes a respeito de ministros 
e de legisladores. 

O parecer da minoria acceitava tambem da  primi- 
tiva proposig30 que se elevassem a 6 contos de réis os 
vencimentos annuaes dos ininistrou de Estado. 

O projecto do snr. Candido de Noraes fora posto 
de parte, antes como adiamento do que por motivo de 
rejeição. 

Leis de incompatibilidades, senhores, sâo, a todos 
OS povos, essenciaes. 

As circumstancias particulares em que se encontra 
cada napão no que respeita aos seus negocios politicos 
e a2ministrativos, determinam sempre a cada uma a s  
providencias, cautelas ou remedios que se 11113 tornam 
de urgencia ou de conveniencia. Assim, considerando 
todas necessidade impreterivel determinar incompatibi- 
lidades para os seus poderes politicos, diversaniente as  
decretam, segundo as suas peculiares circumstancias. 

Os altos poderes do Estado são, nsturalmente, os 
pontos culminantes para onde convergem as attensões 
dos povos; estão alli concentrados os seus direitos, os 
seus legitimos interesses, a sua honra, o seu presente, 
O seu futuro. 

-4s attribuiçses dos poderes publicos e a sua su- 
prema authoridade s,?o direitos delegados de que, por 
isso, elles não sao senhores, mas depositarios; e como 
taes, pódem ser - fieis ou infieis. 

A espectativa, pois, com que a na@o attenta nos 
seus actos, ou com que tenta prevêl-os ou julga1 os, p6- 
de signiiicar esperanpa ou satisfapão, mas póde tariiberil 
denunciar receio ou desconfian~a. 

E', pois, não só conveniencia, mas dever dos pro- 
príos poderes politicos, desviar de si, já pele sua aus- 
teridade, nem sempre ostensiva, já pelo decretamento 
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e exac$"a de preceitos claros, preciaos, efficazes 
o motivo de suspeita ou plausibilidade de  desco 

Aguardar que lhes venham exigir essas g 
C um erro, que póde trazer um perigo. 

Se ha quatro annos uma lei de incompatibili 
era julgadn urgente pela camara dos dignos pares 
guem dirh, de boa fé e com a rnzo na consci 
que no dia de hoje essa urgencia tenha afrouxa 
tensão. 

Quarenta annos de paz temos gozado sob 
liberal; quarenta annos de paz e de trabalho 
urgente e proficuo; trabalho que emprehende 
febre patriotica de quem deseja chegar ao ponto 
t e  onde jA vão outros povos que antes de nós 
ram, ou a quem mais felizes circumstancias favorec 
ram. Lanpamo-nos, pois, no caminho aventuroso do cr 
dito, unico motor que nos podia levar depressa e long 
Uontrahimos grandes è progressivos encargos, porqu 
nos era urgente vencer grandes d i s t ~ ~ a i a s  com grande 
difficuldades; nem tinhamos instrunientos, nem sufficie 
t e  numero de empreiteiros, de obreiros e dirigentes1 
ediicados práticamente para a lucta, nem tinhamos o in* 
ventario dos nossos haveres, nem o balanço dos nossos 
recursos, nem a precisão aproximada dos redditos a a& 
ferir dos multiplices trabalhos que iamos emprehenderj 
tinhamos fé e tiveram fé ern nós, nos recursos do reina$ 
incxplorados, na ousadia honra damente aventurosa que 
nobilitou sempre a nessa historia. E' certo que da aben- 
~ o a d a  sementeira ncís vimos,dia a dia, multiplicarern~se 
os fructos. 

E m  presença do notavel e progressivo augmento 
das  receitas publicas, e principalmente da quasi instan. 
tanea elevação excepcional que attingiu o nosso credito, 
chegou o deslumbramento; e como todos os povos téem 
os seus dias de imprudencia, imprudentes fomos, talvez, 
não attendendo na retracção, no refluxo da prosperidade 
que ia temporariamente, ou podia, distanciar se d a  Eu-  
ropa e arrastar-nos na corrente. 

O dia de hoje é de provapões e sacrificios, mas não 
é nem póde ser para desesperos. Surgiremos mais uma 
vez das nossas difficuldades, principalmente se as enca- 
rarmos com a serenidade dos fortes, sondando as com 
mão firme e com animo calmo. 

H a  provações que, sendo molestas no momento, são 



garantias d e  futuro, no aviso que dão do perigo pro- 
ximo. 

E' obrigação dos poderes publicos serenar o espi- 
rito da  nação, o que se não consegue por gritos d e  alar- 
me, por ameagas d e  vindicta, ou por lamentaç0es dolori- 
das; sim pelo exemplo, pela rectidão do procedimento, 
pela serenidade da coragem, pela verdade da  exposição 
e pela firmeza da justiga. 

E' principalmente n'estas occasiões excepcionaes 
que devem responder á anarchia do medo, ou da  espe- 
cula<ião facciosa, medidas promptas, mas serenamente 
meditadas e discutidas, que offerepam garantias d e  es- 
crupulosa fiscalisação aos povos, que a s  esperam, a s  
desejam e,  com direito incontestavel, a s  aguardam. 

Os poderes publicos, mais em evidencia agora que 
nos dias de esperanças venturosas ou d e  promessas dou- 
radas, devem olhar por si e retemperar-se, a qiiereretn 
ganhar e manter a authoridade que lhes é precisa. 

En t re  as medidas urgentes e que devem ser salu- 
tares, póde e deve contar se uma lei de  incompatibili- 
dades. 

Não vai  n'ella todo o remedio preciso e urgente, 
bem sabemos, e talvez que uma reforma eleitoral onde 
a lei que vamos propor podia caber, em parte ao me- 
nos, reforma que vise á possivel genuinidade da  rspre- 
sentação nacional nas condições em que é reclamada R 
precisa, que não permitta a sophisma~ão do systema li- 
beral e, por desventura, alguma vez, a coritradicção das 
necessidades do paiz esteja em breve urgentem9nte re-  
commendada. Talvez tambem uma lei sobre responsa- 
bilidades, lei preconisada desde a nossa primeira revo. 
luç?io liberal, e ainda ate hoje não promulgada, fosse 
bem vinda. 

Comtudo, como quasi sempre, nos emprehendimen- 
tos humanos, o optinzo é inimigo do bom, parece-nos 
opportuno começar pelo decretamento de  i n c ~ m ~ a t i b i l i -  
dades; parece-nos até o mais urgente. 

E' indispensavel que o legislador seja só promotor, 
regulador, juiz, dos interesses nacionaes; nunca advo- 
gado privativo de negocios particulares, por muito que 
sejam valiosos. E desgraçadamente é facto conhecido e 
reconhecido qiie esses interesses procuram solicitadores 
especiaes no parlamento; e,  se não affirmamos, n l o  e- 
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mos dados para negar que Ia os tenham lev-i 
contrado. 

E' preciso que o ministro de Estado seja, a 
cutor das leis, liberto da  suspeita de as sopl 
d e  a s  promover, propondo-as ou modificando- 
neficio de interesses particulares, muita vez em 
cordo com os do Estado. 

Queremos acreditar que não ha nem te 
em Portugal ministros que posterguem o seu 
favor de negocios privados, seus e de seus co 
administrados; mas é preciso, por honra sua e 
decoro d a  nação, pÔ1.o~ ao abrigo da  suspeita, 
isso Q mister que se mostrem inhibidos de associ 
taes interesses ou de se manterem n a  sua  depen 

Fica sempre ao Rei a liberrima escolha dos 
fios; é tambem liberrima, como sempre foi, a 
@O dos seus escolhidos. 

Não pareça que a vossa commissão tenha e 
nos conta a necessidade de serem devidamente a 
dos e protegidos, no parlamento e no governo, 
qiier interesses legitimas d a  nação. A agricultura, 
dustrias, o coinmercio, as artes, a s  Companhias, qu 
presentam esforpos d e  actividade fomentàdora da r 
z a  nacional, todo o capital que se aventura em 
zas uteis no paiz, todo o trabalho proficuo, indivi 
collectivo, téem direito incontestavel a ser ou.vi 
attendidos nos conselhos da  napão; o que 6 prec 
que esses interesses sejam considerados e protegido 
pectivamente na proporgão d a  sua justiça, e nenh 
torne dominador ou se fapa preponderante A cuuta 
detrimento dos demais interesses a que se  devem 1 

ticos respeitos e cuidados; o que é essencial é que 
tentem e menos consigam sobre pôr-se ao interesse 
ral, somma, conjuncto de todos elles, que ao Est  
cumpre favorecer e promover, liarmonisando-os. 

O projecto d e  lei que offerecemos ao vosso esc 
cido criterio não visa á prescripyão de nenlium p 
legitimo entre os poderes legislativo ou executivo; iii 
t a  s6 proscrever d ' e s~e  superior tributial da  administra - 
são o patronato e a clientella. Quer a discuusão entre 
juizes e quer juizes sem suspeição. 

Mas não basta a decisão. 
Cabe aos ministros a guarda, a cxecupão das leis; 

cumpre não só evitar lhea a tentayzo de  violarem o de- 



~posito sagrado que se lhes confia, mas dar garantias 1 
napão da sua fidelidade. 

Além de que, os ministros hoje, entre nós, sfo le- 
gisladores tambem; pertence-lhes, como aos deputados e 
pares, a iniciativa das leis; téem voz na respectiva dis- 
cussão, e voz que se tem tornado preponderante, e téem 
voto na deliberag80. 

E cumpre não esquecer que muita vez tomam para 
si 96s o direito de fazer leis, quer entrando no caminho 
das dictaduras, quer obtendo, em prodigas authorisa- 
gões, amplissimas faculdades legislativas. 

Não entraremos agora na questão de saber se as 
cortes pódem delegar direitos que lhes são delegados, 
sem vir expresso nas respectivas procurações poderes de 
substabelecer. ~lpontnmos o facto, e o costume que tem 
creado lei. 

Consentir lhes, pois, com 4 administrapão dos su- 
premos negociou a direcção ou administração de  valiosos 
interesses que procuram, de industria, influencias poli- 
ticas para, á sua sombra, poderem alastrar-se, é dema- 
siado confiar que os ministros não são homens e ,  como 
taes, su*jeitos a tentações. 

Uma lei de incompatibilidades rião deve conside- 
rar-se como correcção, mas pura cautela. E' uma lei 
de  garantias para o paix e para os poderes publicas. 

Nem é novidade entre nós. 
As successivas Constituipões portuguezas, a come- 

çar na de 1822, t6em estabelecido incompatibilidades; 
todas as leis eleitoraes as téem decretado. 

Sem fallarmos das nossas primeiras cortes consti- 
tuintes, que nem consentiam que fossem ao paço os de- 
putados sem sua expressa ordem ou licenpa, e que pu. 
nham acima de todos os graus e diplomas, para a esco- 
lha de membros do conselho de Estado, a reputapão de 
virtude, que nem permittiam que o Rei fosse itquelle 
conselho procurar os seus miriistros, que faziam exone- 
rar os secretarios de Estado para tomarem, quando elei- 
tos, assento no congresso, sem percorrermos a longa sé- 
rie de leis liberaes em que muitas incompatibilidades 
foram decretadas, attentemos na Carta Constitucional, e 
alli, nos artigos 31 .O, 32.0 e 33.'; nos artigos 10.' 5 
unico, I$.", 1 3 . O ,  17.O e 19.0 do decreto de 38 de se- 
tembro de 1852; na lei de 23 de novembro de 1859, 
artigo 5.0; e no artigo 41." da lei de 21 de maio de 



1884. N'esta série de  disposições legislativas se 
alargamento successivo das faculdades electivas 
tricção nas condições da elegibilidade. 

Incompatibilidades todos os paizes as  téem 
do e as estão multiplicando. 

Algumas leis radicalmente excluiram do par1 
to, desde os ministros, todos os funccionarios, ao 
os que ainda aguardam promoções ou melhorias 
carreira, e desde os empregados publicos até os 
listas. 

NEo pareça que vamos citar disposições ori 
de parlamentos suspeitos aos mais avançados lib 
lembremos só um decreto promulgado em Franç 
convenção nacional; tem a data de 9 de marqo de 
Depois, no mesmo sentido, podiamos citar as leis 
de junho de  1849 e de 11 de  maio de 1868, leis qu 
ram alli buscar o preceito. 

Só nos referimos, e perfunctoriamente, a dispaR4 
ções legislativas de  epochas liberaes- odiamos citar p@$i ' p- ceitcs salutares, embora com applicaçao mais restricta a 
de menos alcance, da hiutoria da antiga legislagão porta? 
gueza, que muitas ha sobre accutnulações de emprego& 
e de ordenados. Seria longo, e dispensa esse trabalho 
vossa illustracão. 

No projecto de lei que submettcmos ao vosso illus* 
trado conceito deveriamos ajuntar a s  incompatibilidade@ 
politicas a que se referem aqueilas, algumas ao mano*, das 
que propunha o digno par o snr. Candido de l l o r a e ~ ?  
Talvez e pela sua conveniencia se decidia a commissão. 

Agora mesmo, na Italia, se est8 modificando a lei 
de incompatibilidades parlamentares de 23 de  maio de 
1877, no intento de excluir d a  camara dos deputados 
os funccionarios publicos estipendiados, com excepção: 
dos ministros, sub secretarios de Estado e conselheiros 
de Estado, presidentes dos tribunaes superiores de jus- 
t iça,  officiaes superiores de terra e mar, membros dos 
conselhos superiores de instrucção publica, de saude, de 
obras publicas e minas, professores das Universidades, 
D'estas mesmas cathegorias só até quarenta deputadoa 
poderão ser recebidos; aproximadamente uma oitava 
parte da camara, nEo podendo entrar n'esses quarenta, 
maie de dez professores. 

Não deve passar sem reparo o confronto d'estee 
preceitos com o que se vê no parlamento portuguez. E? 



facto, senhores, que superabundam aqui os funcciona- 
rios publicos, e certamente não póde fazer-se esperar 
muito uma lei que regule tambem n'este ponto as incom- 
patibilidades parlamentares. 

E' forsoso que os grandes interesses da  napão ve- 
nham tomar no parlarriento o seu lugar, na proporgão 
que Ihes B devida. 

Pareceu A vossa commissão dever tornar extensivos 
ao conselho de Estado, que não é de obrigayão, nem 
porventura de grande conveniencia, ser só composto d e  
ministros, pares e deputados, as incompatibilidades pro- 
poetas para ministros e legisladores. O mais alto corpo 
consultivo, aquelle que o chefe do Estado tem de ouvir 
nos negocios de maior transcendencia, e sempre para a 
sancglo das leis, não póde, com desculpa justificada, fi- 
car fora da acção d'esta lei. 

Propunha o projecto inicial, com a maxima justi- 
que se augmentasse a remunera$o dos ministros de 

Estado, que mal pódem, se pódem, fazer face its suas 
impreteriveis despeaas com a exiguidade qi~asi  espartana 
d c ~  seus actuaes vencimentos; cortamos pelos seus in -  
teresses; e nem ordinariamente são ricos os nossos ho- 
mens publicos, nem a pobreza costuma ser das mais mo- 
ralisadoras conselheiras; mas n'este momento, em que 
se pedem ao paiz sacrificios maximos, para remissno dos  
seus pesadissimos encargos e compromissos, não ousa a 
vossa commissão trazer-vos aqueila proposta nem os  
seus authores a pretendem sustentar. 

Por  todas estas consideraqões, assentou a vossa com- 
misalo, de accordo com o governo, propor o seguinte 
projecto de lei: 

Artigo 1 . O  São incompativeis as funcções de conse- 
lheiro de Estado. de ministro e secretario de  Estado. de 
par do reino, de deputado da naqão, com os cargos de 
governador, vice-governador, administrador, membro da 
conselho de administra580 ou direcção, de  conselho fis- 
cal de sociedade anonyma, empreza bancaria, mercantil, 
industrial ou de obras publicas. 

§ 1 .O  Dos incluidos n'estas incompatibilidades a uel- ,q les cujas func~ões  politicas forem temporarias, so pas- 
sados dous annos depois de  terminadas poderão accei- 
 ta^ quaesquer dos cargos cuja incompatibilidade é de- 
cretada. 



2.0 A transgressão do disposto no paragr 
tecedente, além de tornar Zpso facto nullos os 
os eleitos ou nomeados p r a t i c a r e ~  em virtud 
pectiva investidura ou posse, serit punida 
d e  suspensão por um anno do exercicio do 
iiticos. 

Art. 2." Fica revogada a legisla$io em 

Sala da commissão, 15 de fevereiro de 189 
sé Lz~ciuno de Castro (com dec1araqões)-Çonde 
mar (com dec1ara~ões)-Murpd Pacheco-José 
Tuvures de Pontes (com declaraç5es)-Cumara 
J. V. Bnrõosa cltc Bocage (com declarapõ 
Cabval Teixeiwc de Queiroz -A .  A. de IClor 
lho (com dec1ar:ições)-M~lnoel Vaz Preto 
.loaqtcim .AIS& Cuellzo de Carvalho -Conde d 
Conde de Avilu (com declarações) -Thomaz 
lator. 

N.O 1 

Artigo 1." Os ministros de Estado effectivos, 0s p~ 
res do reino e os deputados da nação, não pódem exer- 
cer nem acceitar os cargos de governadores, directore+ 
adrrrinistradores, gerentes, nem os de membro do con. 
selho fiscal de Bancos, Companhias cominerciaes OU mer- 
cantis e sociedades anoaymas de qualquer natureza que 
sejam . 

Art. 2.0 Aquelles que ao tempo da d'ew 
ta lei jA tiverem sido nomeados para alguns dos cargos 
de que trata o artigo antecedente, serão obrigados a 
optar no praso de um mez entre o cargo adquirido e a 
pos i~ão  de ministro, .par ou députado. 

Art. 3." Os ministros de Estado effectivos receberão 
de ordenado mensal 5C08000 rbis. 

3 unico. O ministro dos negocios estrangeiros, além 
do seu ordenado, receber8 annualmente mais 1:000#000 
réis para despezas de representaç30. 

Art. 4.0 Fica revogada toda a legislação em con- 
trario. 

Sala da camara, 9 de maio de 1890.-0 par do 
reino, D. Luiz d a  Camnra Lenze-Vaz Preto-Coelho 
de Carvalho. 

O s7zr. Thmnax Ribeiro (re1ator):-Não posso jl 



com os meus proprios defeitos e muito menos com os que 
me attribuem, que são infinitos. 

No manuscripto que mandei para a meza, que de 
certo ia mal escripto, entre outras cousas, que não men- 
ciono, vejo o seguinte: 

ncontrahimos grandes e progressivos encargos, por- 
que nos era urgente vencer g a n d e s  distancias com gran- 
des dificuldades; nem tinhamos instrumentos, nem suf- 
ficiente numero de empreiteiros, de  obreiros e dirigen- 
tes, educados prlticamente para a lucta, nem tinhamos 
o inventario dos nossos haveres, nem O balanço dos nos- 
sos recursos, nem a precisüo aproximada dos redditos 
a auferir dos multiplices trabalhos que iamos emprehen- 
der. eto.), 

Ein lugar de previsses aproximadas pozeram pre-  
cisões aproximadas, o que me parece que não tem ca- 
bimento nem em escholas de iuathematica elementar, 
nem em preceitos de simples bom senso. Precisões 
uppruximadas ninguem nunca O disse nem o esct eveu, 
excepto os que me imputaram o desacêrto. 

Peço aos dignos pares que tomem nota d'esta re- 
ctificaçzo, para que n2o venham depois perguntar-me 
onde foi que eu encontrei estas precisões tão pouco pre- 
cisas. 

Tenho dito. 
O s n r .  Tauares de Pontes:-Na aixalidãde de mem- 

bro da commissão encarregada de elaborar o projecto 
que es t i  em discussão, corre-me o dever de expor a v. 
r x c a  e Q camara os motivos por que assignei o proje- 
cto com declaracões. 

Não concordo com a doutrina do artigo I.", que 
inclue nas inkompatibilidades os conselheiros de Esta- 
do, nem com a do § 2 . O  do mesmo artigo, que estabe- 
lece a pena correspondente á infracpzo do preceituado 
no 8 1." 

O conselho de Estado, comquanto seja um corpo 
politico de alta importancia, é certo que suas funcções 
são meramente consultivas. Conforme O artigo 110.' da 
Carta Constitucional, os conselheiros de Estado devem 
ser ouvidos em todos os negocios graves e medidas ge- 
raes de publica administrapHo, principalmente sobre a 
declarapâo da  guerra e ajustes da  paz, e em todas as 
occasiões em que o Rei se proponha exercer as attribui- 
gões proprias do poder moderador. 



De maneira que, além de nada deliberarem 
mente são ouvidos sobre negocios de interesse. 
do Estado e jámais sobre assumptos que particula 
te interessem a qualquer individualidade singular ou co 
lectiva. 

N'estas condições, parece-me que ninguem 
siispeitar qiie as relações com qualquer Compa 
emprcza mercantil ou industrial impecam os conselheiros 
de Estado de cumprir com imparcialidade e consciencio- 
samente o seu dever. 

Portanto, mando para a meza a ~eguinte  
posta: 

((Proponho que ou conselheiros de Estado sejam ex 
cluidos da incompatibilidade decretada no artigo 1.") 

Pelo que respeita ao 5 2." do artigo I.", acho que 
tambem deve ser substituido. 

N'este paragrapho estabelece se que, al8m da nu.  
lidade dos actos praticados, aquelles que infringirem a 
disposipão do 5 1." terão a pena de um anno de suspem 
são do exercicio dos direitos politicos. 

Affigura-se-me altamente inconveniente decreta1 ae 
nullidade dos actos praticados  elos directores de Com 
panhias ou emprezas que, tendo transgredido O 9 1.0 do 
artigo, n'ellas acceitarem cargos antes de decorrido o 
praso que elle marca. 

Sendo, como é, o projecto exclusivamente politico, 
parece-me que n'elle se ngo devem incluir disposipõ 
que por qualquer fórma vão alterar as disposições de 
reito, que regem os actos juridicos das Companhias 
emprezas mercantis ou industriaes. 

Além d'isto, o 5 1.' dispõe que nenhum ministro, 
par ou deputado possa acceitar quaesquer cargos incom- 
pativeis, antes de passarem dous annos depois de terem 
terminado suas funcpões, e nada dispõe quanto a Com- 
panhias e emprezas. 

D'este modo torna se evidente que quem viola o 
preceito da lei é o ministro, par ou deputado que ac- 
ceita o cargo incompativel, antes de decorrido o pra- 
so legal. A Companhia ou empreza não, porque nenhu- 
ma obrigação se lhe impôz. 

E, portanto, decretar a nullidade dos actos da  sua. 
administracjão importaria violação do preceito de  eterna 
justiça,-que a pena não deve ir alem do delinquente. 



Acresce que seria muito difficil, se não impossivel, fazer 
a applicação d'esta penalidade. 

Supponhamos que o cargo illegalmente acceito era 
o de membro do conselho fiscal de  uma (jorupanhia. 
Todos sabem que as attribuiçaes do conselho fiscal con- 
sistem em examinar a escripturação, convocar a assem- 
bleia geral, assistir ás sessões, fiacalisai a administra- 
$210, verificar o estado d a  caixa, etc., etc.; como se  
hão-de accurnular estes actos, que nem deixam, em re- 
gra, vestigios? 

E pelo que respeita a actos juridicos, seria facil 
illudir a disposipzo da lei. Bastaria que o administrador 
illegal, embora os aconselhasse, se abstivesse de os exe- 
cutar. Mas ha mais, a nullidade a que venho de  referir- 
me, ern muitos casos prejudicaria terceiros e innocentes, 
o que seria absurdo. 

Se  a incompatibilidade decretada no projecta é d e  
interesse publico, como entendo que 6, cumpre garantil-a 
com oritra penalidade mais grave que a que se estabelece 
no projecto. A pena de suspensão de direitos politicos por 
um anno 6 irrisoria, o que de simples intuipão. Por es- 
tas razões proponho que o $ 2.' seja substituido pelo se- 
guinte: 

n §  2." A infracção do disposto no paragrapho ante- 
cedente será punida com a pena de suspensão temporaria 
dos direitos politicos e multa at& um armo.)) 

Este projecto não é um projecto de suspeição; a a  
contrario, o seu fim é repellil-a. O facto de muitos ho- 
mens politicos terem cargos em Companhias é que faz 
levantar rla opinião publica alguma suspeita contra elles. 

Pela minha parte não suspeito de ninguem. Só jul- 
go mal aquelles que procedem mal. Fóra d'isso tozos 
presumo probos e honrados. 

Para não abusar mais da  benevolencia da  camara, 
termino por aqui as minhas considerapões, mandando 
para a meza as propostas que já li. 

Lêram-se na meza as seguintes propostas: 
uProponho que o 5 2.0 do artigo 1." seja substitui- 

do pelo seguinte: 
8 2.0 A infraccjão do disposto no paragrapho ante- 

cedente se r i  punida com a pena de suspensão tempora- 
ria dos direitos politicos e multa atb um anno.-Tuvurea 
de Po1ztes.u 

aProponho que os conselheiros de Estado sejam ex- 



cluidos da incompatibilidade decretada no artigo 1. - 
Tavares de Pontes. » 

Foram adrnittidas. 

O snr. conde de Caetro (eobre a ordem):-Antes 
de apresentar a minha mopão, permitta v. exc." que fa- 
ça algumas considerações, declarando desde já  que, ten- 
do estudado e conhecendo a questão, a minha proposta 
não significa o receio de entrar na discussão do assumpto 
do projecto. 

Direi mais que encontro no projecto quatro deL.i- 
tos: 1 . O ,  é inconstitucional; 2 . O ,  não é liberal; 3 . O ,  é irit:f'- 
ficaz; e 4.0, finalmente, levar-nos.hia ao absurdo, desde 
que se admitta o principio da suspeipão. 

Assim, é claro que eu não posso apoiar o projecto. 
Para não cansar demasiadamente a attencão da ca- 

rnara, tratarei por agora de comprovar a minha primei- 
ra  propoeiyão: a inconstitucionalidade do projecto. 

Assim o considero, porque entendo que elle impor- 
ta uma limitapão das prerogativas da corôa. 

Fundo-me para isso na doutrina dos artigos da 
Carta Constitucional e do segundo Acto Addiccional. 

Em primeiro lugar o artigo 74.' da  Carta diz que 
o Ilei exerce o poder moderador: 

5 1: Nomeando os pares sem numero fixo. 
3 5." Nomeando e demittindo livremente os minis- 

tros de Estado. 
Ora, parece me que, quer em relavgo aos pares, 

quer em relação aos ministros, direi mesmo que mais 
ainda em relação aos ministros, pois diz a carta que a 
corôa os nomeia livremente, o projecto 6 inconstitucional, 
pois estabelece restricções á liberdade de nomeapão que 
compete ao poder moderador. 

E ha ainda no mesmo sentido os artigos ti." e 7." 
do segundo Acto Addiccional, que substituiram o artigo 
39." da Carta. 

E esta prerogativa rCgia, era e 4 tanto constitucio- 
nal, que s6 por camaras com poderes constituintes é que 
pôde ser modificada, para o fim de se fixar o numero 
de pares que o soberano podia nomear. Pois por este 
projecto, snr. presidente, o exercicio d'aquella attribui- 
980 do poder moderador fica tolhido- 



Além d'isto, se esta lei passar, dá-se a circumstan- 
cia de que O par nomeado vitaliciamente não tem o di- 
reito de opção entre O lugar de par e o cargo de qual- 
quer Companhia ou empreza. 

O par antes de tomar assento póde renunciar, mas 
depois não póde renunciar nem, portanto, optar; antes, 
sim, pbde perder o seu lugar, quando não tome as- 
sento dentro do praso marcado na lei, dentro de um 
anno. 

A lei de 3 de maio de 1878, que é a lei organica 
do pariato e que recebe a forpa d'aquelles artigos da 
Carta, marca os unicos casos em que se perde a quali- 
dade de par do reino. Leia.se o ireu artigo 7.O, que diz 
o seguinte: 

((Nenhum par poderá ser privado da dignidade de 
par, nem impedido de exercer as suas funcções, senão 
por alguma das seguintes causas: 

u 1 .O Se por alguma das causas declaradas nas leis 
perder a qualidade de cidadão portuguez. 

n 2 . O  Se fôr condemnado em alguma das penas que 
importam perdimento de direitos politicos. 

(13." Se deixar de  prestar juramento e tomar aseen- 
to na camara dentro de um anno depois de nomeado, ou 
de haver adquirido as condições que por lei são exigi- 
das para o exercicio do pariato, salvo havendo impedi- 
mento legitimo reconhecido tal pela camara. » 

E a lei de 24 de julho de 1883, que trata da parte 
electiva da carnara dos pares, no seu artigo 1 2 . O  deter- 
mina igualmente com relago aos pares eleitos as mes- 
mas cauaas, acrescentando no 8 1 . O  que esses tambem 
poderão perder o seu lugar pelos motivos por que O per- 
deria qualquer deputado. 

Se, portanto, o projecto que se discute ataca e offen- 
de, como fica demonstrado, os artigos a que me referi, 
o que resta saber é se esses artigos são dos considerados 
constitucionaes, isto é, dos que não pódem ser deroga- 
dos nem alterados por uma legislatura ordinaria. 

Ora, leio no artigo 144." da Carta Constitucional 
o seguinte: 

((E' s6  constitucional o que diz respeito aos limites 
e attribuigiies respectivas dos poderes politicos e aos di- 
reitos politicos e individuaes dos cidadãos. Tudo O q ~ i @  
não é constitucional póde ser alterado sem as foi.malida- 
des referidas pelas legislaturas ordinariaa.~ 



Agora pergunto eu: as disposiç8es do pro2* 
ferindo os artigos da  Carta e do Acto Addiccional, 
vão directamente restringir os limites e as attribui- 
de  doixs poderes politicos-o poder moderador e o poder 
legislativo? 

I ~ t o  parece-me fóra de  duvida; é uma limitação cla. 
r a  e manifesta dos poderee do Estado. 

Por  este motivo vou, pois, mandar para a meza a 

seguinte proposta: 
({Proponho que a questão pr6via da  inconstitucio 

nalidade do projecto se-ja discutida e votada antes da 
mesmo projecto.-Conde de Castro. » 

O snr.  Camara Lerrae:-Permitk-me a camara que, 
tendo por tanto tempo insistido no assumpto de  que tra- 
t a  o projecto em discussão, agora, que me cabe a pala 
vra, divida a minha orapão em differentes partes, sem 
que por isso a catnara tenha motivo para se  assustar de 
que eu v$ fazer um longo discurso. 

Desejo em primeiro lugar responder a algumas das 
observações feitas pelos dignos pares que combateram 
o projecto, e comeyarei o meu discurso, como é de uso 
comegarem os prégadores sagrados, apresentando no 
principio da  sua oração um texto latino. Sei que pr6go 
n o  deserto. 

O texto latino que eu apresento será o de  Plutarcho 
(liv. 2.", de Rep. linpossibile est unum plzcres avtes bene 
exerce~e.  E' impossivel a um a6 individuo exercer bem 
muitas artes ou officios. Pois em Portugal ha qudm quei- 
ra exercer sete e oito officios. Assombroso. 

Dividirei as observações que tenho de fazer em 
duas partes, considerando a questão tanto   elo lado his- 
torico e politico, como,pelo lado jiiridico e moral. U m a  
das partes abrange precisamente a proposta do snr. con- 
d e  de Castro. 

Como a camara sabe, foram precisos quatro annos 
de  inuistencia da minha parte, resistindo a toda a sorte 
de  difficuldades e de sophismas que se apresentavam, 
para poder vir A discussão este malfadado projecto. A 
sua  importancia, a sua urgencia, os seus resultados sa- 
lutares estão nos factos que toda a camara conhece e que 
collocaram o paiz nas dolorosas circuinstanciaa que nin- 
guem ignora e que todos deploram. 

Talvez a camara me não julgue competente para 
tratar  esta questlio, porque não sou jurisconsulto; mas eu  



provoco os dignos pares a tratar esta questEo, tanto no 
campo juridico, como no campo politico e historico. 

Esta questão para mim é de principios. Não vejo 
n'ella individuos, não vejo amigos nem inimigos. 

Se  me guiasse s6 pelos interesses dos amigos, que 
me prézo de os ter em todos os partidos (Apoiadosj, tal- 
vez que o projecto não viesse á discussão. 

Estou convencido de que, nas actuaes circumstan- 
cias, é de alta conveniencia tratar esta questão, e por 
isso sentirei que este projecto, ou mais modificado, ou 
menos, tenha um voto contra. A camara subiria no seu 
nivel moral e não teriamos no futuro de passar pelo des- 
gosto de julgarmos um dos sem membros, suspeito de 
abuso de confianpa. 

Sei que me attribuem sentimentos que não tenho. 
Dizem que fui movido por inveja, ou que pretendi lan- 
gar suspeiq2io sobre o caracter de alguem. 

Não entram no riumero dos meus defeitos tão ruins 
paixões. Mais adiante se verá quem tem feito insinua- 
ções. 

Quero seguir na discussão uma certa ordem chro- 
nolo,' ~ i c a .  

Se se tratasse de inveja, tinha muitos invejosos na 
minha companhia; nada menos do que Borges Carneiro, 
visconde de Fonte Arcada, Rebello da Silva, Garrett, 
José Estevão, Saraiva de Carvalho e até o snr. JoséLu-  
ciano de Castro. 

Sabe S. exc." de que tenho realmente inveja? E' de 
não pertencer a um paiz em que os seus homens politi- 
cos sejam isentos de suspeições e vistos com olhos mais 
complacentes pelo publico. Seria este o resultado salu- 
tar d'esta lei que se discute. 

Sou or conseguinte, aposto10 de um principio de 9.p 
alta moralidade politica. Opportunamente mostrarei quem 
são os a~os ta tas  do mesmo ~ r i n c i ~ i o .  

E note a camara que a propaganda contra este pro- 
jecto é sómente feita pelos jorriaes monarchicos; os re- 
publicanos defendem-n'o e até o acham insufficiente. E u  
creio que este facto prejudica a monarchia; mas que im- 
porta a monarchia em presenpa dos interesses feridos! 

Houvc um dos jornaes adversos ao projecto que, 
referindo-se a elle, o tratou por essa cousa, como se um 
projecto da camara dos dignos pares merecesse ser as- 
sim considerado. 



E' por causa d'apuella cousa (Riso) que os 
illustres adversarios andam tã o inquietos. 

Tambem me chamam Catão. Ora, realmente, 
sinnapSio é mal cabida. Creio que a camara fará 
inteira ao meu caracter. (Apoiados.) Briavezc é 
n.%o sou. Talvez alguem estranhe a palavra. E u  
co. Br iareu ,  de  que falla Virgilio, significava n 
gos tempos o que, modernamente, se charna syn 
ou conzildo. 

NHo se assuste a camara por vêr esta quan 
d e  livros que aqui tenho diante de mim. Isto é uma 
pecie de  reserva que tenho para me defender até os ula 
timos entrincheiramentos, ou antes é. uma bateria & 
Krupp com a qual espero defender me dos ataques 4 mi- 
nha  ideia. Pa ra  discutir uma auestão d'estas tive de an 
d a r  pelas bibliothecas, e 18 encontrei, por exemplo, um 
livro intessante. E' de  um nosso classico, Jeronymo da 
Cunha, intitulado Arte dos buchareis ou o Peqfeito juiz, 
livro raro que trata dos hriareus. 

Não sou I>ria.i.e.ic. Defendo a minha ideia e defendo 
o meu projecto, que sei vai ser muito combatido. 

Uns  chamam-lhe insuficiente; outros chamam-lhe 
exaggerado, outros elixir. Será. Porque sendo remedio 
conhecido. e não como o do dr. L)ulcarnara. se fosse aa- 

L 

plicado aos directores do caminho de  ferro de  Lourenço 
Marques, não estariamos de certo nas circumstancias d e  
pagar uma grande indemnisapão. Outros chamam-lhe in- 
constitucional, e é sob esta ultima feição que o snr. con- 
d e  de Castro o apresenta á camara; mau eu vou provar 
a S. exc.", não com a minha humilde opinião, mas com 
pareceres de incontestavel valia, que elle i? tão constitu- 
cional como mal cabida a tr ica parlamentar de  S. excaa 
Isto sem offensa ao seu caracter, que respeito. 

Vamos á lei de 1878, que é da iniciativa do digno 
par e meu particular amigo snr. conde do Casal Ribei- 
ro. Es ta  lei foi muito discutida no seio d a  commissão, e 
d'ella fazia parte o snr. Moraes Carvalho, pa i  do nosso 
collega ex-tiiinistro da  justipa, vulto eminente da  juris- 
prudencia (Apoic~dos), e que todos respeitavam pelo seu 
caracter e pelo seu saber. 

Sambem fazia parte da mesma comrnisu?io o snr. 
Blártens Ferrão, jurisconsixlto abalisado e cujos dotes a 
camara venera e devidamente aprecía. (Apoiados.) 

Pego desculpa á camara de a fatigar com a histo- 



ria d'este assurnpto; mas eu nLo posso deixar de citar 
um parecer que estci, assignado por pessoas tão respeita- 
veis e tão cornpeterites. 

E r a  tambem membro d'essa commissão o snr. Bar- 
ros e Sá, e era mais, era relator. 

S. e ~ c . ~  escreveti um relatorio tão pomposo, que o 
snr. conde do Casal Ribeiro, quando o ouviu Iêr, dcu- 
lhe um abraso, confessando que tudo estava excellente- 
mente collaborado. 

Não lerei todo esse relatorio, mas unicamente o pre- 
ciso para demonstrar o nenhum fundamento da incons- 
titucionalidade que se invoca. 

c 0  estabelecimento de cathegorias não importa li- 
mitação, restricção, ou cerceamento da faculdade cons- 
titucional dada ao  Rei; destina-se, pelo contrariei, a es- 
clarecer a consciencia do monarcha, e a dirigil-o na sua 
escolha, ou, como dizia n'esta casa O nosso fallecido e 
chorado collega conde de Lavradio, nâo tem por firn 
coarctar o poder moderador, mas sim fortifical-o, para 
evitar as ciladas dos maus ministros. 

«A prerogativa régia, apesar da  apparerite genera- 
lidade da disposi$io constitucional, não 8, não p6de ser, 
ampla, absoluta, iilimitada, incondicional e arbitraria, 
Tem limites moraes e naturaes, e são os que resultam 
da razão politica que justifica a instituisilo d a  primeira 
camara, dos fins a que ella se destina, e da missão que 
lhe estlt incumbida. 

« A  constitucionalidade da doutrina do projecto pa- 
rece, pois, evidente, quer se considere s6 e unicamente 
em vista da prerogativa d a  coroa, quer se considere 
tambem e ao mesmo tempo em face dos poderes da  ca- 
mara.n 

Este parecer foi convertido na lei de 2 3  de maio 
d e  1878. 

Os  seus illustres signatarios é que respondem a o  
digno par o snr.  conde de Castro, nEo sou eu. 

O artigo 2." do Acto Addiccional (& Constituisão 
de 1826) de 5 de julho de 1852 reconhece claramente 
O principio das incompatibilidades parlamentares. O pro- 
jecto de que se trata não é, pois, inconstitucional, an- 
tes deve considerar.se como o regulamento da materia 
constitucional jit decretada. 

Mas ha mais, ha as opiniões de estadistas e juris- 
consultas de outras nações, os quaes, com titulo justifi- 
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cado, passam por authoridades na materia. Da mesma 
opinião é Canovas que, tratando de  um assumpto simi- 
Ihante, dizia: 

«O que hoje não soffre contestapzo Acerca da com- 
petencia dos parlamentos sobre materia constitucional 
é que as Constituições e as reformas são feitas pelas côr- 
tes ordinarias e não constituintes. Que nos modernos go- 
vernos parlamentares se costuma ir  buscar para modêlo 
a Inglaterra, e que quando é preciso procurar anteceden- 
tes sempre se recorre áquelle paiz, aonde o Rei e as 
cortes téem authorisaplo para modificar e interpretar s 
Constituição. Todo o poder de que uma nação O capas 
reside no parlamento. Emquanto um parlamento está 
formado, esse parlamento é a nação e tem todos os po. 
deres na naçiio.~ 

Aqui est8 como o snr. Canovas de1 Castillo respon- 
de  á proposta do digno par o snr. conde de Castro. E 
não só este; o snr. Rios Rosa disse no parlamento hes- 
panhol: 

aNão p6de negar-se ao parlamento a faculdade, a 
authoridade de interpretar a Constituição. O parlamen- 
to que não tivesse essa authoridade, seria nixllo. Ficaria 
com as mãos atadas e B mercê das facgões. Seria um 
simulacro de parlamento, uma burla, uma phantasia, um 
sarcasmo. » 

Acho, portanto, escrupulo demasiado e, permitta- 
se-me dize1 o, descabido. 

E comtudo tanta vez tem sido rasgada a Carta 
Constitucional! 

Mas não quero passar adiante sem apresentar outra 
opinião que combate a do snr. conde de Castro, e esta 
agora é a do meu illustre amigo o snr. Hintze Ribeiro, 
exarada em um relatorio que pelo bem elaborado, como 
são sempre os trabalhos de S. e x ~ . ~ ,  vale a pena Iêr á 
camara. 

«Não ferem nem offendem as prerogativas consti- 
tucionaes; não atacam nem desvirtuam o eystema repre- 
sentativo; são antes uma garantia do seu regular func- 
cionamento. E' livre a coroa na nomeação dos seus mi- 
nistros, livre continúa sendo; a incompatibilidade ape- 
nas faz cessar, para o que é nomeado, o desempenho de  
funcções alheias ao alto cargo que se lhe confia. Livre 
era a coroa na nomeaçgo dos membros d'esta camara e 



a lei de 1878, designando as  cathegorias, traçou para  
essa nomeação os limites que houve por convenientes. D 

Esta  opitiião era tambem a d e  todos aquelles que, 
com o snr. Hintze, assignaram o parecer d e  que S. exc.* 
era relator; e entre esses estava o snr. Antonio de  Ser- 
pa,  a quem, embora não seja jiirisconsulto, ninguem De- 
ga  competencia e authoridade em assumptos d'esta or- 
dem. (Apoiados.)  

Mas parece que em outras epochas não havia os es. 
crupulos que apparecem agora. 

O snr. Josk Luciano de  Castro não 0s teve quando 
quiz eleger tt sua vontade a parte electiva d'esta caina- 
ra. O mc8mo fez o snr. Serpa no seu ultimo ministerio. 

O Rei, o poder moderador, nomeia quem quizer; o 
individuo é que tem de  optar, o que  é uma coiisa mui- 
to differente de  ir cercear as prerogativas reaes. 

Queria limitar por aqui as minhas considera~ões,  
pois durante o correr do debate terei mais occasiões d e  
tomar a palavra para defender mais largainente o meu 
projecto. 

Por  agora só quiz responder á s  observa~ões  que 
acho catnpletarnente improcedentes. 

Pego desculpa á camara se pnrventura abusei d a  
sua benevolericia. 

IIouve votaçHo nominal sobre a proposta. 
Disseram app-ovo os dignos pares snrs.: marque5 

d e  Fontes Pereira de  Mello, condes de Arriaga, de Aza- 
rujinha, do Bomfim, de Cabral, de  Castro, cie S. Ja- 
nuario, dt! Linhares e de  Paraty,  visconde de  Souza da  
Fonseca, Anselmo Braamcamp Freire, Pinto d e  8Iaga- 
lhàes, Vasconcellos Gnsmão, Jos6 Luciano de Castro, 
3lexia Salems, Julio de Vilhena, Mathias de  Carvalho 
e liodrigo Affonso Pequito. 

Disseram reje i to  os dignos pares snrs.: condes de 
Ficalho, de Gouveia, de Lagoaça, de Thomar e de Val- 
bom, visconde de  Villa DIendo, 1CIoraes Carvalho, Souza 
e Silva, Antonio Candido, Ferreira de Mesquita, Augus- 
to Jos6 da  Cunha, Bazilio Cabral, Teixeira d e  Queiroz, 
Carlos Palmeirim, Sequeira Pinto, Hintze Ribeiro, Jero-  
nymo I'imcntel, Coellio de Carvalho, José Augusto d a  
Gama, Baptista de Andrade, Tavares de  Pontes, Jos6 
Horta,  Barbosa du Bocage, Camara Leme, Souza Avi- 
des, Franzini, AIiguel nlaximo da  Cunha Monteiro, Tho- 

* 



ma5 Ribeiro, Thomaz de Carvalho, visconde da Silva 
Carvalho, conde de Avila e Telles de Vasconcellos. 

A proposta foi, portanto, rejeitada por 31 votos aon- 
tra 18, e por isso continuou em discussão o projecta 
de lei. 

O snr. conde de Linhares:-Principia por declarar 
que o seu voto 15 absolutamente contrario a este projecto 
de incompatibilidades, tão caro ao seu collega o snr. D. 
Luiz da Camara Leme. Votará, pois, contra elle in  li- 
mine, na generalidade e na especialidade, e se ha qua- 
tro annos o seu author o promove e acalenta com tanto- 
amor, ha tambem quatro annos que elle, orador, o re- 
jeita i n  petto. 

Não tenciona agora fazer um longo discurso para 
justificar o seu voto, pois que o não julga necessario, 
nem gosta de cançar a camara; dirá comtudo o que jul- 

f a indispensavel e nada mais, conforme o seu costume 
e ser conciso e de não fazer perder tempo á camara. 

Declara em primeiro lugar que, não sendo, não ten- 
do sido e provavelmente não tendo de ser, nem dire- 
ctor, nem fiscal de nenhuma Companhia ou Banco, B per- 
feitamente imparcial no seti voto, e que muito pouco lhe 
importariam pessoalmente as penalidades inventadas pelo 
snr. D. Luiz no seu projecto,. porque de certo não vir8 
a perder os seus direitos politicos accumulando funcções 
do pariato com as de director de Companhia. 

Sempre dirá que, tendo elle, orador, sido director 
das construcções navaes durante a bagatella de trinta 
annoe, em que serviu no Arsenal, e tendo estado em 
consequencia das suas funcgões officiaes em contacto com 
muitos notaveis industriaes estrangeiros e portuguezes, 
lhe teria sido facil por essas relações com casas da pri- 
meira importancia, principalmente inglezas, ser director 
de qualquer empreaa particular relativa a obras de cons- 
trucções maritimas; mas entendeu sempre que, sendo 
sarvidor do Estado, era melhor limitar-se a servil-o ex- 
clusivamente. Com isto não quer vir criticar quem hon- 
radamente  roced de de outra maneira: mas affirmar sim- 
plesmente que elle, orador, o não fez e provavelmente 
o nEo fard agora, que est4 mais retirado da vida activa. 

Sempre tem o orador ouvido dizer que os homens 
de Estado portuguezea eram principalmente notados pela 
nua honradez, isençgo e, diga-ae, pela sua pobreza no fim 



de uma vida consagrada a servir o mesmo Estado. Po- 
deriam errar,  mas não prevaricaram. 

Com effeito, se percorrermos a longa lista dos nos- 
sos estadistas (e só fallará dos mortos por uma razão 
obvia), desde Passos ao  conde de Lavradio, desde Fer-  
rer a Fontes, desde Carlos Bento ao  duque de  Avila (que 
foi director do Banco Hypothecario), todos foram hon- 
radissimos, incontestavelmente honradissimos e insus- 
peitos. 

Carlos Bento, o nosso saudoso collega, que tantas 
vezes foi ministro, morreu pobrissimo, e os outros esta- 
vam longe de  ser ricos. 

Disse um digno par, que o precedera e que é mem- 
bro d a  cominissRo, que  este projecto n%o era  de suspei- 
ção! Pois o que era então? 

O orador entende qixe a feic,Srio principal do proje- 
cto é a siispeiç8o de  todos e de  tudo, que hoje é a mais 
recente moda. 

Niio basta a crise que afflige o paiz, seniio estar- 
mos agora a levantar novas suspeitas sobre os homens 
de  Estado, e suggerii-as ao povo que, soffrendo nos 
seus interesses, está, disposto a procurar e a acceitar 
victimas expiatorias. 

Nós todos nos conhecemos e naturalmente n%o acre- 
ditamos em certas sixspeições; rnas não se dão as  mes- 
mas circurnstancias na  massa do publico mais ignoran- 
te e disposta a crêr todo O mal que lhe suggerern cer- 
tos jornaes e uma imprensa violenta, isto principalmen- 
t e  em um moniento em que todos mais ou menos soffrem 
nos seus interesses e necessidades, em que se Ihes pe- 
dem severos sacrificios. 

Pois n5o vimos nós ser apresentada na  outra cama- 
ra uma accixsa@o a um ministro da  fazenda, por ter 
pago um coupon da  divida do caminho d e  ferro e acu- 
dido a varios Bancos, impedindo assim a bancarrota do 
paiz! Pois quando esse zx-ministro n'esta casa do par-  
lamento expôz o seu-supposto crime e acceitou d'elle a 
res~onsabil idade inteira. não foi d e  facto absolvido mo- 
ralmente pelos dignos pares, todos que o foram cumpri- 
mentar pela maneira franca e clara com que tinha ex- 
plicado e justificado o seu procedimento, e não presen- 
ceou o orador os apertos de mão geraes que se segui- 
ram ao discurso d'esse ex-ministro, e não lêu o orador 



em muitos jornaes importantes apreciações muito fava- 
raveis? 

E o snr. Cunha, tambem ex-ministro, nHo k accu- 
sado, e não conhecem todos o seu nobre caracter? 

Acabe-se, pois, com este systema de suspeições di- 
rigidas a todos e a tudo. Esta lei, repito, não é sen2lo 
inopportuna, por alargar e estender a ministros, pare8 
e deputados suspeições novas. Além do que, aonde se ir& 
buscar quem os substitua, se os tornamos de todos sus- 
peitos, sonzo aos oradores dos meetings? 

O orador julga ter dito o sufficiente para justificar 
O seu voto, que 6 ,  como não podia deixar de ser, B vis- 
ta do que expôs, inteiramente contra a generalidade s 
especialidade do projecto. Termina dizendo que basta- 
ria citar a honrada figura do snr. Thomaz Ribeiro (re- 
lator do projecto), tantas vezes ministro, e que certa- 
mente não é suspeito a ninguem, para Justificar o seu 
voto e provar que os nossos homens de Estado vivos não 
silo de menos confiança, emquanto a honradez, do que 
os illustres mortos que citou com saudade. 

O snr. Antonio de Serpa:-Apressei-me a pedir a 
palavra para uma simples declaração. 

Voto contra o projecto pela principal disposição que 
contem, e pelas que lhe faltam e que deveria conter. 

Permitta-me v. e ~ c . ~  que leia as proprias palavraa 
do artigo 1.": 

aSão incompativeis as funcçces de conselheiro de  
Estado, de ministro do reino, de deputado da nação, com 
os cargos de governador, vice-governador, administra- 
dor, membro do conselho de administrapão ou direcção, 
de conselho fiscal de sociedade anonyma, empreza ban- 
caria, mercantil, industrial ou de obras publicas.)) 

Ora, devo dizer que não sou nem governador, nem 
vice.governador, nem membro do conselho de adminis- 
tração, nem da direcção, nem do conselho fiscal de ne- 
nhuma sociedade anonyma, empreza bancaria, mcrcan- 
til ou industrial. Portanto, não sou suspeito nas poilcaa 
palavras que vou proferir. 

Voto contra este projecto, principalmente pela dou- 
trina do seu artigo l . O ,  que me parece completamente 
absurda, pelo menos emquanto aos pares e deputados. 
Faço excepção dos ministros, não pela questão de sus- 
peiçaes, mas porque entendo que ellea devem occupar o 



seu tempo em administrar os negocios do Estado e nZo 
os das Companhias. 

Mas porque ha de  privar-se d e  ser membro do par-  
lamento o par ou deputado, que  for gerente de uma Com- 
panhia de segiiros, d e  uma Companhia para a fabrica- 
ção de rolhas de co r t i~a ,  d e  uma Companhia d e  expor- 
tação de vinhos, de fiasão e tecidos, ou de minas? 

Isso está em completo desaccordo com as  tenden- 
cias economicas d a  epocha. Nós temos hoje muito maior 
numero de  sociedades anonymas do que tinhamos lia 
vinte ou trinta annos; e querri sabe se chegará tempo 
em que nem mesmo os proprietarios possam explorar a s  
suas terras convenientemente sem recorrer a emprezas 
ou sociedades? 

Diz  muito bem o meu particular amigo, o snr ,  re-  
lator: 

« A  agricultura, as industrias, o commercio, a s  ar- 
tes, as Corripanhias, que  representam esforsos de activi- 
dade fomentadora de riqueza nncional, todo o capital 
que se  aventura em emprezas uteis no  paiz, todo o tra- 
balho proficuo, individual ou collectivo, téem direito in-  
conteatavel a serem ouvidos e attendidos nos conselhos 
d a  nação.)) 

Todo o capital, todo o trabalho individual, o com- 
mercio, todos téem direito a ser ouvidos pelos poderes 
publicas. As catnaras devem ser representantes de to- 
dos os intereases. Pois entao os banqueiros pódem ser 
membros do parlamento, e os gerentes das sociedades 
anonymas não, quando as sociedades anonymas pódem 
ser Amanhã tudo?! 

A proposito, vou contar á camara um facto succe- 
dido commigo. 

Pouco tempo depois d e  entrar para a vida piibli- 
ca, quando fui encarregado da  pasta das obras publicas, 
no primeiro dia em que me sentei nas cadeiras ministe- 
riaes, chegou.se a mim um deputado, Iiomem muito sé- 
rio, grande proprietario, e disse-me: ((Conte com o meir. 
apoio; voto todas a s  medidas que trouxer á camara, ca- 
minhos de  ferro, obras nos portos, nas estradas, onde 
quiser; se para tudo isso fôr necessario emittir inscri- 
pçoes-era o systema de então-conte commigo. Ago- 
r a  o que não voto é um real d e  augmento do imposto 
sobre a  propriedade!^ (Biso.) 

Ora, digam-me se este proprietario não era milve- 



zes mais suspeito d o  que qualquer membro d e  socieda- 
des anonymas! 

Admira-me, pois, o vêr assim redigido este artigo 
principal do projecto, estabelecendo uma incompatibili- 
dade que não existe em neuhum outro paiz. 

O snr. D. Luiz da Camara Leme (interrompendo): 
-Eu mostrarei ao  digno par que existe. 

O snr. Antonio de Se rpa  (continuando):-Póde aer, 
mas nno chegou isso ao meu conhecimento. 

O illustre relator da  commissão falla nos legislado- 
res de  1820, que eu  respeito, porque sou filho de  um 
d'esses homens. 

Mas o congresso foi ha setenta annos, e o mundo 
desde ent8o tem já caminhado; aquelles legisladores eram 
muito patriotas, mas tambem muito theoricos e inexpe- 
rientes, e por isso s sua obra àesappareceu como fumo. 
Vieram depois os homens práticos, os Aguiares, os Mou- 
sinhos, os Silva Carvalhos, e a obra d'estes é que per- 
dura. 

Disse que ritio votava este projecto, porque elle, 
como referi, apresenta incompatibilidades que não de -  
viam existir, e deixa d e  mencionar outras que talvez fos- 
sem necessarias, como as incompatibilidades de  muitoe 
furiccionarios publicas, aquelles que estão em lugaree 
amoviveis e que s t o  da  confiança do governo. (Apoia- 
dos.) 

0 snr.  Thomaz Ribeiro: -Ainda se póde acceitar 
a ideia do digno par. Pela minha parte declaro que ain- 
da alargo esse circulo de  incompatibilidades. 

O o~ador:-Tambem poderiamos estabelecer a s  in- 
compatibilidades por interesse da  administração publi- 
ca,  como por exemplo, para os officiaes arregimenta- 
dos, que fazem falta nos respectivos corpos? para os jui- 
zes de primeira instancia, porque nús precisamos muito 
d e  justiqa, e a camara sabe muito bem que na  ausencia 
d'esses juizes, toma posse do lugar um juiz substituto 
que nem sempre tem a capacidade, a independencia e os 
conhecimentos precisos para fazer justiça aos povos. 

Como disse, n'este projecto esqueceu o que havia 
d e  mais importante. 

Uma voz:-Não esqueceu. 
O orador:-Então se não esqueceii, não sei onde 

está. Aqui ha annos um illustre ministro, que sinto não 
vêr  presente, mas a quem muito respeito, propôz i ca- 



mara uma lei, que se não chegou a discutir, e que  tinha 
por fim tornar incompativeis os lugares de membros das 
duas camaras com os lugares de consellieiro do Tribu- 
nal de Contas. Votaria contra essa lei, mas acho essa in- 
compatibilidade mil vezes mais defensavel do que aquel- 
la que aqui vem, porque não ha dia nenhum em que o 
Tribunal d e  Contas nno tenha de interferir nos actos do 
governo, porqne não ha pagamento nenhum que não vá, 
ao visto d'aquelle Tribunal, e que elle póde recusar, co- 
mo tem recusado. 

E' verdade que o ministro, cuja ordem de paga- 
mento nzo foi visada, tem o direito d e  appellar para o 
conselho de  ministros, mas o Tribunal de  Contas é a 
primeira instancia, e, como tal, apesar de  eu votar con- 
tra, achava mais razão d e  ser a essa incompatibilidade 
d o  que a tiido isto quaritu aqui vem. 

Depois, falla-se tambem ern rnoralidade; ora,  a mo- 
ralidade é essencialmente ~essoa l .  

S e  um ministro, um par, um deputado, 6 um ho- 
mem de bem, não sacrifica nunca os interesses do paiz 
aos interesses d e  qualquer sociedade ou Companhia 
(Apoiados), e poderia apresentar factos que provam exa- 
ctamente o que acabo de  dizer. Mas, se adriiittirmoe 
agora a hypotliese de que ha  um ministro, um par ou 
um deputado que não são homens de bem, nzo 6 pre- 
ciso que elles sejam gerentes de Coinparihias, para que  
obtenham os cscandaiosos favores aue  deseiam contra os 
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interesses do Estado. 
Eis aqui as isazões por que não voto o projecto. 
N a  sesszo de 23 proseguiu a discussão sobre o pro- 

jecto de incompatibilidades. 
O n z r .  Cama~a  Leme:-Sinto não vêr nenhum dos 

dignos pares qiie na  ultima sessão impugnaram o pro- 
jecto que se discute. 

Estou no meu posto, como, no fim da  batalha de  
Waterloo, um soldado da  velha guarda  quc morre, mas 
não se rende. 

Desejava, antes de entrar n a  materia de  que  t ra ta  
o projecto, referir-me ao meu illustre amigo e digno par 
snr. conde d e  Castro, que na ultima sessão aqui apre- 
sentou, como questão prévia, uma proposta que a cama- 
r a  rejeitou. 

Com respeito a essa questão prévia, devo dizer que 
estranhei que o illustre presidente da  commiss&o tives- 



se  votado a proposta do digno par snr. conde de Cas- 
tro, e que no seio d'ella não tivesse dito uma unica pa- 
lavra sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalida- 
d e  do projecto. Surprehende me ainda mais que o digno 
par o snr. marquez de  Fontes Pereira de 8fello votasse 
a moção do digno par o snr. conde de  Castro, sem se 
lembrar que o scu illustre tio não julgoir inconstitucio- 
na1 a lei de  23 de maio d e  1878 que reformou esta ca- 
mara.  

Quando o digno par  srir. conde de Castro apresen- 
tou a sua questão prévia, eu julguei que era da  nature- 
z a  d'aquelln que, não ha muito, foi apresentada no se- 
nado brazileiro, ao tratar se tambem de uma questão de 
incompatibilidades, questão que dizia reapeito a um se- 
nador qiie exercia ao mesmo tempo o lugar de presi- 
dente de uma das provincias d'aquella republica. 

A q~iestão versava sobre se o lugar de senador 
e ra  ou não incompativel com o de  presidente de uma 
das provincias. A proposta d e  lei dizia que  e ra  incom- 
pativel. 

Como a camara sabe, houve a eote respeito uma 
grande discussão. 

Sabe v. e x ~ . ~  e a camara o que  resultou d'essa 
discussão? Votar-se, por grande maioria, que o referida 
senador, que era  irmão do presidente da  republica, n"ao 
podia tomar parte na vota<;ão, isto 6, que esse senador 
ngo podia ser juiz em causa propria. 

Ora ,  foi exactamente do voto d'esse senador que 
dependeu a votaçâo. A camara votou a questão d a  in- 
compatibilidade. 

E m  seguida foi a deliberapão do senado apresen- 
tada á aancsão do presidente da  repiiblica, o qual lhe 
p6z o veto, e a questão voltou á camara dos sena- 
dores. 

Sabe v. exc.", porém, o que aconteceu? 
O senado, por um terso, rejeitou o veto, e o resul- 

tado foi que o presidente da  republica teve de resignar 
o seu lugar. 

Veja a camara como um paiz que é republicano 
trata a s  questses de  alta moralidade politica, ao  pas- 
so que aqui se apresenta uma questão prévia que tinha 
por fim annullar até a discussão d o  meu projecto. Pas- 
moso! 

NBo seria eu  que apresentasse essa questão prévia, 



não porque me fallecessc a coragem, mas porque ainda 
deposito confiança na sensatez e independencia da ca- 
mara dos dignos pares, e que ella ha-de manter as suas 
tradiçGes gloriosas e honradas. 

Hei-de seguir passo a passo, argumento a argumen- 
to, todas as opinizes addiizidas contra o projecto, ainda 
que desordenadas, e para isso hei.de vêr-me na neces- 
sidade de consultar differentes vezes os apontamentos 
que tenho, fazendo a diligencia para que me não esca- 
ue nenhum. 
I 

Sinto-me hoje bastante incommodado de saude, mas 
aqui estou no meu posto, sentindo só que não estejam 
presentes aqilelles que tenho a combater, mas não sou 
o culpado d'essa ausencia. 

O ~ 7 1 7 . .  Thonznx Ribeiro:-Apoiado, 
O orador:-Continúo na minha argumentaçgo, por- 

que o meu estado de sande póde aggravar.se e impe- 
dir-me de  justificar as minhas puras intenções e o meu 
voto. 

Creia v. e x ~ . ~  que tenho o maior pezar de vêr-me 
na necessidade de combater as  opiniões de um antigo 
amigo e antigo correligionario, o snr. Antonio de Ser- 
pa, cujo caracter muito respeito e a cujas intenções 
presto hoinenageni; mas realmente os argumentos que 
S .  exc." apresentou B camara, estão abaixo da sua in- 
telligencia, como vou provar It camara. 

Não esperava que o digno par viesse sustentar tal  
opinilo com tão descuidada argumentag30. 

Julgava-o Lini adversario muito mais habil. 
Disse S. exc." que o projecto é absurdo e que B 

insuficiente. 
O projecto é absurdo? 
Pois não sabe s. exc..? que o parecer que assignou, 

e de que foi relator o snr. Hintze Ribeiro, era muito 
similhante ao que estamos discutindo? 

Variam na redacção, mas a essencia é qirasi a 
mesma. 

Pois S. exc." classifica-o de absurdo! 
Não posso Iêr á camara todos os documentos que 

tenho aqui 'á porque essa leitura levaria muito tempo, 
r J_ j B  porque nao quero enfadar a camara; mas eu peço 

aos dignos pares que ponham ern confrclnto os dous pro- 
jectos para averiguarem se são ou não exactas as minhas 
affirmapões. 



O projecto é insufficiente? 
Mas porque não apresenta S. exc.' propostas que 

o tornem mais completo? 
Porque foi que S. exc.", no seu ultimo ministerio, 

n to  decretou, por acto de dictadura, uma lei mais am- 
pla, contentando-se apenas em considerar incompativeis 
as funcções dos ministros com as de directores das Com- 
panhias anonymas? 

Os factos vieram mostrar que essa lei não passou 
de uma nuvem de poeira lançada nos olhos do publico. 
Um ministro da situação transacta voltou para o seu 
lugar n'um Banco muito conhecido, e a mesma lei foi so- 
phismada! 

Mande as suas emendas e a camara que as avalie. 
O snr. Thomat Ribeiro:-A poiado. 
O orador:-Pois ente projecto é. insufficiente e tem 

soffrido tanta opposição? Que faria se fosse mais além. 
Permitta-me o digno par que lhe diga que 6 uma 

apreciação desagradavel para os membros da commis- 
são e para o snr. presidente do conselho, que deu o 
seu assentimento ao projecto. 

Pois entto o snr. Dias Ferreira, um jurisconsulto 
tào abalisado, um homem tEo intelligente, ia conceder 
o seu voto a um projecto absurdo?! 

Este projecto é. moral, não é. outra cousa. 
Que o digno par o snr. Serpa era distrahido, j4  

todo4 nús sabiamos; mas que S. exc." fosse tambem es- 
quecido até ao ponto de não se lembrar, agora, de que 
tinha assignado o relatorio do snr. Hintze Ribeiro so- 
bre um projecto na sua essencia similhante a este 
que se discute, i: que constitue uma perfeita surpreza. 

Outro argumento.. . Tenho tantos a responder que 
não me chega o tempo, nem quero enfadar a camara 
referindo-me a todos; e por isso passarei em claro al- 
guns. 

Outro argumento é o das suspeições. 
Mas aqui tem v. exc." a Carta Constitucional, que 

todos nús juramos, e que esta, cheia de suspeições ana- 
Iogas. 

O que diz o artigo 26.O? 
Diz que o par ou deputado não pdde ser preso 

sem authorisação das camaras legislativas, excepto em 
flagrante delicto de pena capital. E' isto, ou não, uma 
suspeição? 



Passa-se ao artigo 103.O e ahi vem a questzo das 
responsabilidades ministeriaes, que é lettra morta, O que 
tão tristes restiltados tem produzido para as finanpas do 
paiz. 

«Art. 103." Os ministros de Estado serão responsa- 
veis: 

5 1.' Por traisão; 
$ 2." Por peita, suborno ou concussão; 
5 3 . O  Por abuso de poder; 
5 4.0 Pela falta de observancia da lei; 
5 5 . O  Pelo que obrarem contra a liberdade, segu- 

rança ou propriedade dos cidadãos; 
5 6.0 Por qualquer dissipaçb dos bens publicas.» 
Pois então tudo isto não sZo suspeições lanpadas 

aos ministros? 
O artigo 111.0 refere-se aos conselheiros de Esta- " 

do, e diz que são responsaveis pelos conselhos que dé- 
rem, oppostos As leis e ao interesse do Estado, manifes- 
tamerite dolosos. 

Segundo o argumento do snr. Antonio de Serpa, 
B claro que, por esta disposição da Carta, o snr. conde 
de Valbom e o snr. Hintze Ribeiro são suspeitos. 

Ora, realmente, se os dignos pares não tivessem 
outros argumentos para apresentar, se não fossem outras 
razões, o meu projecto era votado necessariamente. 

Não quero canpar a atteny.80 da camara lêndo ou- 
tros artigos da Carta. 

Outro argumento foi que aa honradez não depen- 
de das leis, mas sim do earacter dos individuos)). D'es- 
se modo, todas as garantias legaes são uma inutilida- 
de, ou, antes, são prejudiciaes, porque envolvem sue- 
peipão. 

Por exemplo, a fiança exigida ao thesoureiro do 
Banco de Portugal é uma inutilidade, e, além d'isso, 
B uma suspeipão. 

O mesmo se ~ ó d e  dizer de um recibo. ou de uma 
L 

escriptura, at6 entre pessoas de familia. 
Creio que em direito se diz, quando os argumentos 

provam de mais, n%o provam nada. Quid nimis probat 
nihil probat. 

Outro argumento é o que se refere A representa- 
ção das classes. 

Pois então os accionistas das Companhias não pó- 
dem ser representados? Pois a sua representapão só B 



effectiva quando os representem directores de alta ca- 
thegoria politica? 

Os accionistas não téem interesse senlo em que lhes 
administrem bem os seus capitaes. 

Os directores téem acção directa nas Companhias 
poderosas que dispõem d e  milhares de  contos de  réis, 
e a sua influencia póde ser prejudicial aos seus inte- 
resses. 

Os dignos pares téem exemplos bem tristes, e nHo 
me obriguem a dizel-os todos. 

H a  um argumento da  ultima hora e que ainda nXo 
foi produzido n'esta camara, mas que foi apresentado 
por um jornal que se diz sério, e a proposito do qual 
não posso deixar de dizer alguma cousa. 

Diz que a carestia das subsistencias é uma razto  
justificativa das accumiilaçGes de  altas funcções publicas 
com as  de  directores e gerentes de  Companhias. 

E o pobre? Ainda a proposito da  representação 
das classes perguntarei porque não hão-de ser repre- 
sentadas no parlamento a s  classes inferiores da  socie- 
dade? 

Porque, como alguns dizem, a sua illustraçXo nXo 
Ihes dá esse lugar? 

Pois agora, na  Allemanha, é assustadora a propa- 
ganda a esse respeito. E' preciso notar que a camara 
não C. uma academia, e que no parlamento, ha certos 
interesses e limites a attender. 

Contra esse argumento, ha um documento impor- 
tantissimo, que vou lêr á camara, e que responde cabal- 
mente a essa razão, como muitas outras. E' o alvar6 d e  
D. João IV ,  que se attribue a João Pinto Ribeiro. 

Diz esse alvarh: 
((Eu E1 Rei faço saber aos que esta minha lei vi- 

rem, porque tem mostrado a experiencia por muitas ve- 
zes os grandes inconvenientes que se seguem de uma 
mesma pessoa servir dous officios, pois é sem diivida 
que raras vezes succede serem tão compativeis, que se 
possa acudir a differentes occupaçZes, como convém a 
meu serviço e melhor e mais breve aviamento das par-  
tes; e porque tambem convem muito que, repartindo-se 
o galardão por mais pessoas, haja com que premiar os  
benemeritos; tendo entendido que por falta d e  noticia 
se consultam e provêem pessoas que tkem dous officios 
em grande damno de  melhor governo do bem comrnum. 



pelas razões referidas: hei por bem de resolver que, 
qnando se me consultarem as propriedades, ou serven- 
tias dou officios, se faça expressa menção, se algum dos 
propostos tem outro, para que, segundo o exercicio dos 
officios, qualidade e merecimento dos nomeados, possa 
resolver o que mais convier a meu serviço; e que succe- 
dendo d'aqui por diante fazer mercê de algum officio de 
propriedade ou serventia a pessoa que tiver outro, sem 
d'isso se fazer expressa menção, farei d'elle a quem o 
denunciar, sendo capaz; e para isso se executar e cum- 
prir inteiramente, como n'esta minha lei é declarado, se 
registrará nos livros do desembargo do Paço e nos das 
casas de Supplicação e Relaçãõ do Porto. 

~ A l v a r h  de 28 de outubro de  1 6 4 4 . ~  
Viram vv. e ~ c . ~ "  o que se diz aqui? 
Pois ha um outro alvará do marquez de Pombal, que 

é o seguinte: 
a 0  9 1.0 do titulo IV,  da  lei citada de 22 de de- 

zembro de 1761 contra as accumulações, diz assim: 
((Sendo indispensavel obviar ao abuso que com geral 

escandalo e grave prejnizo d a  minha real fazenda e da 
expediçzo e direito das partes, se introduziu n'estes 
ultirnos tempos; procurando-se os officios, não para ca- 
da  uin se occupar do meu serviço e no publico do bem 
commum dos meus vassallos, mas sim para n'elles se 
constituir em patrimonio dos que os accumularam, etc., 
ordeno. . . )) " - .  . 

« E m  terceiro lugar que nenhum official de carta 
possa accumular em si dous officios d a  minha real fa- 
zenda, nem d o u ~  ordenados nas folhas d'ella, declaran- 
do-os como declaro por incompativeis e prejudiciaes A 
paternal clemencia com que procuro que os effeitos da 
minha real benignidade chegnem ao maior numero de 
necessitados benemeritos, que couber no possivel. 

« E  tudo debaixo da pena de perdimento dos offi- 
cios e inhabilidade, para entrar em o u t r o . - E ~ - R ~ ~ . -  
Conde de 0eiras.u 

Digam-me se estas disposicões são ou não justissi- 
mas e se mais adequadas as póde haver para a situa- 
ção em que nos encontramos. Se as subsistencias estão 
caras e se escasseia o trabalho, mais uma razão para 
desaccumular os serviços. O argumento que refuto 8, 
pois, contraproducente. 

Já em tempos li A camara uma lista das funcgõea 



desempenhadas por certos individuos que são 
deputados. Aqui a tenho ainda, e d'ella le 
mencionando apenas os cargos, e omittindo os 

Por. exemplo. Ha  par do reino que é ao 
tempo lente aposentado de uma eschola superio 
ctor aposentado de um serviço importante, direc 
ral de um ministerio e mernbro de um consel 
sultivo. 

H a  deputado que Q ao mesmo tempo lente 
cliola Polytechnica, lente do Instituto, vogal do 
das alfandegas, inspector das alfandegas e 
commissão da manutenção do Estado; exercen 
diversas commissões no estrangeiro. E ha outros. 
estão, com sete e oito empregos. 

Porgue? Porque, snr. presidente?! 
Cumpram se as disposições dos alvarás de D. Jm 

IV  e do marquez de Pombal. 
Referiu-se o digno par o snr. Antonio de Serpa w 

cortes constituintes de 1820, a que pertenceram 
grandes patriotas Rorges Carneiro, o illustre pai de i ~ a  

exc." e o avo do snr. Margiochi. 
Pois a primeira cousa que fizeram as constituinte8 

de 1820 foi tratar de uma lei de incompatibilidades. 
Diz, porirm, o digno par que estes homens eranr 

respeitaveis, é certo, mas eram theoricos?! Ora, eu peim 
6 camara que compare a situaqão de 1820 e a morali 
dade que havia então n'este paiz, com a situagão do 
paiz actualmente, e a moralidade que actualmente exis 
te. D'essa comparação vêr-se-ha bem que n5o se tra-ei 
unicamente de uma questão ttieorica. 

Mas ha mais. Trinta annos depois d'aqiiella epo- 
cha, passou-se na camara dos deputados um facto que 
vem corroborar o que eu acabo de dizer. Foi nada mais 
e nada menos do que uin facto succedido com o pai do 
actual snr. ministro dos estrangeiros, o snr. Costa Lo- 
bo, aue era caixa claviculario do contrato do tabaco. 

r L 

E r a  um homem de excellentes qualidades, notavel pela 
sua philantropia; todos o adoravam, mas apesar das 
suas altas qualidades, pozeram-o fora da  camara. A 
proposito d'esse facto houve larga discussão, na qual 
tomaram parte os primeiros oradores da camara, co- 
mo Garrett, Rebello da  Silva, Holtremann e José Es- 
tevão. 

Tenho aqui as  palavras d'este illustre tribuno; não 



lerei os discursos de todos, porque todos disseram mais 
ou menos a mesma cousa. José Estevão disse, e com 
elle Garrett, que nClo se podia admittir na camara um 
individuo, apesar da  respeitabilidade do seu caracter, 
que fosse director de qualquer Companhia, porque esse 
individuo não podia ter independericia bastante para re- 
solver sobre qualquer negocio de que porventura a ca- 
mara tivesse de tratar. Isto não era insinuaçlo ao ça- 
racter d'aquelle illustre cavalheiro; era apenas uma 
preven~ão da lei. 

Quem p0de duvidar do caracter e das boas inten- 
çoes de José Estevão e Garrett? 

Eram uniformes as suas opiniões, e por isso ape- 
nas farei transcrever no meu discurso o extracto do 
discurso do grande José Estevgo: 

E' o seguinte: 
«Que estavam eriipenhados n'uma qiiestão de prin- 

c ipio~ e que, apesar dos esforcos que se faziam para li- 
vrar o parlamento das influencias politicas e das Com- 
panhias, ainda esta questzo apparecia. 

((Iteferindo-se a 1846, declarou que j á  em tempo 
se inseriu na lei o principio das Zncompatiòilidades, 
ainda que essa resolugão custou a levar a eff&to. Que 
em 1545, quarido se tratou de fazer a lei eleitoral, ap- 
pareceu a mesma liicta. Que o pensamento do decreto a 
tal respeito era separar do parlamento as influencias 
das Companhias, para o deixarem livre de exigencias 
pessoaes no e x e ~ c i c i o  d e  legisiur e arredar as suspei- 
tas de que elles tinham alguma influencia nas suas de- 
liberaqões, mas que para o conseguirem era preciso que 
houvesse forga e tenacidade. Que elle e os seus amigos 
nKo abdicavam das suas ideias.)) 

Pois é o que faço agora. 
Como a historia é rica d'estes exemplos, e eu não 

posso prescindir da Eiistoria, porque ella é que justifica 
e d i  razZio ao Deu projecto, vou citar alguns dos mo- 
dernos. 

E m  26 de mart;o de 1873 foi o snr. Fontes bem 
mal tratado na camara dos snrs. deputados (o meu il- 
lustre amigo o snr. Serpa deve lembrar-se) e parece-me 
que ainda hoje vejo o seu busto, que está ante mim, 
estremecer indignado sobre o seu pedestal, recordando- 
se da  acre moção de suspeição que então se apresentou. 

Farei transcrever uma parte do discurso com que 
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s fallecido Saraiva de Carvalho precedia a a 
930 da  sua mopão. 

Dizia o snr. Saraiva de Carvalho: 
«Não ser i  porventura verdade, que certas 

patibilidades devem estar, ou antes, esta0 prom 
na consciencia de todos, embora O não estejam 
positiva? NZo tem a moral publica ar suas exig 
E u  entendo, szcstento que ha incompatibilidade 
entre o eurgo de mi)zistvo da coroa e o de adminis 
de Companhias subsidiadas e depelzdentes do g 
(Apoiados.) 

«Não admittimos que haja ministros com as 
naturezas de ministros da coroa e de administra 
d a  Companhia dos Caminhos de Ferro! (Mtbitos 
dos.) Bi isto zcmu suspe+ão, e aos ollzos do pubiic 
na-se eila mais grave, pelo facto dos acco~dos 
Companhia dos Canzi?ahos cle Ferro de Norte e L& 
renz esma especie de morgado dos ministevios vegener 
~ e s !  (Afiiitos apoiados.) 1) 

Quem administra agora esses morgados?. . . 
A moção é a seguinte: 
((Considerando que em todos os negocios relativgg 

a cmprezas ou Companhias, que tenham dependenci* 
do governo e do parlamento, é absolutalneiite necesEej 
rio, que os que hajam de lhes conceder vantagens e m* 
.tipular segiiranças para o Estado, nXo tenham os se* 
intevesses ligados cona os das Companhias e en2prezi"ra 
celjasp~etensões tdem de exanainar e decidir perante o di 
reito ou a equidade, sem a menor sombra de afleigão ozi 
desfavor. 

((A camara, lamentando que os interesses da  Com- 
panhia dos Caininhos de Berro Portuguezes fossem an- 
tepostos aos do Estado e menosprezados os rigorosos 
preceitos da  moralidade, essenciaes na governação pu- 
blica, passa 6 ordem do dia. 

«bala das sessGes, 26 de março de 1873.-Saraiva 
de Ca~valho-Marianno de Carvalho-Pinto Bessa- 
Bafzdcira CoelTzo - Pereira de M i ~ a n d a  -8ilva Mendes 
-Pra~zcisco da Albecpzcerpue. a 

Diga-me a carriara: que significapão tem esta mo- 
ção?. . . Ella deu até lugar a que o snr. Fontes, ern uma 
das suas phrases felizes, dissésse que certas insinuapões 



nem chegavam a enlameal-o, pois que as  esmagava com 
o tacão da sua bota! 

Por essa occasião levantou-se o snr. JosB Luciano 
de Castro e disse que era preciso que aquelle governo 
deixasse de macular as cadeiras do poder. 

Disse mais o snr. JosB Luciano: 
a 0  parlamento portuguez não p6de estar á mercê 

de nenhuma Companhia, a nossa opinião não p6de ficar 
dependente de que a Companliia acceite ou não acceite 
as propostas que lhe forem feitas. . .; mas o que devo 
dizer (referindo-se aos snrs. Fontes e Serpa) é que ss. 
exc.""éem obrigação de manter immaculada a digni- 
dade do poder e conservar bem âIto o decoro d'essas ca- 
deiras. » 

Referir me.hei ainda á questão do caminho de  fer- 
ro de Lourenço Marques, em que quasi todos os minis- 
tros das diversas situayões politicas eram directores e 
em que algixns d7elles influiram para que fosse posto de 
parte um decreto que tinha rescindido o respectivo con- 
'rato, por ter O concessionario faltado a condições que 
n'elle se continham. 

Esse decreto já estava assignado pelo Rei e apesar 
d7isso foi mettido na gaveta e substituido pela portaria 
de 23 de marco de 1886!!! 

Sabe v. exc." o que resultou d'este facto? 
Mais tarde foi dirigido ao meu illustre amigo, o 

snr. Serpa, um artigo publicado no Diario Po~ i i l a r  in- 
titulado: 0 7.esto. 

E' o seguinte: 
« E m  virtude das negociapões tratadas em Lisboa 

pelos inglezes Seymour e Reeves, representantes do 
banqueiro Matheson, foram depositados no London & 
Brazilian Hank cerca de 6 0  contos de réis á ordem do 
snr. Serpa PzmenteZ, que recebeu o competente livro de 
cheques; com essa quantia pagou Serpa Pimentel 36 
contou de réis, nos quaes entram os seus proprios orde- 
nados e a compra, que lhe fizeram, de 1:200 acções 
beneficiarias que lhe tinham sido dadas por Mac-Murdo. 
alas Serpa Pimentel levantou o resto do dinheiro e gas- 
tou o resto.)) (Diavio PopuZai., 22 de  maio de 1889.) 

Estes factos são historicos, e não podia deixar de 
os apresentar ii camara. Duvidava-se da probidade de 
S .  exc.", de que nunca duvidei. 

Já que citei este importante jornal, destacarei de 



um seu artigo mais recente, de 22 de junho de 1891, 
um trecho, que é o seguinte: 

nExpiique alguem, se p0de, como ha intelligencia, 
estudo, actividade, tempo, para açatnbarcar no meerno 
amplexo innumeras profiss8es, aqui burocrata, alli en- 
genheiro, além professor, acoli negociante, hoje politi- 
co, ámanhã industrial, agora legislador, logo executor 
de leis, depois fiscal da  sua execução, um dia represen- 
tante do Estado, outro dia representante das partes que 
contratam com elle, sempre ac~umiilando gratificações, 
sempre amontoando ajudas de custo, como se aos sete 
empregos que professa correspondessem sete estomagos 
tambein?! » 

E a doutrina official é a mesma. Citarei apcnas a 
portaria de 9 de novembro de 1576, auçignada por An- 
tonio Rodrigues Sampajo, pela qual se jiilgou incornpa- 
tive1 o ltigar de juiz ordinario de Boticas com o cargo 
de vereador municipal por (diz a portaria) nüo permitti- 
rem as leis do pai2 que se yezcnam 7 ~ a  nzenna pessoa as 
funcções de adnzi iz is t~a~ e julga?*. Note v. exc." que 
esta portaria foi assente no parecer dos fiscacs da coroa, 
E podia citar immensos outros documentos d'este ge- 
nero. 

A camara sabe bem as circumstancias ein que esta- 
mos. Nós hoje temos de pagar uma indemnisapão, Deus 
sabe de auantos mil contos de réis. 

EstA pendente esta questão, que vem aggravar con- 
sideravelmente a situac8o financeira do ~ a i z .  

Estavam os syndicatos mettidos nas Companhias. 
E queixam-se de se insistir n'uma lei de incompa- 

tibilidades politicas! 
&Ias, a proposito d'esta cdntroversia de interesses 

por causa das Companhias, tenho aciiii um artigo muito 
curioso e bem pouco edificante em que os proprios cor- 
religionarios se injuriavam mutuamente e se chamavam 
ratas da G ~ a n - & a .  

Não o leio todo, porque isso me levaria muito tempo 
e porque a linguagem é impropria d'esta camnra. 

Até andou mettido n'esta contenda o snr. ministro 
d a  fazenda. 

Faziam allusões acres e creio que injustas ao snr. 
Oliveira Martins, e diziam que S. exc." tambem era di- 
rector da  Companhia da Povoa de Varzim. 



O snr. Oliveira Martins defendeu-se energicamente 
contra estas insinuapzes. 

Não leio todos estes documentos para não cançar a 
camara e citarei apenas a fina réplica de um joven e ta- 
l e n t o s ~  deputado, que por esta forma respondia A accu- 
saplo que o Dia& Populav Ihes fazia nos seguintes 
termos: 

((Vossês o que querem é rou6ar tudo quanto pos- 
sam apanhar. ), 

A réislica foi esta: 
((Ratos, anh!. . . Ratos para que? Para  comerem o 

queijo do paiz? Isso sim! Já não resta senão a casca. E 
ainda assim se nós somos ratos; os senhores são r a t a s . ~  

Entzo dizia o Diario P0~7z~lar estas amabilidades 
ao snr. Serpa e agora, no Dia& de sabbado ultimo, 
faz lhe niixitos elogios, dizendo: 

nFallou adiiiiravelmente, como S. exc." sempre cos- 
tuma fallar. 

«Esrnagoii o author do projecto. 
ctAquillo sim, aquillo é que foi discurso.)) 
Pois 6 o mesmo D i u ~ i o  Po2~7lZa.r que diz isto. Quan- 

do foi que este jornal fallou a verdade? Agorc, ou en- 
%o? Agora, fazendo justiqa As altas qualidades do snr. 
Serpa, digo eu. 

Quem ficará esmagado sob o peso de toda esta ar- 
gurnentapão e d'estes documentos? A consciencia publi- 
ca que responda. 

Admiro-me de que se diga que as influencias poli- 
ticas não téem nenhuma importancia no seio das Com- 
~ a n h i a s .  
L -- 

Pois téem toda a importancia. 
Lembra me a este respeito o que dizia n'uma ses- 

são da outra camara o illustre deputado snr. Franco 
Castello Branco: 

nQue, emquanto foi delegado do ministerio publi- 
co, niriguem se tinha lembrado d'elle para director de 
qualquer Companhia; mas que, logo que foi eleito de- 
putado e os seus discursos tiveram uma certa acceita- 
$0, . . começaram a convidal-o para director de Compa- 
nhias. 1) 

Creio, porém, que S. e ~ c . ~  recusou sempre nobre- 
mente taes offerecimentos. 

Ao mesmo proposito proferiu o snr. Arroyo, de cujo 
talento eu sou admirador, um vehemente discurso, de 



que aqui tenho nota, que não lerei, mas que farei in- 
cluir na publicapão do meu discurso. 

E' a seguinte a parte do discurso citado: 
(Digam, uma vez ao menos, a esses homens, que 

sb ficam para cuidar dos seus interesses e dos interesses 
do seu partido; digam a esses homens que essa situa~ão 
é inteiramente opposta a todas as regras da moralidade 
politica. 

((Digam a esses homens que a dignidade do parla- 
mento exige que elles sejam escorrs~ados d'alli, como 
improprios para o exerciuio das augustas funcsões de 
ministros da coroa! 

((Acredite a camara que o que eu digo n'este mo- 
mento é a expressão do que sinto no mais fundo do co- 
ração. 

(Eu, que professo o verdadeiro culto da honradez, 
eu  que não devo o que sou senão á minha pequena in- 
telligencia e ao meu trabalho, tenho direito de dizer de 
oabepa erguida, como qualquer dos meus amigos politi- 
COS téem direito de dizer aos snrs. iiiinistros: Sahi! Por- 
que a moralidade politica assim o  exige!^ (Muito õem, 
muito Òenz.) 

E agora?. . . 
E' licito suppôr que S. exc." não pertence a Com- 

panhia alguma. 
Diga a camara se as incompatibilidades dZo ou não 

importancia aos homens politicos. 
Vou contar á camara um facto succedido ha pou- 

co tempo com dous cavalheiros, que são membros d'es- 
ta casa e me estão escutando. 

Houve quem procurasse um d'elles, perguntando- 
lhe st: queria acceitar o cargo de director de urna deter- 
minada Companhia. 

aNão posso ser director d'essa Companhia, porque 
para isso é preciso ter um certo numero de acpões, e eu 
não tenho nenhuma, nem dinheiro para as comprar.)) 

Observaram-lhe: aNós o que queremos é a influen- 
cia politica de que v. e x ~ . ~  dispõe.) 

Isto 6 um facto, e de certo a camara acredita no 
que acabo de dizer. O mesmo aconteceu a outro digno 
par a que me referi, que procedeu com igual dignidade. 

Foi em corisequencia das influencias politicâs intro- 
duzidas na sua gerencia, que na Companhia dos Cami- 



nhos de Ferro de Norte e Léste se déram factos tUo la- 
mentaveis. 

Fez-se o tzmnel e a estasão do Rocio, importaram 
em 7:000 contos de rCiis; fez se o caminho de ferro para 
Cascaes, cujo trapado e directriz tanto prejudicaram a 
defeza do paiz. 

Tudo isto devido a essas influencias politicas. 
O tracado e directriz do caminho de ferro de Cas- 

caes foi uma calamidade, não só para o s e r ~ ~ i ~ o  dospas- 
sageirns, mas tambem para a defeza do poi to de Lis- 
boa, como eu j i  por diversas vezes tenho tido occasiEo 
de demonstrar. 

Foi por causa das influénciaa politicas que ncís ago- 
ra vêmos no relatorio do snr. ministro da fazenda que  
se fizeram adiantamentos a differentes Companhias, na 
importancia de 13:000 contos de réis. 

Lê-se no relatorio do snr. ministro da fazenda: 

Syndicato de Salamanca ........... 6.350:000~000 
Banco Lusitano. .................. 500:000~000 
Banco Lusitano, avales ............ 1.044:000~000 
Companhia Real, desembolso. ....... 4.380:0006000 
Companhia Real, avalra. ........... 676:000$000 
Companhia Nacional de Caminhos de 

Ferro. ........................ 60: OOO:$OOO 
Banco do Povo.. ................. 50:000$000 
Companhia de Fundisão e Forjas. ... 20:000;j000 
Theatro de S. Carlos. ............. 10:0008090 

........... Mala Real Portugueza.. 910:000&000 

Além de 10:000 contos de réis de de j c i t  e 23:000 
contos de reis de divida fluctiiante. 

Agora junte v. exc." esta somma á indemnisação 
que o Estado ha-de pagar por causa do caminho de fer- 
ro de Lourenso hjlarques, e veja a quanto sóbem tantos 
esbanjamentos, para lhe não chamar outra cousa. O ar- 
tigo do snr. Joseph Reinach, publicado no Econoniista 
Francee, de 5 do corrente, a fl. 297, é bastante eluci- 
dativo Acerca das finansas portuguesas. Ter se.hia evi- 
tado isto, se houvesse uma lei de incompatibilidades. E 



quantos dissabores não haveriamos poupado aos nossos 
homens politicos! 

Agora mesmo estA pendente o processo de um col- 
lega nosso, que foi ministro e que é membro do tri- 
bunal que analysa as contas do Estado. Quanto não é 
desagradavel 5t camara ter de apreciar esta questão? 

Mas diz-se: as Companhias que não tiverem depen- 
denciau nenhumas do governo, n8o estão n'esse caso. 
Ora, vou apresentar á camara um exemplo bem caracte- 
risco. 

O que foi que aconteceu com a Companhia do Gaz de 
Lisboa? Fizeram que não pagasse os direitos de im- 
portacão pela tubagem que precisasse, serido fpprovada 
pelo parlamento uma lei, que eu rejeitei, authorisando 
este al~ilso. 

Depois consentiu-se que a Companhia fosse estabe- 
lecer o gazometro ao pé da Torre de Belem, sem ser on- 
vida a cornmissão de defeza de Lisboa e seu porto, inu- 
tilisando uma avenida que IA havia e pondo a T o r i e e ~ n  
perigo imminente. Pasmoso! 

Essa obra de arte, que é a admiracão de todos os 
estrangeiros, estS ennegrecida pelo iuri-io, parecendo co- 
berta de luto pesado em sentimento do vandalismo a que 
a condemnaram! 

O fumo e o cheiro do gaz d'aquelle gazometro che- 
g a  ao ponto de não poder a guarnição muitas vezes es- 
tar nas casernas, sob pena de morrer asphyxiada. Di- 
eem que, indo Sua Magestade a Rainha D. Amelia visi- 
tar a Torre, sahiu de Iti. preta! 

Esta aqui um digno par e meu amigo, que sabe is- 
to perfeitamente e que póde dar testemunho se é ou não 
verdade o que acabo de dizer. 

Torna se preciso pintar repetidas vezes as portas e 
ns janellas d'aquelle monumento. 

Esta Companhia não estava na dependencia do go- 
verno, mas tinha e tem ligações politicas. 

Ultimamente foram nomeados quatro directores que 
são ministros de Estado honorarios! 

Disse o snr. Antonio de Serpa que não conhece ou 
que não sabe da existencia de legislação estrangeira a 
tal respeito. Se as  fosse citar todas, não me chegaria to- 
da a hora. 

Gostava que todos tivessem lido um folheto que pu- 



bliquei sobre esta questão, porque j i  não diziam o que 
disse aaui o snr. Antonio de S e r ~ a .  

M ~ S  ha em tudo isto uma c'ousa singular. Sabe v. 
exc." o que aconteceu i unica lei de incompatibilidades 
que existia no nosso paiz, incompatibilidades marcadas 
ou insertas na lei eleitoral de 30 de dezembro de 1852? 

Os homens influentes de então, e fallo assim porque 
o facto é de todos conhecido, os homens que entBo pre- 
ponderavam na politica obrigaram o snr. Fontes a eli- 
minar d'essa lei tudo o que se referia a incompatibili- 
dades! 

Disseram esses homens ao snr. Fontes, sob sua pa- 
lavra de honra, que, a despeito d'essa elimina~ão, nun- 
ca pertenceriam a Compaahia nenhuma, e o snr. Fon-  
tes teve a bondade ou a bonhomia de consentir n'essa 
elimina~ão. Foi fatal a condesceridencia. 

Quer a camara que lhe aponte um outro facto cara- 
cteristico? 

O Banco de Portugal moldou os seus estatutos pela 
lei organica do Banco Emissor da Bergica, mas dispon- 
do o artigo 157.O da lei belga que os lugares de directo- 
res ou ~overnadores do Banco eratn ilicornr)ativeis com 

V 

os de membros do parlamento, cd houve o cuidado de 
não exarar similhante disposiç50, o que, como disse, cons- 
titue um facto curioso. 

Copiaram os estat~itos, mas muito intencionalmen- 
te, creio eu, deixaram de reproduzir o que se referia a 
incompatibilidade? quer dizer, trataram de extinguir as 
unicas incorripatibilidades que existiam, quer pelo que 
respeita á lei de 1Sá2, Yuer pelo que se refere aos es- 
tatutos do Banco da Be l~ ica .  

L> 

Os que diziam ao snr. Fontes que não pertenceriam 
a nenhuma Companhia, tres mezes depois, um d'elles, 
estava director do Caminho de Ferro do Norte e o re- 
sultado é ter a mesma Companhia descido ao abysmo 
que todos n6s conhecemos. H a  quem assevere que um 
d'esses era o snr. Mariannr, de Carvalho. 

Quizeram applicar a essa Companhia um elixir sal- 
vador, mas esse elixir empyrico deixou a Companhia ás 
portas da morte e deixou no mesmo estado o paia, se 6 
que este nllo est8 em peiores circumstancias. O meu eli- 

é muito barato e applica-se com salutar resultado 
em todas as napões do mundo. 

Estou persuadido de que o remedio que n6s vota- 



mos ha dias não salva o paiz; porque a molestia de 
elle padece é tão grave que n?io cede já a nenhum mvm 
dicarnento, por mais energico que seja. 

As incompatibilidades não são uma novidade. Da- 
tam do tempo dos romanos. 

Neqz~e enim facile c~edetldum est, etium dua6us ?Le 
cessu~iis reóz~s unzcnz szi&cere. 

(Cod. lei 14, 1.' De Adsessoribus.) 
Veja v. exc." tambem a historia da revolução da  

Inglaterra, de Guizot, veja o que aconteceu no parla 
mento em 1649, onde jB antes d'isso tinha sido presen. 
te A camara dos communs a celebre moção Tate, que um 
dos membros d'aquella camara apresentava para que se 
fizesse um inquerito a todos os membros do parlamento, 
a fim de se saber quantos empregos accumulavam e quaes 
os ordenados que percebiam. 

Apesar de tudo, a camara votou essa moção, e mais 
tarde uma lei de incompatibilidades que abrangia até, 
os advogados. Os membros do parlamento que fossem 
advogados não podiam exercer a advocacia emquanto 
representantes da n a ~ a o .  Que suspeipão! 

Pois quem é mais apologista do principio das in- 
compatibilidades do que o snr. José Luciano de Castro 
e quem lançou mais suspei~ões sobre os empregados hu- 
mildes? Pois não foi S. exc." que no seu Codigo Admi- 
nistrativo de 1886 estabeleceu as incompatibilidades até 
para os regedores de parochia? Pois os artigos 163." e 
288." d'esse Codigo não estabelecem que são incompa- 
tiveis os lugares de secretarios das camaras e outros em- 
pregos., etc., etc.? 

Farei transcrever aqui essas incompatibilidades; são 
as seguintes: 

O artigo 8." do Codigo Administrativo de 17 de 
julho de 1886 diz que as funcções dos corpos adminis- 
trativos (juntas geraes, camaras inunicipaes e juntas de 
parochia) são incompativeis com as dos seguintes cargos: 

((1.0 Dos empregados do corpo diplomatico ou con- 
sular portuguez; 

((2." Dos empregados dos correios e telegraphos; 
42.' DOS funccionarios de sanidade maritima; 
((4." Dos delegados e sub delegados de saudei 
((5.0 Dos professores de instrucção primaria. s 
H a  ainda incompatibilidades entre as  funcpões do 

lugar de secretario da  camara municipal e a s  de qual- 



quer outro emprego publicn, e entre as do ministerio pu- 
blico junto do Tribunal Administrativo e de outro em- 
prego publico (artigos 163." e 282." do citado Codigo). 

Albm das incomoatibilidades. ha tambem no Codi- 
go Administrativo as inelegibilidades, taes são as  men- 
cionadas no 1.0 do artigo 7 . O ,  a saber: 

cNão pódem ser vogaes dos corpos administrativos 
os individuos que ao terupo da eleição estiverem com- 
prehendidos em alguma das seguintes cathegorias: 

NOS ministros de Estado effeectivos; 
«Os empregados das secretarias de Estado; 
«Os militares em servipo activo do exercito ou ar- 

mada; 
tios juizes e officiaes de justiça; 
«Os rnagiutrados e agentes do ministerio piiblico; 
( ( 0 3  ~onscrvadores do registro predial; 
a Os membros dos tribunaes administrativos e fis- 

caes; 
NOS magistrados administrativos e os funccionarios 

que Ihes sEo Subordinados; 
( (0s  commissarios e agentes de policia; 
tos directores de obras publicas e seus empregados; 
aos facultativos e pharmaceuticos do concelho; 
( ( 0 s  aue directamente seiam interessados em con- 

tratos celebrados com a corp&agão de cuja eleipão se  
tratar, e os respectivos fiadores, etc., etc., etc.)) 

Pois admitte.se este principio para estes funcciona- 
rios e não se quer que elle seja applicado aos altos func- 
cionarios? Isto ftiz-me lembrar aquelle cblebre verso d e  
Juvenai: 

Dat vcniain corvis. vcsat censura coliimbas. 

Que livremente se póde traduzir: 

0 s  corvos pódern tudo, as portibas nada. 

Podia tambem citar uma authoridade que não póde 
ser suapeita ao digno par. E' o snr. dr. Sêcco, que B 
amigo particular do snr. José Luciano, n'um livro que 
dedicou a S. exc." 

A pag. 307, nota (a), lê-se o seguinte: 
uE, de braço dado com a lei de inelegibilidade, de- 

via saltar uma lei sobre incompatibilidades, que se nãcr 



limitasse aos servipos de esphera superior, mas desces- 
se As camadas média e inferior. Exige-o a justiça so- 
cial e até, por vezes, o decoro dos proprios funcciona. 
rios e a decencia publica.)) 

Vem a nroaosito dizel-o. 
I I 

Estou ao acaso trazendo estes exemplos, que tenho 
aaui notado. 

I 

Tenho tambem notado o parecer da commissão da 
Real Academia de Jurisprudencia e Legis la~ão de Ma- 
drid, de que foi relator o snr. bíaroto Canova, que farei 
transcrever no meu discurso. 

E' o seguinte: 

«Que a evolu$o social, identica h de todos os sê- 
res organisados, tem especialisado as frincções, dando a 
cada uma um orgão diff'erenciado e proprio, applicavel 
á politica, por isso que toda a funcção deve ser recom- 
pensada e exclusiva, n l o  podendo o seu exercicio ser 
compativel com outra funcção. 

<Que os membros do parlamento ngo pódem ter in- 
dependencia e rectidão, desempenhando elevados cargos 
na administrapão publica, juntamente com os cargos de 
poderosas Companhias industriaes, accumulando pingues 
ordenados, beneficios, dotações. . . -Se serB justo que a 
legislaçao se confeccione em proveito dos legisladores?~ 

 que B de.svincz~lacion da propriedade deverí, com 
o tempo, seguir-se a descinczrlncion das credenciaes.~ 

Na ordem dos meus apontamentos, segue-se a lei 
russa de 1CS4, e a da communa de Pariz em 1871, leis 
de dous governou tão diversos, um, o mais conservador, 
o outro, o mais radical. 

Diz o snr. Serpa que não ha leis de incompatibili- 
dades nas outras nações. Eii não citarei todas á camara 
para não a canpar, mas farei incluir n'esta altura do 
meu discurso uma nota de muitas d'ellas. 

«A lei coristitucional franceza de 16 de julho de 
1875 e a lei organica sobre a eleigão dos deputac'os da 
republica, de 30 de novembro do mesmo anno, exclue 
da camara todos os individuos que exercem funcções re- 
tribuidas pelo Estado. 

a 0  artigo 91." da Constitui~ão dos Paizes Baixos, 
de 11 de outubro de 1848, estabelece tambem incom- 



patibilidades muito mais largas do que as que a camara 
dos pares portugixeza de 1892 pensa em estabelecer. 

« O  artigo- 51.' da Constituipão do Luxemburgo, de  
17  de outubro de 1868, assegurou igualmente incompa- 
tibilidades largas. 

110 artigo 146.O da Constitiiigão de Wurtemberg, 
de 23 de setembro de 1819, estatzleceu diversas dispo- 
sipões mais amplas que os pares portuguezes pensam em 
fazer vigorar hoje. 

D O  gran ducado de Baden, no artigo 37." da  sua 
lei constitucional, de 22 de agosto de 1818, acautelou 
do mesmo modo a independencia do seu corpo legisla- 
tivo. 

« O  artigo 1 3 . O  da Constituição de Hamburgo, de 
13 de outubrc de 1879, declara que a dignidade se- 
natorial é incornpativel com qualquer emprego publico. 

((0 artigo 12." da Constitui~ão do cantão de Ber- 
ne, de 31 de  julho de 1846, declara inelegiveis todos 
os individuos salariados pelo Estado. 

N O  capitulo 48." d a  lei constitucional da Servia, de  
29  de junho de 1869, e o artigo 71." da Constitui$io da 
Grecia, excluem tambem das camaras legislntivas os 
funccionarios publicos. 

« R a  ainda largas incompatibilidades nas leis cons- 
titucionaes e eleitoraes da Noruega, do Canadá, da  Pen- 
sylvania, do Mexico, da  Republica Argentina, na Aus- 
tralia e em muitos outros paizes cixja organisação politi- 
ca póde ser estudada nas collecpões de Demombynes c 
Dareste. >) 

«Constituip"a do Brasil de 1891. 
((Artigo 23.0 Nenhum membro do congresso, desde 

que tenha sido eleito, poderá celebrar contratos com o 
poder executivo nem d'elle receber commissões ou em- 
pregos remunerados. 

1." Exceptuam-se d'esta prohibipão: 
t 1 . O  As missões diplomaticas; 
( ( 2 . 0  As commiss0es ou commandos militares; 
((3." Os cargos de accesso e as promoções legaes. 
R§ 2.0 Nenhum deputado ou senador, .porém, pode- 

rá  acceitar nomeaçLo para misszes, commiss5es ou com- 
mandos, de que tratam os n.03 1 . O  e 2." do $ antece- 
dente, sem licença da respectiva camara, quando da  ac- 
ceitapiio resultar privação do exercicio das funcçUes le- 
gislativas, salvo nos casos de  guerra ou n'aquelles em 



que a honra e a integridade da Unilo ee achem empe- 
n hadas. 

cArtigo 24." O deputado ou senador não póde tam- 
bem ser presidente ou fazer parte de directorias de Ban- 
cos, Companhias ou emprezas que gozem dos favores 
do governo federal definidos em lei. 

aArtigo 5 O . O  Os ministros de Estado não pódem 
accumular o exercicio de outro emprego ou funcpão pu- 
blica, nem ser eleitos presidente ou vice-presidente da 
União, deputado ou senador. 

u $  unico. O deputado ou senador que acceitar o 
cargo de ministro, perder$ o mandato, e proceder-ae-ha 
immediatamente a nova eleição, na qual não poderá ser 
votado.)) 

Agora mesmo está o parlamento italiano discutindo 
uma lei de incompatibilidades mais ampla apresentada 
pelo snr. Nicothera. Entre 500 deputados só póde ha- 
ver 40 empregados ptiblicos. Vejam lá se querem que 
cite rnais leis, eu tenho ainda aqui muitas rnais. 

Citarei tambem a opinião do snr. Pereira e Souza 
no seu Dicciunario juridico. 

E' a se~uinte: 
c~ncompuatibilidades ha que resultam da impossibi- 

lidade real e absoluta de ser um sb individuo bastante 
para acudir ao desempenho cabal de duas especies de 
funcçõe~;-3.~, ha incompatibilidades que resultarri das que 
os francezes chamam des conuetzances, quer dizer que 
prendem ccom a decencian, com o decoro, com as exi- 
gencias de melindres bem entendidos, e que vão enla- 
çar-se com os priiicfpios do puod decet, qzcod convenit, de 
philosophia moral.)) 

Parei tambem publicar a opinião do snr. RIedeiros. 
A pag. 44 diz o illustre jurisconsulto: 
((N'estas sociedades anonymas ha uma circumstan- 

cia poderosissirna a attender ara que as garantias pu- ' p, blicas se não tornem méra ficçao: é a incompatibilidade 
moral, existente entre a administrapão e as pessoas a 
quem compete a f i d i s a p ã o  dos actos sociaes, quer se- 
jam ((membros do poder legislativo, executivo ou judi- 
cial u ,  quer pertençam a qualquer corporaç80 adminis- 
trativa, d'onde tenha emanado a concessão, ou a quem 
assiste o direito de fazer cumprir exacta e rigorosamente 
os deveres sociaes.)) 

Dizia J. J. Rousseau:-((N'urna sociedade onde to- 



dos os servipos se pagam, não ha serviço algum que se 
nãu venda!)) 

Toullier, grande jurisconsulto francez, diz: 
uA accnmula<;ão das funcsões publicas é o signal 

mais çai~acteristico de uma má organisa@io. n 
Larcher, grande publicista francez, diz: 
«Pelo que respeita aos que são titulares natos de to- 

dos os empregos, creou.se na lingua france~a um termo 
de desprezo: czemu1ard.n 

E m  1821 appareceu na livraria Picard um alma- 
nach intitulado: Almanach dos conii1Ze.s. Em Portu- 
gal, em 1892, podia-se publicar um almanach simi- 
lhante. 

O que posso dizer a vv. exc."" que a lei de incom- 
patibilidades tem sido sustentada pelos primeiros econo- 
mistas, jurisconsiiltos, pelos primeiros publicistas, pelos 
classicos e até pelos grandes poetas. 

Quer v. e ~ c . ~  saber como o economista francez 
Paulo Leroy Besulieu responde aos economistas portu- 
guezes: 

uO consclho de adininistra<;Zo das sociedades ano- 
nymas é em geral urn orgão desprovido de toda a effica- 
cia e pouco apropriado, pela sua constituição, ás fun- 
$es que se destina preencher. E' ti, maior parte das 
vezes uma reiinilo apparatosa, onde se entra por pro- 
tec~50 e por favor. 

«Os seus personagens são s6 ctdecorativos)), muito 
numerosos e pouco trabalhadores; não téem bastantes 
meios de informapão oii verificagão; muitas vezes os seus 
interesses particulares são contrarios aos dos estabeleci- 
mentos que dirigem. 

uIla quatro cathegorias de membros de administra- 
$0. A' primeira pertencem os presidentes e vice presi- 
dentes, que são quasi sempre banqueiros de profissiXo, ou 
grandes ctespeculadores». A' segunda cathegoria perten- 
cem os ctambiciosos» e os aintriga,ntes», que foram ou 
são mernbros do parlamento, ou simplesmente homens 
da sociedade elegante, ou titulares que visam simples- 
mente a fazerem parte dos nsyndicatos)). 

([São os alliados e dependentes dos da primeira ca- 
thegoria. 

«Entre estes dous elementos existe a cathegoria pa- 
cifica, um pouco ingenua, dos que, quer seja para am- 
pliar as suas rela~ões, quer com outros intentos, desejam 



ser membros de  um conselho importante para terem 
collegas as grandes in2Jluencias politicas e as de alg 
intrigantes xespeculadoresu da  sociedade. 

a 
((Deve-se reconhecer que estes processos habi tua9 

das sociedades anonymas são assás defeituosos, expondd 
os accionistas a riscos consideraveis e rapidos. 

« O  director devia deixar d e  ser um personagem 
abruptamente preponderante. u 

Sabem como Victor Hugo f~ilminava os comilões do 
seu paiz no tempo do segundo imperio? 

Lcs Trolrloilg, les Itoiilicr, riolateiirs cle chartcs, 
Grccs qili t icmcut Ics lois corritirc. ils tienclrztient Ics cartcs, 

O que poderá traduzir-se: 

Os Troplong, os 1toillic.r de cartas vic~larlores 
Atropclanclo as lei5 ~LI:LCI; torpcs jogadores. 

Ministre, que toiis ccizs v i  lui clouncnt Iciir vois, 
Crairnclrairiit de rencoutrer le soir aii eoiu cl'iin bois, 

O que podei4 traduzir-se: 

LTni iiiiiiiitro do qiial o iilais fic.1 srctario 
Trcnrêra veii(lo-o ;i i~oiite c111 bosqiie so1it:irio. 

O meu amigo, o snr. relator da  commissão, que 6 
um distincto poeta, seria o mais proprio para fazer es- 
t a  traducçno. S. exc." que perdoe a minha ousadia. 

Isto foi dito em Franqa há vinte annos por um dos 
homens rnais notaveis. Ora, eu não quero que se diga o 
mesmo dos homens politicos do meu paiz, nem deeeja- 
va que esta pequena terra occidental da  Europa chegas- 
se á degradação de  lhe agradar e1 cztento do maior poe- 
t a  do seculo. 

Assim como fallo do grande poeta francez, podia 
ácerca dos accumuladores citar Virgilio, que  se occupou 
dos Briareuu, como ji disse, a que tambem se refere o 
nosso grande épico no canto v, estancia LI. O grande 
épico seria tambem invejoso? (Riso.)  

Já, n'outra ocoasião me r e f e ~ i  aqui aos Briareus, mas 
não expliquei claramente o que  eram, O que fapo n'es- 
te momento. Os Briareus eram uns monstros gigantes, 



que tinham cada um cem braços com que abarcavam 
tudo. . . 

Victor Hugo, no seu magnifico episodio Les tra- 
vailleurs de ta mer, até no fundo do mar os descobriu. 
A camara conhece a medonha lucta travada entre Gil- 
liatt e ta  pieuvre ou polvo gigante que o envolvia nos 
seus tentaculos enormes, e de que só pode vêr-se li- 
vre por um supremo esforço e golpe certeiro da sua na- 
valha. 

Victor Hugo ignorava talvez (aliás teria tirado d1es- 
sa circumstancia um grande partido) que o systema 
mais prompto e efficaz usado pelos pescadores da minha 
terra natal para anniquillar a vitalidade dos briareus do 
mar é voltar-Zhes o capeZZo, resultado que eu desejo con- 
seguir com o meu projecto. (Riso.) 

Releve me a camara que, para fechar com chave 
de ouro as citagões que, d falta de authoridade propria, 
tenho feito para dar ti minha opinião a força que a 
minha convicção, embora sincera e firme, não p6de 
dar.lhe, leia a opinião do nosso immortal padre Anto- 
nio Vieira. 

A camara de certo que se vai deleitar ouvindo Iêr 
esta pagina eloquente, vernacula e philosophica: 

aHa sujeitos na nossa corte que téem lugar em tree 
e quatro tribunaes, que téem quatro, que téem seis, que 
téem oito, que téem dez officios. 
.............................................. 

aNão era christão Platão, e mandava na sua repu- 
blica que nenhum official podésse aprender duas artes. 
E a razã'o que dava era: porque nenhum homem póde 
fazer bem dous officios. 

«Se a capacidade humana k tão limitada que para 
fazer um barrete são necessarios oito homens de artes e 
officios differentes: um que crie a lã, outro que a tos- 
quie, outro que a carde, outro que a fie, outro que a 
tega, outro que a tinja, outro que a tose e outro que a 
corte e cosa. 

aSe nas cidades bem ordenadas o official que mol- 
da o ouro não póde lavrar a prata; se o que lavra a 
prata nTio póde bater o ferro; se o que bate o ferro não 
póde fundir o cobre; se o que funde o cobre não póde 
moldar o chumbo, nem tornear o estanho, no governG 
dos homens, que são metaes com uso de razão, no go- 
verno dos homens, que é arte das artes, como hão- 
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de ajuntar em um só homem, ou se hao-de confun- 
dir n'elle tantos officios? Não louvo nem condemno, aa. 
miro-me com as turbas. Admiravel. 

App&llo para a consciencia da  camara, pedindo-lhe 
que me diga se depois de todos estes factos não tenho 
razão sobeja para pugnar com tanto ardor por este pro- 
jecto. 

Veja v. e ~ c . ~  a que tristes circumstancias nos I€ 
varam os homens politicos do nosso paiz. 

Ntio me fallem dos heroes; eu tenho medo d'elles, 
dizia José Estevão no seu eloquente e energico discur. 
so sobre a Cha~les  et Geovges. 

Elle tinha medo dos heroes! Eu tenho medo dos ho- 
mens de grande talento na governação publica, e sabe 
v. e ~ c . ~  o que disse o cklebre medico francez Charcot, 
quando foi perguntado sobre qual era a opinião que ti- 
nha a respeito d'elles? Disse que eram todos doudos, e 
que nEo deviam andar em liberdade. (Riso.) 

E que a sua opiniIo era tanto mais fundamentada 
quanto era certo que elle acabava de receber uma obra 
de  Inglaterra, muito notavel, intitulada a Louczcra e o 
genio, de Garnier, que o meu digno collega e velho ami- 
go  o snr. Thomaz de Carvalho de certo conhece. 

Esse livro provava que havia como que um cer- 
to desequilibrio no cerebro dos homens de grande ta- 
lento. 

Não se desconsole, porém, com isto, o meu illus- 
t re  collega, porque perguntando alguem a Charcot se ti- 
nha a mesma opinião a respeito dos medicos, elle calou- 
se. (Riso.) 

Portanto, esta allusão nTio póde applicar-se ao meu 
velho amigo Thomaz de Carvalho, que, além de muito 
talento, tem muito bom senso. Igualmente não é isto al- 
lusão ao snr. presidente do conselho, que possue as mes- 
mas qualidades; e a propasito, sinto que S. e ~ c . ~  não 
esteja presente para me dizer se concorda com o snr. 
Antonio de  Serpa em que este projecto é absurdo. De- 
certo que não. 

Igualmente sinto n%o vêr presente o snr. bispo do 
Bethsaida, tambem meu velho amigo, actual ministro da 
justipa, porque depois do brilhante discurso que S. exc.& 



aqui pronuncíou, era natural que me acompanhassg. 
n'esta campanha, defendendo a moralidade politica. (1) 

Da rejeição d'este projecto pódem resultar graves 
perigos, e eu, muito superficialmente, vou dizer á ca- 
mara em que elles consistem. 

A missão essencial da realeza através dos seculos 
tem sido sempre conservar, manter e augmentar os ter- 
ritorios. 

Foi assim que firmaram os thronos de Affonso Hen- 
riques, D. Manuel e D. João I. 

A historia das nações demonstra que sempre que 
os reis esqueceram essa alta missão os thronos sentiram. 
se abalados. 

Coincidiu a separa$% do Brazil com a revolupão 
de 1820; a venda de Solor com a revolupão de 1851. 

O tratado com a Inglaterra, de 10 de agosto de 
1890, causou um certo abalo no throno do senhor D. Car- 
10s I, bem como a sed i~ão  militar de 31 de janeiro de 
1891, com o tratado ultimamente celebrado com a In- 
glaterra. 

A Luiz XVI  o povo de Pariz pôz-lhe brutalmente 
na cabepa em 20 de junho de 1792 o bonnet phrygio. 

O manifesto de Brunswick, apresentando o infelia 
rei As turbas, como traidor, fez com que fosse desthro- 
nado em 10 de agosto do mesmo anno, e a convenpto 
arrastou o ao cadafalso. Que horror!!! 

Napoleão 111 perdeu a coroa na batalha de Sèdan 
e o rei da Prussia constituiu o imperio de Allemanha, 

A Russia resiste aos nihilistas com o fito em Cons- 
tantinopln, procurando alargar a sua influencia na 
Asia. 

A Inglaterra resiste á separapão da Irlanda, á eman- 
cipapão da India, e alarga insaciavelmente a sua influen- 
cia na Africa. 

A Franpa não pensa senão na reivindicapão da Al- 
sacia Lorena . 

Tudo para alargarem os seus territorios, como a 
Italia e a Belgica se nzo descuram de fazer. 

A monarchia hespanhola 1evantou.se de pé como 
um só homem contra as pretensões do colosso allemão 
Acerca das ilhas Carolinas. E O colosso recuou. 56 Por- 

(L) Vid. Diurio da catnara dos pares-sessües de 23 e 25 de junho. 
s 



tugal vai perdendo os seus vastos e ricos territorios na 
Africa e na Asia, que tão gloriosamente conquistara. 

Mas, perguntar,me.ha a camara: Que relapão téem 
todos esses factos historicos com a questão das incom- 
patibilidades politicas? . . . 

A mais intima. 
Sabe v. exc.& e sabe a camara o estado a que che- 

garam as nossas finanças, tanto que até se appella ji 
para a venda das colonias. Pasmoso. A venda das colo- 
nias Q o corollario da má, descurada e perdularia admi- 
nistração, e esta o corollario das accumulações. Nem 
mais nem menos. 

Similhante alvitre significa, na minha humilde opi- 
nião, - - a perda das instituições e da nossa nacionali- 
dade. 

O que Q preciso Q que se não diga de Portugal 
o que diz o jornal A RepubEl'ca F~anceza dos ultimos 
dias: 

aNão temos nada a acrescentar, nem a diminuip 
tis nossas precedentes apreciações; consideramos o pro- 
jecto de reducpão da divida, submettido ás c6rtes, c.omo 
um logro, e aconselhamos vivamente os portadores a 
agruparem-se para constituirem um centro sQrio de re- 
sistencia 6s frustações que pretendem impor-lhes. 

((0 argumento do projecto de motivos apresentado 
pelo ministro das finanças, consistindo em relembrar que 
sacrificios analogos se pediram aos crédores de Por- 
tugal ha quarenta annos, não é mais que a constatação 
lamentavel do espirito de delapidação e de roubo que 
anima os governantes d'este desgraçado paiz de ha meio 
seculo para cá. 

Esperamos que d'esta vez a liyão será proveitosa, 
e que o publico francez saberá precaver.se antes de en- 
tregar as suas economias em mãos tão pouco escrupulo- 
sas dos interesses que lhes são confiados.)) 

Que tristeza e que injustiça! 
O que é preciso para conjurar os perigos que noa 

ameaçam de morte, não é a venda das colonias, é a pu- 
blicação de leis severas que transformem os nossos cos- 
tumes e a nossa vida social e politica, e ninguem me re- 
cusará que entre essas leis não tenha lugar muito proemi- 
nente aquella que os proprios factos mais recentes estão 
reclamando como um regulador da nossa moralidade po- 



litica e salvaguarda do bom credito de todos os nossos 
homens publicas,-a lei das incompatibilidades. 

Compare v. e x ~ . ~  o que aconteceu em Franpa no 
tempo do presidente Grevy, quando se apresentou uma 
questão de alta moralidade politica. 

A camara sabe o que aconteceu ao general Deodo- 
ro da Fonseca n'uma questão de incompatibilidades. 

E sabe tambem quaes foram as consequencias que 
resultaram de todos esses factos para o Brazil e que t to  
fatalmente téem influido no nosso paiz. 

O povo que cava a terra para tornar abundantes 
de iguarias as mesas dos syndicateiros; o povo que brita 
a pedra para sobre os seus fragmentos consolidados ro- 
darem as suas carruagens, o povo, cujo suor que lhe es- 
corre das faces pelas fadigas do trabalho, se crystalisa 
em pedras preciosas para adornar faces venustas e cóllos 
de alabastro, p6de acordar espavorido e por em prática 
as theoria,~ do célebre socialista Kropollcine. 

Vida nova!! 
Pois então querem vida nova com estes exemplos? 
Infelizmente perderei a minha ultima illusão, se fi. 

car vencido n'esta lucta. 
Estou no ultimo quartel da vida e não tenho visto 

senão deceppões e desenganos que muito me contristam. 
Perdi as crenças e as illusões. Agora s6 acredito em 
Deus. 

Estou cançado e não posso luctar contra esta onda 
impetuosa e infecta que inunda a politica da sociedade 
portugueza. 

Provavelmente. o estado da minha saude não me 
permittirá que torne a incommodar a camara com os 
meus modestos discursos, que téem a infelicidade de nâo 
agradar a alguns dignos pares. 

Estou cangado e a camara de certo muito mais de 
me ouvir. Vou terminar. 

Mas é cousa singular. 
Sempre que fallo sobre estes assumptos, que mais 

interessam á regenerasão da sociedade portugiieza, ou 
aos mais caros interesses da patria, dá-se no meu espi- 
~ i t o  não sei que allucinapão que me faz ouvir e vêr cou- 
sas verdadeiramente ~hantasticas. 

Quando aqui se discutiu a questão do tratado com 
a Inglaterra, que nos roubou o mais rico territorio na 
Africa Oriental, por essa estranha allucinapão, juraria 



eu ouvir como que um ecco distincto repetindo as notas 
triumphaes de um hyinno intitulado RzilE Britaqznia, o 
mais popular, composto por Arne e Thompson. Por essa 
occasião eu disse que não votava similhante tratado, por 
que não queria ser escravo da Inglaterra. 

Hoje parece.me ouvir a distancia, partindo do nor- 
te do paiz, um canto que eu penso ser o hymno da Ma- 
ria da Fonte. Que sons sinistros serão estes?. . . 

Passam.se no meu espirito cousas extraordinarias a 
sinistras. 

Agora são espectros que se apresentam á minha ima- 
ginação. 

L á  vejo o do snr. visconde de Fonte ~rcacfa  ao pê 
do snr. conde de Linhares. 

Lá vejo tambem surgir o de Sampaio junto do snr. 
Serpa Pimentel, o do Borges Carneiro, o do Garrett e 
de Saraiva de Carvalho, errifim, os de todos os homens 
politicos que sempre pugnaram pelos principios de mo- 
ralidade politica e pela lei de incompatibilidades. 

L4  vejo, finalmente, surgir o espectro do grande 
tribuno José Estevão. 

Eil-o, alli está,, parece que dizendo com a sua VOZ 

sepulchral e sempre eloquente: 
uvotai, votai este projecto, se quereis levantar o 

nivel moral d'esta camara, salvar o Rei e o paiz do ca- 
taclysmo que os espera.)) 

Tenho concluido. 
O snr. conde de Thoma~:-Como membro da com- 

missIo encarregada de dar parecer sobre o projecto em 
discussEo, tendo assignado esse parecer com declara- 
ções, não podia deixar de pedir a palavra sobre o as- 
sumpto, e pedi-a sobre a ordem porque vou mandar 
para a meza uma proposta. 

Entendo que o tornar-se extensiva aos pares do 
reino, deputados e ministros, a clausula de não poderem 
tomar parte na administração de quaesquer Companhias 
não subsidiadas   elo Estado, 8 uma cousa perfeitamen- 
te impraticavel. 

O digno par snr. Camara Leme acabou de citar um 
exemplo a favor das opiniões que sustenta. 

Ao exemplo apresentado por a. exc." contraponho 
eu  Um outro. 

Creio que ninguem poderá evitar que um capita. 



lista, par do reino ou deputado, estabeleça por sua con- 
ta uma industria e que administre essa industria. 

E' evidente tambem que, tendo esse capitalista for- 
mado uma Companhia, elle é o administrador d'essa 
Companhia, que fundou com o seu capital. 

Ora pergunto: qual é a lei que ~ ó d c  impedir que 
um par do reino ou deputado, que creou uma industria 
com o seu capital, deixe de administrar os seus bens? 

De  certo, que nenhuma lei. 
Ora, desde o momento que haja uma disposipão de 

lei que não possa ter uma applicação geral, essa dispo- 
sição é iniitil. * 

0 projecto em diecussão começou por ser atacado, 
dizendo-se aue era inconstitucional. 

Confesso a v. exc." que fiquei maravilhado ao vêr 
apresentar n'esta camara, pelo digno par snr. conde de 
Castro, a questão da inconstitucionalidade do projecto, 
e digo que fiquei maravilhado porque, tendo o governo 
sido convidado, na pessoa do snr. presidente do conse- 
lho, para assistir $s reuniões da commissão, o snr. pre- 
sidente do conselho conformou-se comdetamente com a 
doutrina do projecto, e, se S. exc." tivesse entendido que 
essa doutrina era inconstitucional, de certo teria apre- 
sentado na, commissão algumas considerações a este res- 
peito. 

&Ias ha mais alguma cousa. 
O digno presidente da commissão, snr. José LU. 

ciano de Castro, assignou com declarações o projecto, 
como eu assignei. 

Se S. exc." tivesse julgado que elle era inconstitn- 
cional, assignal-o-hia como vencido. Por conseguinte, 
com tão boas authoridades, não tive duvida alguma em 
votar contra a proposta apresentada pelo sni. conde d e  
Castro. 

Sobre as incompatibilidades creio que não ha dis- 
cordancia de opinião em nenhum dos membros d'esta 
camara. Todos est%o de accordo em que é preciso que 
se faça alguma cousa a tal respeito. 

Até agora o projecto não tem sido atacado senão 
pelo facto de lançar a suspeição contra os homens pu-  
b l ico~  d'este paiz. 

Ora, não ha causa, por peior que seja, que não en- 
contre um advogado para a defender, como tambem não 
ha questão, por melhor que seja, que não se possa atacar. 



Suspeição! Nlo creio que os homens publicos do 
meu paiz E e  devam considerar, nem inferiores, nem su- 
periores aos de todos os paizes cultos da Europa; en'es- 
ses paizes eu vejo que existe uma lei de incompatibili- 
dades mais severa, mais rigorosa do que aquella que pro- 
ponho. Tem-n'a a Italia, tem-n'a a Belgica. 

Desejaria uma que fosse radical; mas pergunto: é 
prtítico, p6de-se executar n'este paiz uma lei n'essas 
condiçties? Entendo que não, porque o fructo não estd 
maduro, e por isso vamos tratando de aproveitar do que 
se faz n'outros paizes o que pbde ser implantado em 
Portugal e que esteja em harmonia com o que é poaai- 
vel traduzir se n'um facto. 

Mas, voltando á suspeição, é esse, repito, o unico 
lado pelo qual vejo atacado o projecto. 

Oh, snr. presidente, então para que se faz um CO- 
digo Penal? Suppõe-se porvetitura que todos os cidadlos 
são malfeitores? De  certo que n8o. O Codigo Penal con- 
signa um certo numero de penas e suppõe que todos 
são boas pessoas, mas tanibem diz que, se alguern pra- 
ticar tal ou tal crime, será punido com a pena corres. 
pendente. 

NPo tenho a pretensão de que o meu projecto seja 
acceito pela camara; mas peço a v. exc." que o remet- 
ta a commissão com qualquer outro que possa vir a aer 
apresentado, a fim de que a commissão, estudando to- 
dos esses elementos, dê um novo parecer. 

A proposta que tenho a honra de mandar para s 
meza diverge, até um certo ponto, do parecer da com- 
missão. 

Propuz uma alterasão ao § 2.O, porque entendo que 
n6s não temos o direito de prejudicar interesses de ter- 
ceiros, isto é, entendo que não podemos impor uma pe- 
nalidade aoa actos praticados por uma assembleia geral. 

Admittida a prescrippão exarada no § 2.O do pro- 
jecto, as resolupões tomadas por uma assembleia geral 
ficam, em certos e determinados casos, completamente 
nullas, e os accioriistas de uma Companhia, que não de- 
pendem do governo, nOo pbdem saber se o individuo 
que escolhem para seu director ou administrador est8 
comprehendido nas disposições da lei e, por consequen- 
cia, repito, admittida e votada a prescrippão do § 2.", 
vamos prejudicar quem nPo tem responsabilidade algu- 
ma das leis que nós fazemos. 



Eis, pois, porque propuz a altera980 que mando 
para a meF,a. 

Na commissão de incompatibilidades eu disse que 
ellas não podiam nem deviam estender-se a um certo 
numero de individuos, e n'essa occasião, o snr. presi- 
dente do conselho ponderou-me que melhor seria deixar 
a liquidapão d'esse assumpto para outra occasião; mas 
como não tenho as responsabilidades do cavalheiro que 
preside ao gabinete, não tenho a minima duvida em 
apresentar a a l terqão que consta da  minha proposta, e, 
se ella for impugnada, terei occasião de pedir novamen- 
te a palavra para defender as  ideias que aqui fiustento, 
pelo que termino aqui as minhas considerapões. 

Leu-se na meza a seguinte proposta: 

aArtigo 1.O São incompativeis ae funcções de mi- 
nistro de  Estado, de par do reino, de deputado, de mem- 
bro dos tribunaes superiores, conselho de  Estado, Tri- 
bunal Administrativo, Tribunal de Contas, Relagão e 
Supremo Tribunal de Justiça, com as funcções de  dire- 
ctor, administrador O U  membro do conselho fiscal de 
qualquer Companhia, empreza ou industria subsidiada 
directamente pelo Estado. 

$ 1.0 Dos incluidos n'estas incompatibilidades, aquel- 
les cujas funcções politicas forem temporarias, só um 
anno depois de terminadas poderão acceitar quaesquer 
cargos ciija incompatibilidade é decretada. 

$ 2 . O  A transgressão do disposto no paragrapho 
antecedente será punida com pena de suspensão por tres 
annos do exercicio dos direitos politicos. 

Art. 2.' S6 pódem exercer funcçõea legislativas: Na 
administrapão, os funccionarios que tenham pelo menos 
a cathegoria de chefes de repartipão; n a  magistratura, a 
partir dos juizes de  primeira instancia com cinco annos 
de exercicio na 1." classe; no exercito e na marinha, os 
officiaes com patente de major para cima; no magiste- 
rio, os professores das escholas superiores; no ecclesias- 
tico, o alto clero, os conegos e os parochos de I.* clas- 
se, com doze annos de collasão. 

$ unico. O artigo 2.O ssO entrará em vigor para a 
proxima legislatura. 

Art. 3." Fica sevogada a legislação em contrario. 



Sala das sessões, 6 de  marpo de 1892.-0 par do 
reino, Conde de Thomar.)) 

Admittida e ficou em discussão conjunctamente com 
O projecto. 

O snr. Thomaz Ribeiro:-Deaeio ~ e d i r  a v.  exc." 
d I 

e á camara que consintam qixe a proposta do digno par 
o snr. conde de  Thomar. aue é verdadeiramente uma 
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substituição ao  projecto em ordem do dia, seja com o 
mesmo projecto remettida á commisa%o, e desejo mais 
que todos os dignos pares que tiverem de fazer decla- 
rações Acerca do projecto, redijam as suas moções ou 
a s  emendas, de  modo que possam ser apreciadas pela 
commifislo. 

A commissão não tem desejo nenhum de levar de 
aasalto a votação d'este projecto de  lei, e deseja, pelo 
contrario, que elle seja O mais accommodado ás opiniões 
de  todos os dignos pares, e como haja uma opinião as- 
sente Acerca de  outro projecto de  lei que não é este, pe- 
ço um outro favor a v. exc.", isto 8,  proponho que a ca .  
mara  consinta que sejam aggregados A commissão de  in- 
compatibilidades os dignos pares snrs. Antonio de Serpa 
e Hintze Ribeiro, e sobretudo este ultimo, que foi O re- 
lator de um outro parecer Acerca do mesmo projecto. 

O primeiro pedido é para que o projecto volte á 
commissão com a subst i tu i~ão apresentada pelo snr. con- 
d e  de Thomar,  para ser devidamente estudado, e o se- 
gundo 8 para que os dignos pares que tenham que fa- 
zer as suas propostas as redijam por escripto, de modo 
que sobre ellas possa recahír o exame da  commissão. 

Requeiro tambem que v. e x ~ . ~  se digne consultar 
a camara sobre se permitte que sejam aggregados h 
commissão os dous dignos pares que mencionei. 

O snr .  presidente:-0 snr. Thomaz Ribeiro2 como 
relator da  commisslo, faz uma proposta para que o pro- 
jecto volte A commissão com a substituipão apresentada 
pelo snr. conde de  Thomar e tambem com outras pro- 
poatas que alguns dignos pares queiram formular, e re- 
quer que sejam aggregados á commiasão oa dignos pa- 
res snrs. Antonio de  Serpa Pimentel e IIintze Ribeire. 

Lêu-se na meza a aeguinte proposta: 

((Proponho que a substituição apresentada pelo di- 
g n o  pa r  o snr. conde de  Thomar vá, com o projecto, A 



commissão e com ella as  mais propostas que os dignos 
pares quizerem formular.-Thomaz Ribeiro.)) 

Foi approvada. 
O S1LT. presidente:-Os dignos pares que permit- 

tem que se.jam aggregados A commiss80 os snrs. Antonio 
d e  Serpa Pimentel e Hintze Ribeiro tenham a bondade 
d e  se levantar. 

Foi approt;nJo. 
O snr.  pvesidente:-O projecto volta zi commissão 

com a substituiç30 apresentada pelo snr. conde de Tho- 
mar e mais alguma proposta apresentada por qualquer 
digno par, e quando tenha parecer será novamente en- 
viado a esta camara. 

ARTIGO XI 

Faliecimento dos dignos pares Jose Horta 
e Lopo Vaz 

Na sessão de 11 de março, o snr. presidente disse 
que cumpria o doloroso dever de participar camara 
que falleceu o digno par snr. José Horta. Este  digno 
par  era bastante conhecido no seu paiz e mesmo 1A fb- 
ra,  porque durante a sua carreira exerceu funcçiies im- 
portantes, de que soube desempenhar.se com muito zêlo 
e intelligencia. 

No seu paiz exerceu tambem funcçôes elevadas, e 
pertenceu a uma das corpora~ões distinctas, se não a 
mais distincta, a Academia Real das Sciencias. 

E m  todos os lugares que occupou soube sempre 
demonstrar que era um homem sisudo e grave, que sa- 
bia comprehender a missto de que o encarregaram, e 
desempenhava-a sempre com muita honradez e distin- 
cpão. 

Sendo assim. cria aue in te r~re tava  os sentimentos 
~ -~ 
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d a  camara, propondo se lance na  acta um voto de pro- 
fundo sentimento pelo fallecimento do digno par. (Apoia- 
dos geraes.) 

E m  vista da  manifestapão da camara, considerava 
approvada a sua proposta. 

O snr. Camara Leme:-Lembra que na  ultima ses- 
são, quando teve a honra de  occupar a a t t e n ~ ã o  da ca- 
mara, concluiu o seu discurso dizendo que era tal o seu 



desalento, que provavelmente tarde ou nunca tornaria 
a tomar a palavra no parlamento. 

Mal pensava, porém, n'essa occasião, que tres ou 
quatro dias depois de~apparecia da vida um illustre col- 
lega que a seu lado se sentava, o snr. José Horta. 

Este digno par era o que O snr. presidente acabou 
de dizer, um caracter dignissimo, distincto lente da Es- 
chola Polytechnica, e emfim um homem digno da sau- 
dade e respeito de todos. 

Era  elle do curso de 1837, do qual poucos restavam, 
e a que pertenciam Latino Coelho, Andrade Corvo, 
Fontes Pereira de Mello, e, com excepção do orador, 
foi brilhantissimo esse curso. D'elle restavam apenas o 
irmão do fallecido, o digno par snr. conde de Valbom, 
e o orador. 

A's palavras sentidas que O snr. presidente acabava 
de proferir associava-se, restando-lhe apenas a saudade 
que ha.de ter sempre d'aquelle seu amigo, que comsigo 
lidava havia cincoenta annos. 

Na sessão de 22 de março Iêu-se a participação de 
haver fallecido o snr. Lopo Vaz. 

O snr. presidente:-A camara comprehende quanto 
seria doloroso para mim o receber a participação que 
acabou de Iêr-se. E' seiu duvida tão grande a perda que 
esta camara acaba de soffrer, como immensa a saudade, 
que me commove n'este momento, e que por certo im- 
pressiona o espirito de todos os meus collegas n'esta ca- 
mar%. (Apoiados.) 

O snr. Lopo Vaz comegou a afirmar os seus talen- 
tos e qualidades de homem distincto nos ultimos annos 
em que cursou a Universidade, tempo em que, agitan- 
do-se uma questão tão importantissima n'este paiz, elle 
escreveu um folheto, em que desde logo affirmou um 
grande valor intellectual. 

Chamado á vida publica e dando entrada na cama- 
r a  dos snrs. deputados, elle pôde revelar immediatatnen- 
te, não 96 grande aptidão para a tribuna parlamentar, 
mas começou a manifestar dia a dia as suas grandes 
qualidades de homem de Estado, e B certo que conse- 
guiu ser considerado, entre os homens politicos, como um 
d'aquelles que reunia o maior numero de qualidades 
apreciaveis nos homens de Estado. 

A camara conhece a historia, que é contemporanea, 



e por ella sabe o modo como o distincto homem de Es- 
tado abriu rapida carreira na vida publica e politica, 
para em poucos annos ser elevado aos primeiros lugares, 
onde a sua actividade e perspicacia se exercia com dis- 
tincção. 

Porkm, veio a morte inutilisal-o quaiido elle, tendo 
chegado já  aos primeiros lugares do Estado podia n'es- 
sa posição continuar a prestar serviços ainda maiores 
do que foram aquelles com que ennobreceu o paiz, que 
lhe deu o berco. 

Foi uma luz que infelizmente se apagou, 
Os homens da estofa e da estatura do snr. Lopo 

Vaz são raros, e qiiandcf se perdem para a vida, a per- 
da B fatal, não para o partido onde militaram, não para 
os amigos que os seguiram e admiraram, não para a ci- 
dade em que viviam, mas para a nação que lhes deli o 
berço. (Apoiados.) 

O snr. Lopo Vaz deixa um grande vacuo na poli- 
tica portugueza. Oxalá que a bistoria! que ha-de escre- 
ver se mais tarde ou mais cedo, fapa inteira justipa aos 
merecimentos e qualidades de tão notavel estadista. 

E' profunda a minha dor, como grande a minha 
saudade, porque para mim 15 sempre dolorosa a perda 
de um homem de talento e de valia, esteja elle onde es- 
tiver, seja qual fí3r a posiçlo partidaria e politica que 
occupe, seja meu adversario ou meu amigo politico. 
(Apoiados.) 

E '  com effeito uma enorme ~ e r d a  deixar o ~ a i z  d e  
colher os resultados que lhe podiam provir de uma in- 
telligencia tão excepcionalmente superior, como era a do 
finado estadista. (Apoiados.) 

Creio que a camara, associando-se a esta minha 
saudade, quèrerá que se lance na acta um voto de pro- 
fundissimo sentimento pela morte do nosso collega (Ge- 
Iraes e repetidos apoiados) e que se communique esta re- 
solupão á viuva do illustre finado. (Apoiados.) 

Foi approvada unanimemente esta p~oposta.  

O snr. ministro dos negocios est~angeiros (Costa 
Lobo):-Pedi a palavra em meu nome e no do governo, 
não si> para me associar ao voto que v. exc." acaba de 
propôr, mas tambem para expressar o profundo senti- 
mento de dor que me afflige pela morte do illustre par- 
lamentar, membro d'esta camara, o snr. Lopo Vaz, sen- 



timento de  dôr que v. exc.", com tanta eloquencia, ex. 
pressou. 

A perda do snr. Lopo Vaa é uma perda grande 
para esta camara, mas ainda o é maior para O paiz 

Ninguem ignora os altos merecimentos de que S. 
exc." era dotado, merecimentos que elle ia todos os dias 
accentuando, e que iam em progressão. 

A sua vida, porém, foi infelizmente cortada na ma- 
diireaa da sua intelligencia e da sua actividade, e esta 
circumstancia B que torna a sua perda ainda mais sen- 
sivel, porque n'urn homem que tenha já muitos annos, 
embora de merecimento, a sua falta não é tão sentida. 
E', na phrase de um philosopho da antiguidade, como o 
friicto da oliveira que cahe sobre a terra. 

Tendo a arvore produzido todo o seu fructo, é fa- 
tal o pagar o tributo á natureza. 

Mas o snr. Lopo Vaa não estava n'este caso; ao 
contrario, achava-se no vigor da sua intelligencia e acti- 
vidade, e os serviços que d'elle havia a esperar ainda 
eram muitos. 

Escuso, porém, d e  lembrar á camara todos os me- 
recimentos que possuia o snr. Lopo Vaz. Direi apenas 
que era um grandejurisconsulto, um orador eximio, e, 
além d'isso, um politico privilegiado. 

E u  não tive a honra de ter muitas relações com o 
snr. Lopo Vaz. Foi n'estacasa que o conheci, e durante 
o pouco tempo que com elle tive relações foram sempre 
muito amigaveis. 

Apesar de ter feito muitas vezes opposipão á po- 
litica do finado, tenho a consolap%o de nunca ter diri- 
gido ilquelle distincto homem de Estado o mais leve ag- 
gravo, nem sequer verbal. 

Se me perguntassem a razzo por que aquelle emi- 
nente estadista era tão popular e se me pedissem que 
apresentasse o traço caracteristico da sua individualida- 
de, diria que consistia no segxinte: que aos grandes do- 
tes de intelligencia juntava uma bondade e uuia bene- 
volencia que transluziam inequivocamente na sua fronte. 

A bondade e a benevolencia são um traço caracte- 
ristico do povo portuguez, mas quando a essa qualida- 
d e  ingenita se juntam um espirito superior, com a alta 
intelligencia, e um grande conhecimento dos homens, 
este conjuncto de qualidades fórma uma admiravel har- 
monia, que difficilmente se encontra na vida. 



O snr. Lopo Vaz era de uma grande bondade, de 
uma affabilidade extrema, e tinha como objectivo o ser 
tstil ao paiz. 

Toda a gente conhecia as altas qualidades d'aquelle 
grande vulto politico, e todos sabiam o grande affecto 
que elle dedicava ao seu paiz. 

Devo dizer que nas poucas relações que tive com o 
fallecido, a sua vista, a sua presença me foram eempre 
sympathicas . 

Infelizmente, estes grandes predicamentos, eetes so- 
berbos dotes de alma encerraram-se em um fragil in- 
volucro. 

Os ultimos annos da vida do finado foram cheios 
de amargnra, porque angustiosos téem sido os transes que 
a patria tem atravessado. A sua debil saude não pôde 
resistir a tHo dolorosas anciedades. 

Morreu, mas morreu no seu posto, como o soldado 
ferido no camD0 da batalha. 

Morreu, mas morreu como aquelle operario do Evan- 
gelho a quem déram um talento, e que, não si, restituiu 
o que lhe déram, mas restituiu-o centuplicado. E' por 
isto que a morte de Lopo Vaz deixa no paiz uma sau- 
dade inextinguivel e um profundo respeito pela sua me- 
moria. 

Vozes: ---Muito bem. 
O snr. José Luciano de Castro:-Esti de luto o par- 

tido regenerador pela perda de um dos seus mais illus- 
tres membros. 

Os crepes que envolvem a sua bandeira, enrolada 
ria haste, dizem bem claro que a morte bateu ás suas 
portas, que a adversidade entrou inexoravei e despiedo- 
sa nos seus arraiaes, e que uma das suas espadas mais 
gloriosas acaba de partir-se para sempre de encontro 4 
pedra de uma sepultura. 

H a  lagrimas nas faces dos seus correligionarios. H a  
sentimento profundo em todos quantos admiram no ho- 
mem, que acaba de finar-se, as suas virtudes particula- 
res e as suas exceocionaes faculdades. 

Respeitando a8ua dôr, e associando-nos ao seu sof- 
frimento, eu e os meus amigos politicos não cumprimos 
mais do que um dever de leal fraternidade perante a des- 
graça que acaba de feril-os. 

Com elle choramos a perda do estadista insigne, do 
eminente orador, que a poder de trabalho, pelo vigor 



da  sua intelligencia, peIa cIareza do seu engenho, peIa 
prudencia do seu conselho e pelo prestigio da sua pa- 
lavra, soube em pouco tempo elevar-se as mais altas 
culminancias da vida publica e conquistar um dos lu- 
gares mais proeminentes na tribuna parlamentar, onde 
brilhava como astro de primeira grandeza, nos conse- 
lhos da coroa, onde o seu voto era decisivo, e no seio 
do seu partido, onde a sua figura avultava ao lado das 
maiores. 

Tendo-o tão ardente na polemica, tão vigoroso na 
réplica, tão animado e tão vivo na peleja, que ainda ha 
poucos mezes travou n'esta camara com um dos mais 
primorosos de seus oradores em defeza de si proprib e 
em defeza de todos nós, ondedeixou assignalada a pujança 
das suas faculdades oratorias e a valentia dos seus re- 
cursos parlamentares, ninguem diria que a morte lhe já 
andava espiando os passos e traçando mysteriosatnente 
O caminho para onde havia de precipital-o na sua der- 
radeira morada. 

Os que então se tinham ilIudido com a apparencia 
de robustez e de saude, em que parecia affirmar-se mais 
uma vez a força da  sua vigorosa compleiyão, cedo se 
desenganaram, porque apGs a doença que o prostrou no 
leito, onde tanto padeceu, veio logo a morte arrancal-o 
aos carinhos e ao amor da sua familia e ao estremecido 
culto de todos quantos o conheciam e admiravam. 

Com a morte do snr. Lopo Vaz perdeu o paiz um 
dos seus primeiros filhos; a coroa ha-de sentir a falta de 
um dos seus mais leaes servidores; o partido, a que per- 
tencia, sentir& tambem durante longo tempo a ausen- 
cia do seu conselho tão illuutrado, como prudente; e 
a tribuna parlamentar, coberta de luto, não poder& 
esquecer facilmente os eccos d'aquella palavra clara, 
correcta, facil, primorosa e fluentissima. (Vozes: -Mui- 
to bem.) 

Filho do seu trabalho, dotado de excepcionaes fa- 
culdades e aptidões, auxiliado por estudos sérios e per- 
feitamente coordenados, o snr. Lopo Vaz deve a sua 
rapida ascensão na vida publica Ps suas grandes qua- 
lidades parlamentares, á rara flexibilidade do seu es- 
pirito e á imperturbavel serenidade do seu tempera- 
mento. 

Quando em volta d'elle bramiam as c6leras mal re- 
primidas, e as paixões indomitas estavam a pique de 



romper em aberta e violenta explosão, a authoridade da 
sua voz, a priidencia do seu conselho, a frieza das suas 
reflexões, conseguiam desarmar os mais exaltados e tra- 
zer a soliições conciliadoras a s  opiniões mais ext remas 
e oppostas. 

O snr. Lopo Vaz sabia combater como um athleta; 
mas das suas palavras nunca distillou o fel das aggres- 
s8es pessoaes, nem teve nunca de expungir dos seus dis- 
cursos quaesquer phrases que accendessem odios, ou le- 
vantassem incomsatibilidades. 

E u ,  que  fui sempre seu adversario, e que muitas 
vezes tercei armas com elle em renhidas refregas, apro- 
veito a occasião para render este preito de  justiça á sua 
memoria. 

E porque fui seu adversario, sem desconliecer a s  
suas grandes qualidades, e porque uma vez admirei a s  
poderosas manifestações da  sua forte individualidade 
politica e parlamentar, e porque sinto corno propria a 
dor dos que mais o admiravam em vida e o choram na 
morte, associo-me, em meu nome e no dos meus ami- 
gos politicos, ao sentimento d'esta camara, do pais e 
do do illustre finado, e darei o meu voto a to- 
das e quaesquer demonstragões depezar que ae-jarn pro- 
postas para assignalar a profunda mágua d e  todos pelo 
fatal golpe que acabamos de  soffrer. 

Vozes:-&Iuito bem, muito bem. 
O snv. S e ~ p n  Pinzente1:-Depois do que disse o 

digno pa r  o snr. Luciano de  Castro, que posso e u  
dizer? 

Quando um homem que foi adversario politico 
d'esse illustre morto assim falla, que póde dizer u m  
amigo? 

Não repetirei o que já foi dito n'esta camara e em 
toda a imprensa. 

O snr. Lopo Vaz de  Sampaio e Mello tinha qua- 
lidades d e  estadista, como rarissimas vezes se téem en- 
contrado no nosso paiz, como rarissimas vezes se  en- 
contram em paizes estrangeiros. (Apoiados.) 

Agradepo, visto que tenho a palavra, em nome d o  
partido regenerador (Apoiados), as  phrases que acaba 
de  pronunciar o digno par e meu amigo, o snr. José 
Luciano de  Castro, em relação B memoria do homem 
cuja perda todos lamentamos hoje, e vou fazer urna pro- 
posta: é que esta camara, em signal do seu profun- 
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d o  sentimento, encerre já a sua sessão. (Apoiados 
raes.) 

O snr. presidente:-0 snr. Antonio d e  Serpa a,,a- 

b a  de propor que se levante a sessão em demonstra@o 
de sentimento pelo fallecimento do digno par o snr. Lo 
po Vaz. 

Foi approvado por unanimidade e levantada a seu- 
são. 

ARTIGO XII 

Emprestimo de D. Miguel 

Na sessão de 26 de marso, o snr. conde de  Thomar 
disse que aproveitava a presensa do snr. ministro dos ne 
gocios estrangeiros para dirigir a S. exc." algiimas per 
guntas. 

A camara tinha de certo conhecimento dos factos que 
uitiinamente se téem passado em Pariz, com relação a 
um deposito, que se diz ter sido feito no Comptoi~ 
d'Zsconxpte, de  2,5 milhões de francos, para pagamento 
aos portadores de titulos do emprestimo de D. lliguel. 

O ininisterio transacto declarou, em resposta a uma 
pergunta feita entso pelo orador, que nada sabia com re. 
la$o a, esse deposito, por isso que o governo nada tinha 
negociado com os contratadores e com os banqueiros que 
negociaram o emprestimo dos tabacos. 

Desejava, pois, que o snr. ministro dos negocios es- 
trangeiros, com aquella franqueza com que o governo se 
tem apresentado sempre ao parlamento, declare franca 
e csthegoricamente corno Q que aquella quantia está n a  
posse do Con~11toir d'Escompte, e quaes a s  difficuldades 
que se téern levantado em Pariz para a restituição d'es- 
sa  quantia. 

Segundo dizem os jornaes, o nosso representante 
em Pariz está em Lisboa, e certamente que o governo 
deve j:i estar informado do assumpto. 

( E n t r a  na sala o ~71.1.. presidente do consellto de mi- 
nist~os.)  

Vendo entrar o snr. presidente do conseIho, apro- 
veitava a occasião para se dirigir a a. exc." fazendo al- 
gumas observações com rela,p%o ás bases do convenio 
com os portadores da  divida externa. 

O governo tem-se recusado até hoje a d a r  explica- 



sões ao parlamento, e comprehende-se que assim tenha 
procedido emquanto as negociações estavam pendentes; 
mas desde que os jornaes estrangeiros j á  dizem quaes as 
bases d'esse convenio, não lhe parece que as razões que 
até aqui incitavam para que o governo se recuse a dar 
explicações ao parlamento, possam continuar a preva- 
lecer 

A primeira condição é: r e d u c ~ ã o  do juro da  divida 
externa em 5 0  por cento, pago em oiiro. 

Parece que a divida externa é reduzida de 50 por 
cento e que o resto de 50 por cento é pago em ouro. 

BIas por uma outra condipão que vem na proposta 
dediiz se que 50 por cento são pagos em ouro, o que 
corresponde a 70 ou 8 0  por cento, e que os outros 5 0  
por cento são representados por titulos de divida, os 
quaes vencem um juro que será pago pelo excesso de 
r e ~ e i t a  das alfandegas, logo que esta attinja a 14:000 
contos de réis. 

A segunda condição é a continuação do resgate da 
divida amortisavel. 

Quanto a esta não tem o orador a menor duvida. 
A terceira trata da conservação do capital da divi- 

da; servirão os titnlos actuaes, mas serão estampilhados. 
Não póde de modo algum comprehender o que que- 

ria dizer esta condição, e por isso pede sobre ella escla- 
recimentos ao governo. 

A quarta condição diz: 
~Einissão de um emprestimo de lOO.OOC':000 de fran- 

cos para a divida fluctuante e serviço da divida por 
doils annos. O governo poderh pagar os coupons de dous 
annos com obrigações provisorias d'este emprestimo.~ 

Esta condicão parece clara; todavia desejava que 
o governo désse algnmas explicapões sobre ella, por isso 
que parece que O governo, fazendo um emprestimo, d á  
uns titulas aos banqueiros com quem negociou esse em- 
prestimo, e recebe ern troca d'elles um certo valor re- 
present.ativo d'esses titulos. 

O orador não pergunta ao governo qual o prego 
d'esse emprestimo; mas, como vem n'esta condipão que 
os juros da divida poder20 ser pagos com as  obrigações 
d'esse emprestimo, pergunta qual a commissão que os 
banqueiros recebem, e quaes as vantagens que tiram 
d'esse emprestimo. 

A quinta condição diz: 



((Consignação das receitas das alfandegas ao ser- 
viço do emprestimo e da  divida externa, sendo entre- 
gues ao Banco de Portugal e transferidas no fim de ca- 
da semana.)) 

Isto é simplesmente a consignação do rendimento 
das alfandegas ao emprestimo; Q o mesmo que succedeu 
com os tabacos, e o orador vê que infelizmente se reali- 
saram sobre isso as suas prophecias. 

Depois de lêr as duas ultimas condiçoes do proje- 
cto do convenio, o orador termina, aguardando as ex- 
plica~aes do governo sobre o assumpto. 

0 snr .  presidente d o  corrsellto d e  nti?zistros (Dias 
Ferreira):-Diz que o digno par e a camara comprehen- 
dem evidentemente que seria de alto inconveniente es- 
tar a discutir, não um contrato, mas urn projecto de 
oonvenio que estlt dependente do accordo dos co?~tités ea- 
trangeiros,.que pddem propor as suas condigões e o go- 
verno acceital-as ou não. O que quer dizer ti camara, 
para que fique bem claro, é que nenhum contrato se fa- 
rd que esteja fóra das condic;Ses da  lei votada no par- 
lamento, nenhuma condição ser6 acceita, que esteja fóra 
das condições prescriptas na lei que authorisou o gover- 
no a fazer o convenio, e dentro d'essas condi~ões o con- 
venio ha-de ser feito nos termos mais favoraveis que fôr 
possivel obter. 

Com relapão A questzo da entrega dos rendimen- 
tos ao Banco de Portugal, deve apenas dizer qse  n'isso 
não se faz cousa nova, nem tem nada de parecido com 
a questão dos tabacos, e na lei que foi votada estipula- 
se que essas quaritias serão entregues ao Banco, como. 
antigamente se entregavam á Junta do Credito Publico. 

Fez-se agora o que antigamente se fazia. Nada 
mais e nada menos, e na entrega d'esses rendimentos 
proceder-se-ha exactamente nas mesmas condiç0es em. 
que se procedia em relação d Junta  do Credito Publico. 

Com respeito ao einprestimo, tambem seria incon- 
veniente estar a discutir as suas condipões, que não se 
sabe ainda quaes serão. O que prjde jic dizer A camara, 
e crê que n'isso o governo procede avisadamente, é que 
o governo faz os ultirnos esforpos para liquidar com o 
convenio uma operagão financeira que dispense durante 
dous annos de se estar a remetter ouro para o estrangei- 
ro a fim de se pagar os juros da divida, porque o go- 
verno espera que durante dous annos as condições me- 



Ihorem, podendo-se depois proceder mais desafogada- 
mente, e porque receiava que, começando a exportar se 
ouro desde j B  para ee pagar os juros da  divida externa, 
se aggravassem as condições do agio do ouro e as do 
paiz. 

Portanto. dizendo o aue fica dito. o orador foi att! 
onde podia ir. Se não julgasse inconveniente para o pai5 
dar mais esclarecimentos, dava-os todos, porque o go- 
verno não tem nos seus actos de administragão outro de- 
sejo que ngo seja o de que elles sejam conhecidos, guar- 
dando apenas a reserva emquanto opportuna, quando a 
publicidade possa prejudicar ou as operapões financei- 
ras, ou qiialqiicr acto governatiuo indispensavel As ne- 
cessidades publicas. 

Quanto A questão dos portadores dos titulos do em- 
prestirno de D. Sliguel, de que fallou a digno par, diz 
o orador. auando se tratou da  nuestão dos tabacos, foi 
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precisamente n'esta camara que se disse o que havia a 
respeito d'esse negocio. Não sabe o que se passou de- 
pois d'isso, nerii lhe parece que interesse demasiadamen- 
te ao piiblico e ao parlamento, desde que ficou sabido 
que os portadores dos titulos de D. Miguel queriam, ou 
por parte dos negociadores do ernprestimo, ou de quem 
fosse. um certo subsidio como nieio de acabar aauella 
eterna questão que durante largos annos prejudicou mui- 
to os creditos do ~ a i s .  

Dadas estas explicapões, n%o é por menos deferen- 
cia para com o digno par snr. conde de Thomar, nem 
para cnrii a camara, que o orador não é mais esplicito. 
Foi até onde devia ir ,  e não é mais explicito, por jul- 
gar  inconveniente estar a discutir, não um contrato, por- 
que elle não existe, mas um projecto, que estb sujeito 
As apreciapões e alterapões que pódem ser introduzidas 
por ambns as partes contratantes; de modo que é estar- 
se a discutir umas bases que Amanhã pódem já não ser 
bases. 

Reputa, pois, ter cumprido o seu dever dizendo A 
camara que nenhum contrato se fará fóra das condições 
precisas da lei que authorisou o governo a fazer o con- 
venio, e que, dentro das bases da lei, o governo ha-de 
empregar todos os esforços para que esse convenio seja 
o mais vantajoso para o paiz. 

O snr. Thomaz Ri6eiro:-Esperava que estivesse 
presente o digno par que no governo transacto geriu a 



pasta d a  fazenda, porque S. exc." poderia dar mais al- 
gumas explicações, se porventura entendesse dever dar, 
a respeito da  questão provocada pelo digno par snr. con- 
de de Thomar com referencia aos titulos do emprestimo 
de D. l\Ii~uel.  " 

J& de outra vez disse n'esta camara qual era a sua 
opinião individual, opinião que corre publicada, e, por- 
tanto, sobre esse assumpto não póde ter duas opiniões. 

Lembra-se de  que ao tempo em qiie foi membro d a  
governo transacto, tratou-se d'isso, não corn os portado- 
res dos titulos de D. Miguel, mas entabolaram se nego- 
ciaçães de governo a governo, porque o governo fran- 
cez tinha tomado a parte como advogado d o s  portadores 
dos titulos, e houve difficnldades para n6s nas cotaçzes 
d a  Bolsa. 

O orador não nuer avaliar ailal foi n'essa occasião O 
procedimento, paralcom Portugal, do governo francez. 

I 

Não lhe parece que fosse o mais louvavel da  parte d'a- 
qiiella generosa nação e liberalissiina republica; mas a 
verdade B que ella fez entabolar negociações a respeito 
do chamado emprestimo de I). bliguel. 

O m r .  conde de Thomar: - Agradece ao snr. pre- 
sidente do conselho as explicagões que S. exc." deu. 
Desde que S. exc." disse que as bases do convenio, que 
são hoje conhecidas, pódern ainda soffrer modificayões, 
e que se trata de uma negociação ~eridente,  não insis- 
tirit para que S. e ~ c . ~  dê  mais explicagões com relação 
a esse assumpto. 

Folga, todavia, em ter provocado, por parte de S. 

exc.", uma resposta cathegorica corn relacão á questão 
dos portadores dos titulos de D. Bliguel. 

Quando se tratou d'este assumpto n'iima sessão 
passada, o ministro da fazenda do governo transacto 
deixou antevêr que essa negociapão não estava finda. 
Mas desde que o snr. presidente do conselho declara 
que esse negocio ficou completamente liquidado, e que 
o governo não tem tido a niais pequena intervençno 
n'este asuumpto, é evidente que o paiz não tem de re- 
ceiar que por parte dos portadores dos titulos de D. Mi-. 
guel se faça alguma exigencia. 

Estima, pois, o orador ter tido occasilo de provo- 
car estas explicações do snr. presidente do conselho da 
ministros. 



ARTIGO XIII 

Explicações do ex-ministro da fazenda 
Augusto José da Cunha 

Na sessão de 28 de marso, o snr. Augusto José d a  
Cunha disse: 

Foi ha poucos dias publicado, discutido e votado 
na outra casa do parlamento o parecer da  c o i n m i s s ~ ~  
de infrac~ões ácerca da  proposta apresentada pelo snr, 
deputado Manoel de Arriaga, para que fosse submettido 
a processo criminal o ex-ministro dos negocios da fazen- 
da, o snr. Marianno Cyrillo de Carvalho, pelos adian- 
tamentos feitos a emprezas particulares por conta dos 
cofres publicos. 

Esse parecer, que é um documento importante, re- 
vela da parte do seu illustre author um estudo minucio- 
so e completo do assumpto, e 6 digno de todo o elogio 
pela maneira correcta e imparcial como est4 redigido; 
esse documento contém a relação de todos os adianta- 
mentos que os governos, desde uma certa epocha, tbem 
feito a emprezas particulares por conta do thesouro pu- 
blico, e véem n'elle mencionados, como não podiam dei- 
xar de vir, os adiantamentos feitos ao Banco Lusitano, 
á Companhia Real dos Caminhos de Ferro e ao Banco 
do Povo pelo governo presidido pelo illustre general, o 
snr. João Chrysostomo de Abreu e Souza, de que tive 
a honra de fazer parte como ministro d a  fazenda. E' 
sobre este assurnpto que peço a attenção da camara por 
alguns momentos. 

Não venho discutir o parecer da commissão de in- 
fracgões; não devo, não desejo, nem preciso fazel-o; mas 
preciso e desejo dar conta ao parlamento e ao paiz dos 
actos da  minha gerencia e explicar os motivos que le- 
varam o governo de então a acudir com a intervenção 
do thesouro ás difficuldades financeiras d'aquelles esta- 
belecimentos. 

J á  aqui se tem feito por mais de uma vez allusão 
a estes adiantamentos, e eu talvez devesse ter já to- 
mado a palavra para defender os meus actos; mas não 
o 62, porque, tendo sido pedidos documentos relativos 
ao assumpto pelo marquez de Vallada e tendo sido 
apresentada na outra casa do parlamento uma proposta 



d e  accusação ao ex-ministro d a  fazenda, o snr. Marian- 
no de Carvalho, e a todos os ministros que fizeram ana- 
logos adiantamentos, entendi que devia esperar pela pu- 
blicaçlo d'esses documentos para em vista d'elles ex- 
pôr a s  razões justificativas da  maneira como procedi. 

Agora, depois d e  publicados os documentos pedi- 
dos pelo snr. marauez de Vallada, discutido e votado na 
oiitra camara o parecer da  commissão de  infracções, 
que traz todos os esclarecimentos que lançam luz sobre 
o assuinpto, entendo não dever adiar por mais tempo a 
defeza dos meus actos. 

Estes adiantamentos téem sido censurados n a  im- 
prensa e rio parlamento, e, diga se a verdade, compre- 
hende-se o motivo d'essas censuras; esperava-as; e, devo 
confessal-o, n%o as esperava tão srrenas, tão suaves, 
t ão  Lenevolas, cutno téem sido feitas. 

Quando asaignei os despachos que mandavam fa- 
zer csses ~upprimentos, esperava que me haviam de pe- 
d i r  severas contas, que me haviam d e  dirigir violentas 
accu~ações ,  que tarde ou cedo rebentaria forte tempes- 
tade. 

Felizmente não succedeu assim. Agradece, por is- 
so, n'esta occasizo á imprensa e aos homens publicos 
d'este pais a benevolencia com qiie me téem tratado 
por estes actos da  minha administraçlo. 

Essas censuras, comprehendo.as, porque a minha 
propria consciencia, no momento em que mandava fa- 
zer esses supprimentos, me dizia que estava praticando 
um acto illegal, que eu não tinha aiithoridade para des- 
viar dinheiros do Estado para salvar emprezas que não 
tinham sabido administrar-se. 

E hesitava, e tremia, e quando, depois d e  hesitar 
e tremer, punha a minha assignatura no despacho, in- 
vadia-me o descontentamento e a indignação. 

Pois que, snr,  residente! a direcção de  um Banco 
011 Companhia commette toda a especie de irregulari- 
dades, langa-se d e  olhos fechados e corayão leve no ca-  
minho das aventuras, comprornette os capitaes dos accio- 
nistas que n'ella confiaram, arrisca-os em jogou de boi- 
sa e transacções defezae; depois, mal succedida na sua 
vida d e  aventuras, começa disfarçando os primeiros 
desastres corn dividendos ficticios e escripturações enge- 
nhosas; continúa depois n'essa carreira desatinada, na 
esperança de  que um acaso feliz venha reparar os erros 



commettidos, e, quando esgotados todos os expedientes 
para adiar uma catastrophe imminente, perdidas todas 
as esperanpas de se salvar com os proprios recursos, 
vem bater á pcrta do ministerio da fazenda, como ul- 
tima thbua de salvação, e pedir ao ministro que a salve 
d'esses apuros e lhe empreste dinheiros que não são 
seus e dos quaes tem que dar severas contas, ha-de o 
ministro, que não foi ouvido nem consultado sobre as 
transacções que o Banco effectuou, que n%o tem culpa 
das leviandades ou das infelicidades d'essa direccão. 

9 r 

que nada tem com a prosperidade, nem c.om a rrxina 
d'esse Banco. ha.de o ministro. a a r a  salvar essa dire- , L 

ec,%o leviana ou infeliz, assumir a tiemenda responsa- 
bilidade de emprestar dinheiros que hão do Elstado, de 
que tem de dar estrictas contas, torturando assim a tran- 
quillidade da sua conaciencia, e arriscando a siia repu- 
tas80 que B a unica riqueza do hotnem pobre?! 

Oh snr. presidente! V. exc,& não pdde imaginar a 
iildignaçno que eu sentia e os momentos de angustia 
por que passava, quando os directores d'esses estabele- 
cimentos me assaltavam com feroz perseguiqlo para que 
eu Ilies valesse na hora extrema, para que lhes acudisse 
nos apuros que a sua imprevidencia ou mi sorte tiriliam 
creado, para que os salvasse da fallencia inevitavel! 

E tive de ceder, e tive do suffocar a indignação, e 
assum: essa tremenda responsabilidade, eu e os meus 
nobres e generosos collegas que partilharam essa8 an- 
guqtias, porque nada fiz de que lhes não désse pleno e 
inteiro conhecimento e para que não obtivesse a sua 
prCvia approvaçâo. 

E faço esta declaragão, não para dividir a respon- 
sabilidade e ficar apenas com parte d'ella; mas para 
que se saiba que eu e os meus collegas toniamos todos 
a responsabilidade inteira e completa dos actos de cada 
um, porque a todos esses actos, acertados ou errados, e 
é. de crêr que houvesse muitos errados, fomos levados 
unica e esclusivarnente   elo que se nos afigurou ser O 

interesse do  pai^. 
Quaes foram, pois, os motivos ponderosos que me 

levaram a acudir a essas ernprezas particulares coin o 
dinheiro ou com a garantia do thesouro, a desviar oe 
fundos do Estado da sua legal applicapgo, praticando 
assim um acto que eu sabia ser illegal e perigoso? 



Para  a administrapão publica, como para todos os 
actos humanos, não ha regras invariaveis, nem princi- 
~ i o s  absolutos. Não ha regra, por mais invariavel, que 
não admitta excepções; não ha  principio, por mais ab- 
soluto, q?e não tenha de ser alguma vez sacrificado a 
outro principio mais alto ou mais importante. I l a  cir- 
cumstancias extraordinarias em que para salvar os in- 
teresses do estado da mais alta importancia se deve pôr 
de parte regras e principios, que só foram estabelecidos 
para os casos normaes. 

Não ha ministro que não tenha illegalida- 
des, com o fim louvavel de salvar oe interesses do Es- 
tado. Todos as  téem praticado, e o ministro que, pelo 
receio de assumir a responsabilidade de desobedecer 4 
lei escripta, deixasse de salvar o seu paiz, seria um mi- 
nistro cobarde e criminodo. 

Pois, em 1876, quando rebentou a crise bancaria, 
Fontes Pereira de Mel10 e com elle o meu nobre e hon- 
rado arnigo, o snr,. conselheiro Antonio de Serpa Pi- 
mente], então ministro d a  fazenda, não acudiram com 
mzo prompta e energicaaos Bancos que tinham suapen- 
dido pagamentos e fechado as  suas portas? Não lhes acu- 
diram com a enorme somma de 5:000 contos de réis, 
para evitar a ruina do commercio, a paralysação da in- 
dustria, a fome e a miseria, emfim todas essas funestissi- 
mas consequencias, que costumam acompanhar as crises 
bancarias, principalmente quando ellas se prolongam? 
Hesitaram porventura esses cavalheiros em praticar esse 
acto illegal? Hesitaram elles em acudir a emprezas particu- 
lares com dinheiros do Estado? E alguem se atreveu a 
censurar esse acto de Fontes Pereira de Me110 e do snr. 
Antonio de Serpa, n'essa occasião? Não foram, pelo con- 
trario, todos concordes em elogiar a promptidão, a ener- 
gia, o acêrto das providencias que ss. exc.""doptaram 
para reabrir os Bancos, para que as operações commer- 
ciaes retomassem o seu curso ordinario e para se afas- 
tarem todos os perigos que traz sempre comsigo uma cri- 
se d'aquella natureza? Não houve censuras; todos lou- 
varam o acto d'esses ministros, porque esse acto, embo- 
ra  illegal, foi praticado para salvar altos interesses do 
Estado, 

Foi na mesma ordem d e  ideias, foi com o fim de 
evitar o crack nas pragas de Lisboa e Porto, foi para, 



evitar a ruina do comrnercio e da  industria, foi para 
evitar a perturbagão da ordem publica, que o governo, 
de que tive a honra de fazer parte, acudiu aos Bancos 
que ameapavam ruina e estavam prestes a fechar.se e 
suspender paganientos. 

Esse auxilio, esses adiantamentos foram feitos de 
meiado de fevereiro a principio de maic do anno pas- 
sado. 

E' bem sabido qual era a situapão dos Bancos por- 
tuenses n'essa epocha. Ha poucos dias vieram publica- 
dos em varios jornaeu os balailcetes d'esses Bancos com 
referencia a 1 de julho de 1891. 

Nlo  cansarei a camara com a leitura d'esses ba- 
lancetes; vou simplesmente, e é quanto basta para o 
meu intuito. fazer um resumo d a  situacão dos Bancos a 
que elles se referem. 

As notas dos Bancos do Porto, que estavam em cir- 
culação no 1." de julho de 1801, importavam em 1:907 
contos de  réis, os depositos á ordem em 2:016 contos 
de  reis, e as  promissorias vencidas em 684 contos de 
reis; somma de  encargos immediatos, 4:UO7 contos de 
reis. 

Para fazer face a estes encargos tinham os Bancos 
do Porto nos seus cofres 1:036 contos de réis, Iiaven- 
do por consequencia um dejicit de 2:671 contos de 
réis. 

E m  todos os Bancos havia dejicit, e não digo ago- 
ra  quaes as difficuldades com que cada um d'elles lu- 
ctavi,  porque não tenho aqui os apontamentos necessa- 
rios; mas posso dizer á camara que todos os estabeleci- 
mentos bnncarios tinham mais encargos do que recursos, 
e que a totalidade de todos os dqficits era de 2:671 
coitos de reis. 

Era  esta a situapão dos Bancos do Porto em julho 
de 1891. 

E' facil de conjecturar que nos meaes de março 
e abril a situapEo d'esses Bancos não era mais favo- 
ravel. 

Tinha já  começado a corrida mansa, e se um Ban- 
co se fechasse, essa corrida converter-se-hia em corrida 
tumultuosa, porque todos aquelles que conhecem as re- 
lações financeiras e commerciaes que ligam todos os es- 
tabelecimentos de credito, sabem perfeitamente que as 
difficuldades de um reflectem-se em todos os outros, 



não 96 da mesma praça, como de praças differentes, e 
muitas vezes at8 se reflectem em pragas de paizes muito 
longinquos. 

Estas perturbapões do credito são exactamente co- 
mo as perturbaçcies da atmosphera. Um vendaval que 
rebenta n'um ponto propaga-se a grandes distancias, 
percorre extensas regiões, passa muitas vezes de um 
para outro hemispherio e não se pó'de dizer onde ha-de 
parar. 

Na Caixa Filial do BancoLusitano, estabelecida no 
Porto, havia um grandissimo numero de pequenos de. 
positos, na somma total de 800 contos de reis. 

Esses depositos iain sendo levantados a poucó e 
pouco, o metal ia desapparecendo, e, por consequen- 
cia, as dificuldades crescendo de momento para mo- 
mento. 

A fallencia do Banco Lusitano em Lisboa traria a 
da Caixa Filial no Porto, a esta seguir se-hiam outras, 
e este ci.nck n'um momento em que estavam ainda SO- 

bresaltados os animos pela revolta de 31 de Janeiro, 
poderia trazer perturbayces na ordem publica e conse- 
quencias incalculaveie. 

E' esta a opinião que o governo de então perfilha- 
va, e a opinião tambem de muitos homens, cuja autho- 
ridade n'estes assumptos ninguem ousa pôr ein duvida, 
e qiie tive occaxi50 de consultar. 

Tenho uma carta do meu honrado mestre e amigo, 
o snr. S e ~ p a ,  que alliide aos acontecimentos bancarioa 
de então. 

S. exc." dizia-me n'essa carta que o Banco Lusita- 
no precisava de 500 contos de réis para fazer face a pa- 
gamentos impreteriveis, e se estes pagamentos não fos- 
sem realisados siiccederiam grandes desastres, princi- 
palmente na prac;a do Porto, que podiam occasionar 
gravissimas perturbapões de ordem publica e produzir 
funestissimas consequencias; que lhe parecia se devia em- 
prestar aquella quantia, mesmo no caso em que o Ban- 
co nso tivesse n'aquelle momento garantias para dar ao 
governo. 

Hão faco esta referencia para atirar para os hom- 
bros do snr. Antonio de Serpa a responsabili dade do 
meus actos, fago-a porque me apraz ter a meu lado a 
authoridade de um cavalheiro tão competente, que em 
1876 se vira em apuros analogos aos meus, e que não 



hesitou n'essa occasião em acudir com os dinheiros do 
Estado aos Bancos que então tinham fechado a s  portas 
e suspendido pagamentos. E note v ,  exc.", que a si- 
tuação do paiz em 1876 era  um mar de roaas compa- 
rada  com aquella em que eu nie encontrei, e a prova 
mais cabal, mais completa e mais evidente d'aquillo 
que venho de asseverar, é que o governo de então al- 
cançou promptamente a somma de 5:000 contos d e  réis 
para acudir aos Bancos, e s6 com essa somrna os Ban- 
cos immediatamente tornaram a abrir, continuaram os 
seus pagamentos, e tudo volveu i situasão normal e re- 
gular. 

Prova isto bem claramente que o estado do paiz 
e do tbesouro n'esse tempo não era nada comparavel 
com a situapão em que estavam as  cousas nos mezes d e  
marpo e abril. E note ainda a carnara que o governo 
d e  1876 não estava, quando fez esse supprimento aos 
Bancou de  Lisboa e Porto, a negociar um grande em- 
prestimo, difficil d e  realisar, que só se  pôde realisar 
em condipiies onerosas que n'outra occasião nãa scriam 
acceites, e que era  abaolutamente indispensavel para 
evitar a bancarrota. Os  portadores d a  divida fluctuante 
declararam terminantemente que não queriam reformar 
os bilhetes do thesouro, e eu  preferi as condições one- 
rosas do emprestimo a deixar protestar essas letras e 
a vêr morrer-me nas mãos o credito do waiz. 

I 

Ora, se foi com tristeza quo eu assignei o contra- 
to d'esse emprestitno e que o trouxe ao parlamento,-pa- 
ra se  nZo declarar a bancarrota, que condigoeu seriam 
aquellas que eu  teria de  acceitar, s e  antes da  assi- 
gnatura do contrato tivesse rebentado a crise ban- 
caria? 

Foram estes perigos q u e  e u  pretendi conjurar. Foi  
o receio da  catastrophe, que  estava imminente sobre o 
paiz, foi para evitar todos os males que d'ahi podiam 
vir, que  eu  tive de  acudir, contra minha vontade, a o  
Banco Lusitano, & Companhia dos Caminhos de  Fe r ro  e 
ao Banco do Povo. 

D e  mais, esses adiantamentos n l o  foram feitos no 
ar; o dinheiro não foi lançado pela janella fdra; os 
siipprimentos foram todos garantidos e bem garanti- 
dos. O adiantamento ao Banco Lusitano consistia noa 
seguintes valores: 400 contos de r8is em entregas d i  



rectas, 1:144 por cartas de aval; total 1:544 contos de 
réis. 

Esta somma foi garantida por valores na impor- 
tancia de 2:598 contos de réis á cotação do dia, com 
uma margem por conseguinte de 1:054 contos de réis. 

Se essa cotaçlo depois diminuiu, e se se não 
fez o que se costuma fazer quando os creditos estão ga. 
rantidos com valores e em titulos publicos, a culpa não 
foi minha. Sabe-se perfeitamente que todas as vezes que 
um emprestimo está garantido com fundos gublicos e 
esses fundos descem de cotação, exige-se reforço de 
penhor, e quando o devedor o não dá, p6de proceder-se 
á venda da caução. E' de suppôr que houvesse mot;vos 
poderosos para se não ter procedido assim. &Ias essa 
responsabilidade não me pertence, e o que afirmo é 
que, na occasião em que se fez o supprirnento, havia cau- 
@Fio com uma margem de 1:034 contos de réis. 

Além d'isso, o governo nomeou n'essa occasiFio 
dous empregados competentes do Banco de Portugal 
para irem examinar a escripturação d'aquelle Banco, 
e um d'esses empregados, o mais pessimista, declarou 
que talvez os accionistas do Banco Lusitano perdessem 
os seus capitaes, mas n%o havia receio nenhum para os 
credores, porque esses tinham os seus capitaes bem ga-  
rantidos. O governo tambem nomeou um cavalheiro pa- 
ra fiscalisar as operações d'esse Banco, que era o se- 
cretiirio do Banco de Portugal, que se prestou gratuita 
e generosamente a fazer esse serviço, e esse cavalheiro 
tambem declarou que as difficuldades do Banco eram 
grandes, uma parte do seu capital poderia estar com- 
promettida, mas outra podia salvar-se, e quanto aos ca- 
pitaes dos crAdores, esses estavam perfeitamente garan- 
tidos. Foi nlestas condiçGes que fiz os supprimentos ao 
Banco Lusitano. 

Emqnanto aos emprestimos feitos á Companhia 
Real dos Caminhos de Ferro, 490 contos foram ernpres- 
tados por entregas directas, 672 por nval; total 1:1M2 
contos de r&. Este capital ficou garantido com 20:S39 
obrigacões de 3 por cento. Ninguem dirá que este di- 
nheiro estS perdido. A Companhia Real dos Caminhos 
de Ferro vê-se hoje em apuros, luctando com grandes 
difficuldades, mas ningiiem ignora que todo o seu ma- 
terial representa um immenso capital qiie garante os va- 
lores dos crédores. Terão os accionistas de deixar de 



receber por muitos annos os juros das suas acpões; te- 
rão talvez, na peior das hypotheses, de perder os capi. 
taes; mas os obrigacionistas téem garantia sufficiente na 
linha e no material circulante. 

E' facil accusar. Acudir As emprezas particulares 
com dinheiros do Estado, é um desatino, é um erro, 6 
uma irnmoralidade! Mas a questão não é de illegalidade; 
é de vêr em que circumstancias se praticou a illegalida- 
de e com que fim foi ella praticada. 

Quem se vê longe do perigo, critica com desassom- 
bro as providencias tomadas; mas quem estS no meio 
d'elle é que sabe os apuros em que se vê, quaea as dif- 
ficuldades a vencer e as melhores providencias a tomar, 
para o conjurar. 

Era  sem duvida mais commodo cruzar os brapos e 
deixar correr os acontecimentos; era muito mais com- 
modo deixar fallir os Bancos, mallograr se o empresti- 
mo, vir a ruina do commercio e a perturbaçzo na or- 
dem publica; d'este modo, eu não teria praticado acto 
algum illegal, nem assumido a grave responsabilidade 
de desviar da  sua legal applicaçâo os dinheiros publieos. 
&Ias pesaria sobre mim Uina responsabilidade mais tre- 
menda, qual era a de ter deixado cahir sobre o pai2 
uma grande catastrophe, cujas consequencias não sei 
até onde chegariam. 

Eis aqui as razões por que o governo auxiliou es- 
sas emprezas. Não foi no intuito de acudir &Y afflicpões 
dos directores, com os qnaes não tinha relações; não foi 
para proteger syndicatus; nem eu nem os meus cofle- 
gas eratuos directores ou accionistas, crkdores ou deve. 
dores d'estas emprezas; não tinhamos n'ellas interesses 
proxiuios nem remotos. PraticSmos este acto inspirados 
unicamente bern do Estado, e seja clual tor a sen- 
tença que o paiz tenho de  lavrar sobre os nossos actos, 
o que posso assegurar á camara é que a minha eons- 
ciencia está tão tranquilla, e tão convencido estou de 
que procedi bem, que se outra vez riie encontrasse em 
circurnstancias identicas áquellas em que me vi, o que 
espero em Deus não aconteGa,. procederia exactamente 
do modo por que então procedi. 

Tenho dito. 



ARTIGO XIV 

Adiantamentos a emprezas particulares 

- Na sessão de 29 de  março, disse o snr. Camara 
Leme: 

Por incommodo de saude não aude assistir hontem 
á sessao d'esta camara; nLo tive, por isso, o g 6 ~ t o  de  ou-  
vir o digno par e meu amigo o snr. Aiigusto José da 
Cunha, quando S .  e ~ c . ~  expoz algumas reflexões Acerca 
das responsabilidades que assumiu no ultimo ministerio 
em que geriu a pasta d a  fazenda, e de  um parecer que 
ultimameiite foi votado na camara dos snrs. deputados 

Sem querer d e  modo nenhum discutir esse pareceI$ 
direi que nie parece qiie 15 chegada a occasião em que 
se deve reconhecer a grande urgencia de  uma lei de res- 
ponsabilidade ministerial. 

O snr. Augusto José da  Cunha creio que se justi- 
ficou plenamente da authorisação de que tinha usado, 
cuja responsabilidade foi compartilhada pelos seus illiis- 
tres collegas, e na  ultima parte do seu discurso, segun- 
do li no extracto das sessijes da  camara, deu a enten- 
der aue. se se visse d e  novo em identicas circurnstan- 

I ' 
cias, faria o mesmo. 

Ora, pergunto, n'estes termos, se 6 licito que os mi- 
nistros possam continuar a dispor a seu bel-prazer de 
verbas importantes d e  rriilhares e milhares de  contos de  
réis em auxilio de emprezas particulares. 

Diz-se que xi%o se p6de applicar o artigo 103." d a  
Carta, porque não h a  lei regulamentar para elle. 

Eii deparo com um decreto com forpa d e  lei d e  
1868, em que se diz o seguinte: 

 artigo 16." São expressamente prohibidos todos 
os abpnos e adiantamentos que não sejam os que vão 
declarados n'este decreto, e o ministro que os ordene se- 
r á  processado como se fosse réu de peculato e concus- 
são. » 

Pego it camara que diga, com a mãu na  conscien- 
cia, se depois d'aquelle parecer votado na camara dos 
snrs. deputados esse decreto, com forpa de  lei, fica obso- 
leto. 

Nós estamos no fim da  sessão e provavelmente não 
ser& apresentada pelo governo nenhuma lei de  responsa- 
bilidade, mas é exactamente por isso que vou mandar 



para a meza uma proposta que me parece momentosa e 
bem cabida ria actual situapão; é a seguinte, e Acerca 
da qual pego a urgencia: 

((Considerando que é opinião hqje dominante que 
não póde ter execução o artigo 103.O da  Carta Consti- 
tucional relativo á, responsabilidade ministerial; 

Considerando que o governo parlamentar tem por 
base a irresponsabilidade do Rei e a responsabilidade 
dos ministros: 

Considerando que não póde ter regular exercicio o 
systema parlamentar emquanto existir aquella pretendi- 
da  lacuna: 

Proponho que a camara declare por uma votapão 
solemne que é urgente promulgar a lei regulamentar a 
que se refere o artigo 104." d a  mesma Carta.-Camccru 
Leme. » 

Ficou para segunda leitura, pois que a urgencia 
não foi approvada. 

Na  sessão de 30 de marpo teve segunda leitura. 
Admittida, e em discussilo. 
O sqzr. IIintze RiÒeiro:-Não tive o posto de ou- - 

vir as considerapões com que o digno par o snr. D. Luiz 
d a  Camara Leme acompanhou a proposta que est8 eru 
discussão, nem ellas poderiam influir no meu espirito, 
pois de sobra reconheço que foi o desejo de  bem servir 
os interesses do paiz que levaram S. e ~ c . ~  a formular 
esse documento e a acorripanhal o dos considerandos em 
que elle se baseia. 

Não me opponho a que essa proposta seja votada 
pela camara, nem me podia oppGr, é claro; ,quero dizer 
que não me opponho com o meu voto, e digo simples- 
mente que ella era perfeitamente escusada, porque, so- 
bre o assixmpto, já. a camara se pronunciou. (Apoiudos.) 

A camara nomeou urna commissão, da qual é pre- 
sidente o proprio digno par, commissZo que está encar- 
regada de elaborar um projecto de respousabilidade mi- 
nisterial. 

Se  isto 6 assim, a camara affirmou claramente que  
entendia que sobre aquelle assumpto podia ser apresen- 
tado um projecto de lei, O qual, submettido á nossa apre- 
ciapão, poderia merecer a sancpão legislativa. 

A camara já expressou o seu voto Acerca da neces- 
sidade indicada na proposta que está em ordem do dia, 



e se não ha motivo para reconsiderapão, parece-me ocio- 
so confirmar uma deliberação anterior. 

Digo que julgo perfeitamente dispensavel a propoe. 
ta do digno par; mas se a camara tem uma opinião, e 
já  a emittiti, nlio vejo tambem inconveniente em a cor- 
roborar, sempre que para isso se apresente occasizo. 

Voto, pois, a proposta do digno par, mas declaran- 
do que ella não é mais do que a confirmação de uma de- 
liberação j& tomada pela camara. 

Só n'este sentido voto a proposta, e em nenhum ou- 
tro; só a auceito pela razão que aponto, e por nenhuma 
outra. 

A carnara tomou uma resolngão, e, se não ha mo- 
tivo para reconsiderar, dispensavel seria a confirmapão 
da  opinião que expressou; no emtanto, repito, nenhuma 
duvida ha em corroborar aqui110 que primitivamente se 
deliberou. 

Estçl nomeada uma commissão, de que é presidente 
o digno par o snr. D. Luiz da Camara Leme, que tanto 
tem pugnado pela decretação de uma lei de responsabi- 
lidade ministerial. 

Formule essa commissão o seu parecer, para ser 
apreciado pela camara, e vêr-se ha entzo o que seja con- 
veniente resolver sobre o assumpto; e termino, ,torqtie 
apenas desejava deixar bem consignada a signihcapão 
do meu voto, approvando a propocita que está em dis- 
cu.ssao. 

O snr. D. Lzciz da  Carna7.a Lente:-Acabo de ou- 
vir as reflexões que o digno par o snr. Ilintze Ribeiro 
acaba de fazer em relação ;i minha proposta, que não 
teve o~i t ro  fim serilo sustentar uma doutrina que está no 
animo de todos e proclamar uma necessidade que os fa-  
ctos de sobejo justificam. 

V. exc." sabe o qiie se passou na outra casa do 
parlamento ainda não ha muitos dias. 

O snr. presidente do conselho disse.nos aqui que 
não era precisa uma lei de responsabilidade de minis- 
tros, porque essa responsabilidade está consignada na 
Carta; mas a carnara dos snrs. deputados approvou um 
parecer, que parece faz caducar essa responsabilidade. 

Parecia me que nas actuaes circumstancias a cama- 
r a  daria um bom exemplo se votasse a minha proposta, 
embora a sessxo esteja no fim, dando d'esta fhrma uma 
satisfa~ão ao publico. 



O meu intuito era pôr bem em relêvo a necessida- 
de de quanto antes e com a maior brevidade possivel as 
camaras votarem uma lei de responsabilidade ministe. 
ria1 para se nLo continuar como até aqui. 

Hoje o nosso digno collega, o snr. Augusto JosB 
da Cunha, qiie está acima de toda a suspeita e que se 
justificoii plenamente, disse que, se se achasse nas mes- 
mas circumstancias, procederia do mesmo modo. 

Mas iuto é que não pbde ser. 
Desejo evitar que os snrs. ministros possam dispor, 

como até aqui e sem responsabilidade nenhuma, dos di- 
nheiros da nagão. 

Tambem fui ministro e não tenho medo d'essa lei, 
e na minha consciencia não tive nunca, louvado Deus, 
o remorso de ter assignado alguma portaria surda, d'a- 
quellas que Deus sabe os milhares de contos de réis que 
téem custado. 

Não tenho mais nada a dizer senão pedir a v. exc." 
que haja votaçBo nominal sobre a minha proposta, caso 
v. exc." a ponha :i votacão da camara. 

O s7a~. Josi  Luciuno de Castro:-Declaro a v. exc.& 
que voto a proposta do digno par, o snr. Camara Le- 
me, mas voto-a como uma affirmagDo de principios, co- 
mo o reconhecimento da conveniencia que ha eni que se 
preencha um3 lacuna da nossa legislação, publicando-se 
uma lei de responsabilidade ministerial. 

De  ha muito estou convencido d'esta conveniencia, 
e jS, fiz parte do ministerio a que presidiu o meu 
honrado chefè, srir. Braamcamp, em 1879, fui eu quem 
mais instou no seio do gabinete para que a proposta de 
lei sobre responsabilidade ministerial fosse apresentada 
ás cortes. 

Essa proposta chegou a ser discutida na camara 
dos snra. deputados e a vir a esta camara, mas aqui não 
conseguiu ser votada, nem ter parecer de coinmissão. 

Blais tarde, yuando tive a honra de entrar para os 
conselhos da coroa, em 1886, pouco tempo depoia de  
estar no ministerio, fiz que fosse apresentada h camara 
3ma nova proposta renovando a iniciativa da  proposta 
anterior sobre responsabilidade ministerial. 

Portanto, não é de agora que eu estou convencido 
da necessidade e conveniencia de s e  supprir essa lacuna 
da nossa legislação. 

Votando, como voto, a proposta do digno par a 
8 



snr. D. Luiz da Camara Leme, mostro apenas que sou 
coherente no meu procedimento. Comtudo devo decla 
r a r  tambem que não voto a proposta como allus&o ou 
censura aos actos de  qualquer ministro, que não rnere. 
ceram a approvapão do digno par. 

A minha opinião é que, ainda que hoiivesse uma 
lei de responsabilidade ministerial, por mais clara, por 
mais precisa e por mais severa que fosse, nem o snr. 
Augusto José d a  Cunha, nem n e n h u ~ ~ i  dos homens pu- 
b l i c o ~  que téem estado nos conselhos da corta,  em vir- 
tude d'essa lei, deviam nem podiam ser chamados a 
responder em processo criminal. 

E' minha convicgão que, debaixo d'este ponto de 
vista, a lei nHo tem at6 hoje feito falta alguma. 

Deve fazer justiça a todos os homens que téem to. 
mado parte na  administra@ do paiz, porque creio que 
nenhuma intenpão criminosa houve nunca por parte de 
nenhum d'elles; não creio riem me posso convencer que 
no nosso tempo um ministro abusasse do  seu alto cargo 
para praticar quaesquer delapidações em seu proveito. 

Portanto, quer houvesse responsabilidade miiiiste- 
rial, quer não houvesse, o paiz nada teria lucrado, por- 
que não haveria occasião de a applicar. 

Repito, dando o meu voto á proposta do digno par 
o snr. D. Luiz da Camara Leme. anenas tenho em vis- 
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ta  affirmar, que desejo que se providenceie sobre o as- 
sumpto no sentido de preencher a lacuna que axiste na 
nossa Iegislagão actual. 

Façamos justipa a todos, e mostremos ao paiz que 
n%o temos nenhum interesse em que se não faga uma lei 
de responsabilidade ministerial; mas ao mesmo tempo 
declaremos bem alto que, fazendo agora essa lei, nenhum 
outro intuito nos determina além do nosso desejo do 
preencher essa lacuna e dar satisfagão a uma reclama- 
930 de interesse geral. 

Termino affirmando a minha adhesLo h ~ r o s o s t a  do  
I I 

digno par e meu amigo o snr. D.'Luiz d a  Camara Le- 
me, debaixo do ponto de vista que acabo de  expor. 

O snr. Thomux Ribeir-o:-Vejo que se trata de 
uma lei de responsabilidade ministerial, e eu faço votos 
para que essa tentativa seja mais bem kuccedida do que 
O foi o projecto de  lei apresentado pelo meu illustre 
amigo o snr. D. Luiz da Camara Leme. Devo dizer á 





O projecto de  que era relator e que á camara pare. 
cia exorbitante tinha o defeito contrario; era deficiente, 
(Apoiados.) 

Não quizeram a lei assim? Outra ha-de vir mais 
grave, mais aggravada, e a camara ha de acceital-a, oii 
votal-a. . . se tiver ainda tempo para isso. (Apoiados.) 

Nuo dei o meu voto na camara dos snrs. deputados. 
B proposta de lei de 1881, sobre responsabilidade minis- 
terial, da iniciativa do ministeiio do snr. Jose Luoiano 
de Castro, quando era ministro da justiça o nosso 
chorado collega o snr. Adriano IIachado; combati-a por 
inefficaz; combati-a por consciencia, sem me lembrar 
mesmo d e  que essa proposta, apresentada pelo partido 
progressista, tinha +odos os visos de suspeiçuo ao parti- 
do regenerador, a que eu ainda hoje me honro de ter 
uertencido. 
L 

Esse projecto tinha todo o caracter de um comple- 
mento SY violentas e graves accusações entâo feitas ao 
partido regenerador e A nomeação de commissões de 
inquerito ou de syndicancia a todas as secretarias. 
(Apoiados.) Quasi trazia a caracterisação, pelo menos 
trapos essenciaes, das pessoas a quem visava, que mais 
parecia, do que uma lei de garantia, uma verdadeira 
revindicta. 

O snr. Josd Lucimo:-Peço a palavra. 
O orador:-NZo quero dizer que O fosse; mas n'a- 

quelia epocha podia parecer e pareceu uma tentativa 
infamante. O meu intuito não B o de liquidar agora res- 
ponsabilidades dos partidos, B simplesmente historiar os 
factos. 

Aquella proposta envolvia allus5es tão caracterisa- 
das, que a muita gente pareceu vêr alli retrataclas as 
physionomias dos homens mais proeminentes da politica 
regeneradora, o que, pela minha parte, me n8o surpre- 
hendeu, ppr já saber os meios que imprudentemente al- 
guns partidos escolhem para combater. 

Portanto, venha esse projecto, mas venha de fdrrna 
que eu julgue poder votal-o. A razzo porque assim, 
fallo B porque desejo que fique declarado que, no caso 
de  ter que o combater, não é porque o julgue nem fdra 
de proposito, nem afastado das circumstancias que real- 
mente o reclamam. Se  o combater, será porque encon- 
tro n'elle, ou a insufficiencia dos seus preceitos, ou por- 
ventura menos bem applicadas as suas disposi~Cies. 



Agora devo dizer tambem, porque vem a proposi- 
to,. que para mim ainda hoje entendo, e n'isto sou da  
opiniao do snr. presidente do conselho, q u e  n68 não pre- 
cisamos da  lei para inculpar ou incriminar os actos 
dos ministros, que porventura o mereyam. E u  respeito 
muito as convicgões ou intenyões que levaram a camara 
dos snrs. deputados a praticar, no plenissimo uso dos 
seus direitos, o acto que praticou. Do  pouco que vi  do 
uarecer da  illustre comrnissão de infraccões, deduzi uue 
A 3 < 

estava muitissimo bem escripto, muitissimo bem rnolda- 
do, muitissimo bem afei~oado, muitissimo bem accom- 
modado; mas como eu tenho a honra d e  ter  um diploma 
adquirido em Coimbra, na  Faculdade de  direito, deciaro 
poGtivamente que não-acceito a jurisprudencia d'aquelle 
parecer da  illiistre commissão. E, note-se, que n'isto 
não vejo pessoas diante d e  mirn; s e  a s  visse respeital-as- 
hia, mas teria de proceder como tenho procedido mais de 
uma vez: auando a minha consciencia me obriga a fal- , L u 

lar, fallo, ainda que seja para defender O meu mais 
acerrimo inimigo. E u  não vejo diante de mim senEo 
a justiça e a razão, e nunca a pessoa que me é adver- 
sa, a quem eu tiro sempre d e  muito boa vontade o meu 
chapéu. 

Por  conseguinte, é minha opinião que nós tinha- 
mos no Codigo lei sufficiente a applicar a todos os snrs. 
ministros, e Deus nos livre que não tivessemos. 

N'isto estou de accordo com o meu illustre amigo, 
sempre admirado e respeitado, o snr. marquez de  Val. 
lada. Deus nos livre d e  que nós tivessemos na nossa 
legislação uma lacuna de tal ordem, e de que  os ho- 
mens que mais pódem abusar orque occupam o lugar ' p* mais proeminente do puder, nao podéssem ser attingi- 
dos pelas leis penaes do seu paiz. Deus nos livre d'isso, 
porque, se assim fosse, a taes tempos seriarnos volvidos 
que não tardariamos a fazer umas modificayões no caes 
do Tojo, para armarmos l á  uma forca e irmos alli de 
baraço ao pescogo entregar a nossa cabeça. 

Digo isto, porque entendo que as minhas respon- 
sabilidades como ministro na  situayão a que ultimamen- 
t e  pertenci não estão ainda liquidadas. 

E não app6llo para o parecer da  commissão de 
infracpões, nem o acceito, para me libertar da  respon- 
sabilidade dos meus actos. 

Apraz-me dizer ao  paiz que eu  com os meus colle- 



gas n'aquelle ministerio podemos estar incursos na rea- 
ponsabilidade dos nossos actos, declarando que ha lei, 
affirmando que ha lei, e que não podemos de forma ne 
nhuma esconder-nos detraz da impunidade, que não que 
remos, contra a qual protestamos. (Apoiudos.) 

O digno par snr. Cunha veio dizer muito honrada- 
mente 5 camara, onde ninguem o accusava senão por 
meias palavras, senão por vagas insinuapões, veio dizer 
dos seus actos, e, como honrado que é, qual a sua res- 
ponsabilidade. 

S. exc." veio confessar que não encontrou lei es- 
cripta para fazer os supprimentos aos Bancos que lhe 
pediram o seu soccorro. 

Notou S. esc.a alguns dos precedentes que tem ha- 
vido em relação a supprimentos, e podia notar muitos; 
mas não quiz. 

N2o quero estar a fazer a historia àc todos esses 
supprimentos, mas eIIa virá, a seu tempo e quando fôr 
preciso. 

S. exc." fez vêr, com o applauso e apoio de um 
dos homens politicos mais notaveis e mais honrados 
d'este paiz, o qual pbde bem alto levantar a sua cabe- 
$a, que t': o snr. Serpa, o que tinha f ~ i t o  e qual a res- 
ponsabilidade que lhe cabia. 

Disse do seu direito, da  sua jiistipa e dos seus 
actos. 

Veio depois dizer o snr. conde de Tiiomar, a quem 
eu j A  chamei o aposto10 da moralidade d'este paiz, e 
Deus lhe augmente a virtude, veio dizer, segundo me 
consta, que nZo eram as mesmas as condições dos Ban- 
cor, a que o partido regenerador tinha estendido a mão 
salvadora, porque estes offereciam garantias aos suppri- 
nientos que se Ihes fez, ao passo que os Bancos a que 
ultimamente se quiz acudir estavam ern situapão deses- 
perada ou pouco menos. Assim mostra S. exc." que tem 
muita rtiais moralidade do que logica. 

S. exc." n l o  vê bem que pódem as circumstancias 
siibsequentes a um soccorro do governo ajudar uma 
instituipão periclitante, emquanto que n'outra conjun- 
ctura, por mais esforços que se empreguem, como acon- 
tece ria medicina, .póde morrer o doente. . . 

E h a d e  por isto dizer-se que um dos medicou era 
u m  sabio, emquanto que o outro não passava de ser um 
curandeiro, porque o doente lhe morreu nas mãos? 



As circumstancias podiam ter mudado. 
Digo isto assumindo a respon~abilidade que me 

compete como um dos membros do ministerio que acu- 
diu em auxilio dos Bancos. 

Depois appareceram falsificações n'esse Banco? 
Yergunto: quando entramos no poder, havia por- 

ventura alguma syndicancia da policia, algum exame de 
justipa que nos dissesse alguma cousa d'estas? 

(A'purte do snr. conde de Thomar.) 
O que o digno par queria era que nós imitassemos 

o mestre de primeiras lettras que, vendo um riiscipulo 
mettido dentro da agua e prestes a afogar-se, em vez 
de lhe estender a mão, lhe fez urna prática. 

Desgraçado paiz, no dia em que S. e ~ c . ~  tiver a 
responsabilidade de ministro da coroa; ha-de fazer co- 
mo o professor de primeiras lettras, deixando afogar o 
discipul o. 

(A'parte do snr.  conde da Thonzar.) 
Não seí se estk livre. mas nós deviamos ir ~ e d i r  a 
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El-Rei que o fizesse entrar no governo. 
E visto que se tem tratado de snpprimentos, lem- 

brarei ao digno par o seguinte: Pbde ser que a alma de 
um dos maiores estadistas d'este paiz venha uma noute 
acorda1 o do seu somno feliz, porque Q virtuoso, e tra- 
zer-lhe porventura algum suppri~nento, não ser& de di- 
nlieiro, mas. . . algum suppriinento. 

Quero crer, S. exc." a essa boa alma que lh'o ve- 
nha trazer, não ha-de responder da maneira por que 
tem avaliado aqui os actos de algiins dos seus cullegas. 

Tenho concliiido. 
O stzr. marpuez de Vu1lada:-Poucas palavras; mas 

firmes e verdadeiras. 
As leis destinam-se a acautelar a sociedade e a re. 

gulal-a de uma certa e determiliada maueira. 
H a  leis violentas, mas essas leis só apparecem nos 

tempos em que o despotismo impera. 
São essas leis contra as quaes nós não podemos dei- 

xar de protestar. 
E '  preciso cada um dizer de sua justiça. 
O snr. Hintze Ribeiro, o snr. José Luciano e O snr. 

Thomaz Ribeiro disseram da sua justiça; eu tambem 
quero dizer o que penso com toda a sinceridade. 

As leis sAbias, as leis justas são as que prohibem 
todos os actos nocivos á sociedade. 



Estamos Lt beira de um abysmo, e chegamos a es- 
te estado e a esta desgraça pela nossa imprudencia. 

E' necessario tornar os ministros responsaveis por 
certos actos; mas B preciso tambem que as  leis sejam 
claras e explicativas, de fórma a poderem tornar se um 
seguro abrigo de todos aqiielles que não commettem 
Crimes. 

Nem só os ministros pódem delinquir. 
E' preciso que as differentes leis se auxiliem e que 

no seu conjilncto se note uma grande harmonia. 
Não tratamos de pessoas; tratamos de principios, 

dizem alguns. 
Oh, snr. presidente, pois póde continuar esta com- 

placencia para com esses exploradores que nenhum es- 
crupulo tiveram em conduzir o paiz ao estado em que 
se encontra? Póde continuar essa complacencia? 

Não póde. 
Foi ella que trouxe a fraqueza dos partidos; foi 

ella que trouxe estes ministerios extra-partidarios. 
Onde estA a bandeira d'esses partidos, onde está, O 

estandarte em volta do qual elles se reuniam? 
Não se divisam as bandeiras. Onde estão ellas? 
Porque é que não apparecem nos topes dos castel- 

10s esses estandartes, em volta dos quaes se agrupavam 
tantos luctadgres fanaticos de boas ideias! 

Hoje, mais que nunca, é necessario fallar claro e 
com toda a firmeza. 

E' preciso fazer leis sitbias e justas. Não leis ad hoc, 
como a do marquez de Pombal para os Tavoras; mas 
leis que garantam a sociedade contra os que pretendem 
exploral- a. 

E' por esta razto que eu entendo que nós devemos 
ter uma lei de responsabilidade politica e de responsa- 
bilidade dos fiinccionarios publicos, porque os ministros 
são muitissimas vezes compromettidos com as suas con- 
descendencias. 

Portanto, é necesaario que se faqa uma lei sobre 
essc assumpto. 

Nâo trato de inquirir, trato apenas das questaes em 
these e não trato de pessoas. 

Mas a camara dos snrs. deputados declarou que não 
havia motivo de processo. 

O nobre presidente do conselho o snr. José Dias 
Ferreira. que 6 um distincto jurisconeulto, declarou aqui 



a sua opiniao; o digno par o mr.  Thomaz Ribeiro disse 
tambem qual era a sua opinião, qiie é tambem a minha. 

A Carta é bastante expressa, e não é a hermeneu- 
tica de um oii outro qualquer que deve predominar, mas 
sim a interpretaçzo mais geral, que é por isso mais pro- 
vavelmente racional e verdadeira. 

Entretanto vê se que 6 necessaria uma lei especial 
nBo s6 para a segurança das institniçbs, do throno, da 
monarchia e sobretudo para a segurança da patria, que 
(! o esteio de todas as instituicTies. 

Entendo que a patria está de accordo com o digno 
par o snr. José Liiciano de Castro. 

S. exc." alludiu a um facto que se deu quando eLi 
estava presente. 

Sentava me então muito perto do snr. conselheiro 
Mártens Fei'rão. Fez aqui um requerimento para se no- 
mear uma commissão de inquerito o digno par o snr. 
Vaz Preto, a respeito de uma despeza de 1:700 contos, 
exigindo se por essa occasião os documentos d'essa des- 
peza. 

A historia é um grande elemento, B o melhor en- 
sinamento que os homens pódern ter. 

Estava n'aquella cadeira e vi que o digno par o 
snr. José Luciano de Castro accedeu logo a esse reqiie- 
rimento que se fez, que era expressamente contra os mi- 
nistros. 

Ora, snr. presidente, depois de tudo isto nós vê- 
mos o que se tem praticado nos caminhos de ferro. 

Acabo a minha oraqão como um meu amigo aca- 
bava os seus discursos, dizendo como elle dizia: Quan- 
do Deus quer castigar um povo envia-lhe um governo 
que desconheça as suas necessidades e que não vele pela 
sua seguranqa. 

Creio que recordando estes factos fapo muito bem, 
por isso que elles véem a proposito. 

Explico as razEes do meu voto com aquella ener- 
gia que é propria do meu caracter. 

Insisto em pedir ao governo que pense bastante n'um 
assumpto tão importante como é este, porque, se conti- 
nuar esta derrocada, o paiz perde-se completamente e 
perdida está tambem a nossa independencia. 

Portanto, acompanho com todo o enthusiasmo o di- 
gno par e meu amigo o snr. D. Luiz da Camara Leme, 
assim como varios outros dignos pares que usaram da 



palavra sobre este assumpto, que é urgente, e urgente 6 
tambem, uma vez que vamos ter tantos mezes de inter- 
vallo, que o governo pepa uma prorogapão das cortes 
por mais alguus dias, porque assim poderiamos ter uma 
lei de responsabilidade ministerial. 

Tenho dito. 
O snr. José Lzcciano de Castro:-Pedi a palavra 

quando o snr. Shomaz Ribeiro se referiu á lei de res- 
ponsabilidade ministerial apresentada em 1880 á camara 
dos snrs. deputados pelo ministerio de que eu tinha en- 
tão a honra de fazer parte. 

Disse S. e ~ c . ~  que esse projecto tinha sido apresen- 
tado como revindicta ao partido regenerador, e eu, nIo 
querendo agora senão relembrar factos historicos, devo 
dizer a S. exc.:' que quando o partido historico se fun- 
diu com o partido reforrnista zpresentou o seu program- 
ma denominado o ((programma da Granja)), e n'um dos 
artigos d ' e~se  progranima figurava a promessa d a  apre- 
sentapão de uma lei de responsabilidade ministerial. 

Esse programma é de 1876, e O projecto apresen- 
tado ás cainaras 6 de 1880 ou 1881. 

Já  vê  S. exc." que o cumprimento de uma promes- 
sa feita pelo partido progressista, realisado quatro annos 
depois de ter sido feita, não pbde ser classiticado como 
revindicta contra o partido regenerador. E r a  siinplesmen- 
te isto que queria dizer; mas visto que S. exc." se refe- 
riu ao parecer da commiss~o de infracções, que foi apre- 
sentado na camara dos snrs. deputados, dizendo que 
era absoliatamente contrario itquella doutrina, eu quero 
tarnbem pela minha parte dizer que a minha opinião é 
opposta á de S. exc.", e que admiro aquelle trabalho 
como um dos mais lucida e juridicamente expostos que 
tenho visto n'estes ultimos tempos-trabalho que milito 
honra o cavalheiro que o fez, o qual deu uma prova d a  
sua alta e incontestavel competencia para assumptos 
d'esta natureza. 

Como não quero dar mais largueza a esta discus- 
são, termino aqui as minhas considerações. 

O snr. conde de T1zomar:-O digno par O snr. Tho- 
maz Ribeiro, durante o seu discurso, duas vezes teve a 
amabilidade de  me classificar como aposto10 da  morali- - - 
dade. 

Se S. e ~ c . ~  se serve d'este termo no sentido em que 
elle deve ser tomado, é para mim muito honroso, e-eu 



agradeso-o a S. exc."; mas se S. e x ~ . ~  empregou o ter- 
mo com qualquer intenção de ironia, n'esse caso devol- 
vo-lh'o. 

Mas, apesar de que as consideraç0es do digno par 
o snr. Thomaz Ribeiro de algum modo me impiinham 
obrigapão de lhe responder, eu, pelo receio de abusar da 
paciencia da camara, talvez não tivesse pedido a pala- 
vra, se s. e x ~ . ~  não tivesse, j& pela segunda vez e sem- 
pre ao discutir-se actos de tima administração de que 
fez parte, se S. exc.", repito, não tivesse invocado a me- 
moria do marquez de Thomar, que tão mal e injusta- 
mente tratado foi em vida pelos seus adversarios e a 
quem hoje S. exc.& quer ainda perturbar o somno eterno. 

(A'paq'te do ~ 1 2 ~ .  Thomaz Ribeiro.) 
Pois declare o digno par franca e cathegoricamen- 

te o intuito da sua reticencia, traduza em termos claros 
e precisos a alluslo que pela segunda vez veio fazer na 
camara por uma fórma que a ninguem póde restar du- 
vida de que é dirigida A memoria do marquez de Tho- 
mar. 

E creia S. excSa que eu, filho do marquez de Tho- 
mar, tomo a responsabilidade inteira de toda a sua car- 
reira politica e estou prompto a sustentar a correc~ão 
de todos os seus actos, ainda os que mais mal aprecia- 
dos foram. 

Considere o digno par que é muito cedo ainda para 
fazer a historia d'essa epocha; e S. e ~ c . ~ ,  que nem refe- 
rencias admitte aos actos das administrações de que ãin- 
da  hontem fez parte, apesar de ser o proprio a dizer 
que est8 prompto a liquidar as suas responsabilidades, 
que ainda não foram liquidadas, é S. exc.", que me ac- 
cusa de falto de logica, seja logico. 

O snr. Thomaz Ribeiro procedeu como eu não es- 
perava, servindo-se de ironicas reticencias para me ferir 
no que para um filho póde haver mais sagrado, para 
responder a apreciações que eu íiz de um modo cortez e 
perfeitamente correcto, em lugar de responder ás minhas 
palavras rebatendo os meus argumentos, e dirigindo-se 
a mim s6, preferiu vir pela segunda vez fazer allusões 
ao marquez de Thomar. O marquez de Thomar foi ata- 
cado pelos seus +adversarios; ninguem mais do que elle 
foi atacado n'este paiz; ninguem mais do que elle foi 
perseguido pelos seus adwersarios; ninguem recebeu 
maiores distincç0es dos seus inimigos. Feliz seria o paiz 



se possuisse seis homens do valor do marquez de Tho. 
mar. Releve-me a camara esta apreciaplo. 

O snr. Thomaz 12ibei~o:-Mas eu não ataquei o snr. 
marquez de Thomar. 

O or.ador:-A quem se referiu entzo o digno par? 
O snr. Thonzaz Ribeil.0:-Eu explico a v. exc.8 

Via realmente a sombra veneranda do que foi marquez 
de Thomar, que passou a sua vida a ser tnaltratado, 
injustamente maltratado, por aquelles que fizeram cons- 
tantemente guerra á sua politica; via essa sombra ap- 
parecer alta noute a seu filho herdeiro e representante, 
e dizer-lhe: « T u  nfo precisas de mais talento; n% pre- 
cisas de mais probidade nem de mais honradez; trago- 
te um supprimento de prudencia. u -. 

Elle, que sabia quanto custa e tem custado aos ho- 
mens publicos d'este paiz a governar, atravéj de mi- 
lhões de difficuldades, devia vir lembrar ao digno par, 
seu filho, que Amanhã póde S. exc." arrepender-se pro- 
fundamente de tudo quanto tem arguido. 

Aprcciar os nossos actos e incriminal.os, se Q pre- 
ciso, digo que sim; mas vir na  ausencia de todos nós 
fazer arguições ao snr. Augusto José da Cunha, e in- 
sistir todos os dias n'ellas, porque se fizeram suppri- 
mentos, que o snr. Ciinha vem confessar que fez, é tão 
pouco prudente, que de certo 06 manes do illustre pai 
do  snr. conde de Thomar terão dito isto. 

Sou devedor de rnuitos favores ao pai do illustre 
snr. conde de Tliomar, e por isso nRo poderia querer 
offendel-o; mas quero dizer ao filho d'elle que rne pa- 
rece que 6 um pouco fóra de proposito entrar n'estas dis- 
cussões, que ordinariamente se tornam pessoaes. 

Nem será muito das boas normas ser S. exc." ac- 
cusador na camara dos pares, quando essa accusapão 
deveria partir da camara dos snrs. deputados; é certo 
que o digrio par fez o elogio do caracter do stir. Au- 
gusto José Cunha; mas eu não comprehendo muito bem 
a hypocrisia, nem que proclamemos muitissimo honrada 
uma pessoa de quem dizemos uma cousa e insinuamos 
outra. 

Não devo prolongar a interrupção, que apenas de- 
sejei fazer para que o digno par não désse ás minhas 
palavras um sentido que ellas não podiam ter. 



O orador:-Em vista das explicações que acaba de 
dar o snr. Thomaz Ribeiro, com respeito á memoria de 
meu pai o marquez de  Thomar, nada mais tenho a di- 
zer; mas s. e ~ c . ~  acaba de expor uma doutrina, que, 
para mim que sou novo nas lides parlamentares, é per- 
feitamente extraordinaria. S. exc.", no calor d a  sua 
phrase, chega a censurar os homens publicos que apre- 
ciam os actos da  siia administração e até a dizer que 
pratiquei um acto de hyprocrisia dirigindo uns cumpri- 
mentos a um membro d'esta camara, passando em se- 
guida a censurar os seus actos. 

Ora, não confundamos o caracter e a honradez dos 
homens, que se sentam n'esta casa, com os seus actos 
politicos. Eu, pelo facto de atacar os actos do snr. Au- 
gusto José da Cunha, como ministro, não fiz insinuação 
alguma ao seu caracter immaculado. Pois o snr. Tho- 
maz Ribeiro não tem feito aqui brilhantes discursos com- 
batendo os seus adversarios, fazendo-lhes ao mesmo tem- 
po o elogio dos seus caracteres levantados e sérios? Pois 
6 hyprocrisia o facto de se combater um erro politioo, 
dizendo-se ao mesmo tempo que quem o commetteu Q 
honrado? Pois não é o proprio snr. Cunha que confessa 
que commettcii esse erro e que diz, segundo se vê pelo 
extracto das sessões, que se vira assaltado pela feroli 
perseguição dos directores dos Bancos, pedindo-lhe de  
msos postas que lliea valesse para evitar as  fallencias, e 
assim se vira obrigado a acudir a esses Bancos? 

0 snr. A Z L ~ Z L S ~ O  José da Cunha:-N3o foi isso o que 
disse; acudi aos Bancos por temer que o paiz soffresse 
as consequencias de uma grande catastrophe, se não au- 
xiliasse os Bancos. 

0 orc~dor: -E' O que vem no extracto official. 
O snr. Augnsto José clc~ Ct~~zlza: -0 que disse é o 

que se lê no extracto oficial, mas as siias conclusões nRo 
são as que o digno par quer tirar. 

O orador:-E' o extracto que o diz. 
O snr. Thonzaz Ribeiro:-Deus nos livre dos ex- 

tractos officiaes, porque muitas vezes trazem aqui110 que 
se não disse, e commigo já  se tem dado esse facto. 

O orador:-N'este caso, se o extracto não serve, 
o melhor era supprimir a tachygraphia. 

O snr.  Tltonzai7 Ribeiro:-Essa suppressão era uma 
economia que se fazia. 



O snr. presidente:-Pego a attengLo da camara. 
O sny. Aztgusto José cla Cunha:-O que disse não 

foi o que acabou de dizer o digno par o snr. conde 
de Thomar; o que disse, e que vem publicado no ex- 
tracto official, foi que, para evitar a crise nas prapatl 
de Lisboa e Porto, a ruina do commercio e da indus- 
tria, e mesmo a perturbapão da ordem publica, é que a 
governo, de que tinha a honra de fazer parte como mi- 
nistro da fazenda, acudiu aos Bancos que ameapavatn 
ruina, prestes a fecharem e suspenderem os seus paga- 
mentos. N?to foi para attender ou favorecer directores, 
nem para amparar syndicatos arruinados. 

O snr. Thonzas Ribeiro:-Apoiado. 
O orador:-O que vejo, é que jCc um par do reina 

nâo tem o direito de apreciar os actos de qualquer ga- 
binete; pois não é o snr. Thomaz Ribeiro que está 
sempre pedindo que se discutam os seus actos praticados 
como ministro, e os dos seus collegas? Pois ngo foi S. 

exc.& que acabou de censurar de uma maneira a mais 
desfavoravel o projecto de lei de responsabilidade mi- 
nisterial apresentado pelo snr. José Luciano de Castro, 
a quem chama o seu nobre amigo, dizendo ser redigi- 
do unica e exclusivamente com intuitos de persegui980 
ao partido regenerador? 

(Gzterrupgcio do snr. Thonzaz Ribeiro, que se ~zãa 
ouviu.) 

011 que levava subscripto para esse partido? Não 
tenho a pretensão de esgrimir com S. exc.&, p.orque o 
digno par dispõe de recursos muito mais valiosos do 
que eu. 

Mas, sejamos logicos! S. e ~ c . ~  fez a critica dos 
actos do snr. José Luciano de Castro, como ministro 
(Apoiados) e argue-me pelo que eu disse?! Pois não fiz 
eu o mesmo que S. excVa fez?! Onde está aqui a hypo- 
crisia. S. exc.& pòde ter e tem de certo muito mais 
talento do que eu, mas mais direitos como par não tem. 

Reconhepo a superioridade de s. exc.", ngo tenho 
a veleidade de o vencer em recursos oratorios, mas cada 
um, na medida das suas forgas, exerce as suas funcçties 
n'esta casa, no amplo iisa dos seus direitos, que são 
iguaes para todos. 

N?io dirigi insinuapões ao snr. Augilsto José da 
Cunha; já disse que fazia a mais completa juiitiça á re- 



ctidão do seu caracter, sobre o qual não pretendi lan- 
gar a mais pequena suspeita. Apenas critiquei os seus 
actos, e para isso tinha todo o direito de o fazer. 

Estes incidentes são-me sempre desagradaveis, e 
eu peço a v. exc." e A camara que me desculpem. 

Deve, p_or&m, reconhecer-se-me razão, desde que 
eu julguei ver certas allnsões nas palavras do snr. Tho- 
maz Ribeiro, das quaes felizmente deu a explicação que 
a camara ouviu. 

Tenho dito. 
O snr. Augzuto José da Czmha:-S6 leio agora ao 

snr. conde de Thomar o que eu disse, e as razões por- 
que procedi. 

Aqui está: 
(L2 O ext~acto oficial.) 
Está exactissimo. 
O aue disse foi isto. 
 aia mais. 
O s 7 z ~ .  Atztolzio de 8ernn:-Sinto não estar de ac- 

cordo com o snr. Thomaz Ribeiro, quando S. exc.* con- 
funde a lei de responsabilidade ministerial com a de in- 
compatibilidades. 

Entendo que nenhuma paridade ha entre uma e ou- 
tra lei. 

&Ias, depois das declaraçGes, das explicayões, dos 
discursos, das reservas, que t8em havido a este respeito, 
lembrou-me repetir uma phrase historica muito conheci- 
da.  . . mas não r e~ i to .  

1 

Voto a proposta do meu amigo e collega snr. Ca- 
mara Leme, sem phrases. 

O snr. Thomaz Ri6eiro:-Estava a perguntar a um 
dos nossos collegas qual tinha sido a ultima declara~ão 
do snr. Antonio de Serpa, porque eu xiLo ouvi bem a 
S. e ~ c . ~  

Pareceu-me que S. exc." julgou que eu tinha con- 
fundido a lei de incompatibilidades com a lei de respon- 
sabilidade ministerial, e que acabou por dizer que nada 
tem uma com a outra lei. 

Ora, talvez S. exc." não fizesse essa declaração se 
soubesse que eu me referi, quando ultimamente f'allei, 
ao projecto de incompatibilidades assignado por S. esc.a, 
no qual eram pouco differentes as incompatibilidades 
que se estatuiam, comparadas com a do ultimo pro- 
jecto. 

YOL. 3." 37 



Agora desejaria responder ao digno par snr. conde 
de Thomar, mas não sei se S. e ~ c . ~  esth presente.. . 

Vozes:-Est6 presente. 
O o~.udo~:-Não desejo de fórma nenhuma fallar 

na siiisencia d'aqiielles a quem respondo, e muito me- 
nos desejo fallar na ausencia d'aquelles a quem ag- 
grido. 

O digno par snr. conde de Thomar, procedendo 
contrarianiente, está, no seu direito de fazer todas as 
siias apreciações as mais acres a respeito dos actos dos 
seus amigos oii adversarios, emfim d'aquelles que tive- 
ram a desgraça de por algum tempo gerir os negocio8 
publicoa, mesmo na sua ausencia. 

O snr. conde de Thomar tem esse direito, mas nós 
nto usatnos de todos os nossos direitos. 

Ila muitos de que nos abstemos de usar, e ha ou- 
tros de que usarnos de modo muito diverso do que S. 

~ x c . ~  emprega. 
Não era necessario, a respeito do projecto que se 

discutia,-a lei de meios,-que s. e ~ c . ~  se referisse aos 
actos do meu illustre amigo o snr. Cunha, de mais a mais 
na  sua ausencia. 

Era tal a ancia e o desejo de manifestar o seu hor- 
ror aoa terriveis actos d'esse rninisterio, que S. e ~ c . ~  
aproveitou o primeiro ensejo, sem se lembrar de que era 
ineilior esperar a presen<;a do antigo accusado, ministro 
da fazenda. 

Qiianto ao que disse da rnemoria do marquez de 
Thoinar, nno fapo a historia de ninguein, mas, se fizes- 
se a d'esse grande estadista, niinca seria senPo para ren- 
der homenagem a inuitns das qualidades d'aqaelle mor- 
to illiistre. 

O snr. conde de Thoinar andou por longes terras, 
o digno par esteve exercendo altos lugares diplorna- 
ticos. Veio para o seu paiz usofruir as honras do no- 
ine qixe herdou e os rendituentua pingues do seu patri- 
rnonio. 

Achou-se grande, emfjm. 
N'estas circumstaricias entendeu que Ihe era conve- 

niente adquirir popularidade, lisongearido aquelles que 
estão sempre dispostos a não perdoar o peccado mais 
venial aos que tbem a desgraça de governar n'este 
paiz. 

5e  n'eute momento me abalançasse a dar a S. e ~ c , ~  



um conselho, dir-lhe-hia que não fosse por esse caminho; 
olhe que vai errado. Não é por essa tórma que se con- 
seguem as popularidades que nos possam levar ao Ca- 
pitolio; porque nos encontramos 6s vezes em tão mh com- 
panhia, que quando julgamos ir bem guiados, nos fazem 
saltar de um barranco para o abysmo. 

Este conselho ao meu dignissimo collega, e ainda 
lhe chamo meu amigo, estimarei que S. exc." o acceitu 
de boamente, porque é completnento d'aquelle sonho 
phantastico em que eu com phrases sincera8 e sentidas 
manifestei que via aproximar-se d7elle a sombra de seu 
pai para lhe fazer um suppriinento.. . de prudencia; 
que nada mais lhe falta: 

A proposta do snr. Camara Leme foi em seguida 
approvada. 

ARTIGO XV 

Lei de meios 

Na sessão de 29 de março foi approvado o parecer 
n." 146 e o respectivo projecto de lei de meios: 

Senhores.-A' vossa commissão de fazenda foi pre- 
sente o ~ro jec to  cie lei n.O 97, vindo da camara dos snrs. 
deputados, authorisando o governo a cobrar na metro- 
pole e nas provineias ultramarinas os impostos e demais 
rendimentos do Estado, e a applicar O seu producto 6s 
despezas ordinarias e extraordinarias no futuro exerci- 
cio de 1892-1893, deterininarido se no projecto o maxi- 
mo de 4.599:500$000 réis para as despezas extraordi- 
narias na metropole no referido exercicio. 

A commissão, tendo em consideração a inopportu- 
nidade de discutir, na actual conjunctura, o orparnento 
geral do Estado para o exercício de 1892-1893, jápro-  
posto ás cortes, entende que é indispensavel authorisar 
o governo a cobrar as receitas publicas do já referido 
exercicio e a applical-as Au despezas do Estado, de con- 
formidade com as prescripções estabelecidas e segundo 
o orçamento proposto, e por isso é de parecer que de- 
veis approvar, para ser convertido em lei, o seguinte 
projecto. 

Sala da cornmissão, 28 de março de 1892. - Au- 
gzbsto Cesar Cazc d a  Costa -Conde de Valbom-Moraes 



Carvalho- Conde de Gouveia -A. de Serpa Pimentel- 
Hintxe Riheiro-Anton.io JosB Teixeira- Conde da Aza- 
rujinhu -Antonio de Xotcza Pinto de MugaZhZes, relator. 

ARTIGO XVI 

Commissões de inquerito 

Nas sessões de 31 de marpo e 1 de abril: 
Sob proposta do digno par Jeronymo Pimentel, foi 

resolvido que fosse reconduzida a con~missEo de inque- 
rito de agricultura e moagens, para se reunir e funccio- 
nar no intervallo parlamentar. 

Do snr. Lencastre, para que fosse nomeada pela 
meza uma commissão de inquerito parlamentar, compos- 
ta de nove membros, encarregada de inquirir das ne- 
cessidades da administraçHo das provincias ultramari- 
nas. Esta commissão ficou composta dos dignos pares 
Antonio de Serpa Pimentel, Jos6 Luciano de Castro, 
Vaz Preto, Julio de Vilhena, Thomaz Ribeiro, Luiz de 
Lencastre, conde do Bomfim, conde de Avila e conde 
de Castro. 

ARTIGO XVII 

Constituição da camara dos dignos pares em tribunal 
de justiça 

Na sessão de 1 de abril, sob a presidencia do digno 
par Aiigusto Cesar Cau da Costa, supplente, foi discu- 
tido e votado o seguinte regulamento interno da cama- 
ra dos pares constituida em tribunal de justipa: 

Da sua organisagão 

Artigo 1.0 O tribunal dos pares compõe-se de tan- 
tos juizes qiiantos forem os pares que tiverem tomada 
assento na oamara e se acharem residindo no continen- 
te do reino, depois de competentemente avisados por 
cartas convocatorias expedidas pela presidencia com a 
necessaria antecipapão e designagão do dia, hora e obje- 
cto da reunião. 

1: Todos deverão comparecer, ou enviarão suas 
escusas, fundadas em causa legitima. 

$j 2." Na sessáo de julgamento ou audiencia solemne 



vestirao o seu uniforme de par, farda ou traje proprio 
ao emprego que exerçam ou tenham exercido, e, não o 
tendo, casaca e gravata branca. 

$j 3." Só os pares, que comparecerem antes de de- 
clarada a competencia do tribunal, poderão funccionar 
at8 final, e nenhum poder& eximir-se de votar. 

Art. 2.' Para que a camara dos pares se possa 
constituir ein tribunal de justiça, e devidamente func- 
cionar, são necessarios ao menos dezesete pares presen- 
tes, que por motivo legal não estejam inhibidos de se- 
rem juizes na causa que houver de ser julgada. 

Art. 3." Junto ao tribunal doa pares funccionarft 
como rninisterio publico o prociirador geral da coroa, 
excepto quando houver accusaçâo promovida pela cama- 
ra dos deputacios contra os ministros de Estado ou con- 
selheiros de Ebtado. (Carta Constitucioilal, artigo 42.") 

Art. 4 . O  Os empregados subalternos do tribunal se- 
T ~ O  os mesmos ai le  servern na cairiara dos pares. exercen- 
do as fiincções de escrivães dos processos os que foram 
designados pela carta de lei de 2 de setembro de 1842. 

D a  competencia 

Art. 6.0 São subrnettidos A competencia e exclusiva 
jurisdicc;ão do tribunal dos pares todos os delictos com- 
mettidoi por aquelles que véem mencionados na Carta 
Constitucional, artigo 4 1 . O  §§ 1 . O  e 2." 

Das attribui~ões do presidente 

Art. 6." Ao presidente da camara dos pares com- 
pete presidir o tribunal doe pares, e n'esta qualidade 
pertencem-lhe todas as attribuiçaes que as leis do reino 
outhorgarn aos presidentes do Supremo Tribunal de Jus- 
tiça e das Relações. 

Dos actos preparatorios do juizo 

Art. 7.0 Quando algum processo fôr remettido & 
camara doe pares, em o qual se ache pronunciado al- 
gum par, o presidente, dando d'isso conhecimento 4 ca- 
mara, remetterá o processo á commissão de legislapão, 
para que com o seu parecer a camara resolva se o indi- 
ciado deve ser suspenso e se o processo deve seguir na 



intervallo das sessaes OU depois de findas a s  funcqões do 
indiciado ou accusado. 

8 unico. As  conclusões d'este parecer serão vota- 
das pela camara em escrutinio secreto, e por esta ines- 
m a  fúrma ser8 logo eleito o relator do processo. 

Art .  8 . O  Nos crimes dos deputados, logo que os 
respectivos processos forem eriviados a esta camara, se- 
rão  eleitos os relatores pela fórma preceituada no $ uni- 
co do artigo anterior. 

Art. 9 . O  P a r a  os processos,. por crimes das outras 
pessoas sujeitas i exclusiva. jurisdicçto do tribunal dos 
pares, a camara não sú numeará, do mesmo modo, os 
relatores, mas tambern resolverii, se esses processos de- 
vem seguir durante a sessão legislativa ou no seu inter. 
vallo. 

Art .  10." Aos relatores conipetem, para a instru- 
c ~ ã o  e julgamento do processo, as attiibuipoes que as leis 
conferem aos juizes relatores nos tribunaes de  justipa. 

D a  ordem do ju izo  

Art. 11 .O No praso fixado para o seguimento do 
DrOceSSO se r i  este relatado ein sessão ~ u b l i c a  do tribu- 
nal pelo relator, e ,  findo o relatorio, os juizes passarão 
a votar em conferencia particular sobre a procedencia 
ou improcedencia da  acciisação ou d a  pronuncia. 

Art. 6 2 . O  A maioria absoluta dos votos legitima a 
decislo, e,  qualquer que esta seja, se escrever& no pro- 
cesso com assignaturs de todos os juizes, mas se a de-  
cisão fôr confirmativa da  acclisação ou da  pronuncia, de- 
ver-se-ha declarar conjunctamente se o accilsado ou in- 
diciado póde livrar-se solto, ou se fica obrigado a pr i -  
são, ou a livramento debaixo de fianpa, tendo-se em vis- 
t a  os preceitos da  lei commilni. 

Art. 13.0 S e  a decislo do tribunal fUr que não pro- 
cede a accusapgo, ou que não deve ser confirmada a pro- 
nuncia, não se far8 mais obra alguma no processo, o 
qual se mandará guardar no archivo, dando se parte do 
resultado aos juizes d'onde elle procedeu, e declaran- 
do o presidente, depois de publicada a decisão, dissol- 
vido o tribunal. 

Art. 14.0 Se a pronuncia fôr de  prisão, passar-se-ha, 
n l o  sendo o indiciado deputado, e se  não estiver preso, 
mandado de  captura assignado pelo presidente, o qual  



requisitará do governo, pelo ministerio respectivo, a pri- 
são, sempre que o director geral da  secretaria, que por 
lei serve de escrivão, não possa effectixal-a. 

Art. 15.' Quando for admissivel a fiança, não serit. 
o indiciado obrigado a presta1 a, mae dever8 declarar, 
por termo noe autos, o lugar em que na  séde do tribti- 
na1 lhe poderão ser feitas quaesquer - intimaçces, e, se . 
não comparecer no praeo assignado, sempre que para 
esse fim fôr notificado, ser6 preso, sem que lhe seja con 
cedida fianqa. 

Art. 16." Sendo o indiçiado deputado, a sua pri- 
são, em qualquer dos casos ja especificados, e se ainda 
não estiver preso, só póde ter lugar por ordem da  res- 
pectiva camara, que o presidente do tribunal stlicitar& 
opportiinamente. 

Art. 1'7." Preso ou apresentado o indiciado ou ac- 
cusado, lhe serão feitae, perante o presidente, perguntas 
sobre a culpa, pelo juiz relator. 

Art. 18." O processo, com o respectivo certificado 
d o  registro criminal, ser&, por despacho do juiz-relator, 
continuado com vista ao procurador geral da  coroa, que 
no praso de  oito dias improrogaveis formar& o libello 
accusatorio. .- - 

unico. Havendo parte accusadora, serd esta inti- 
mada, na pessoa do seu advogado, para offerecer no 
mesmo praso o seu libello. 

Art. 1 9 . O  No praso dos primeiros tres dias seguin- 
tes ao offerecimento dos libellos, serão estes por cópia 
entregues ao accusado, a fim de apresentar a sua con- 
t e s t a @ ~ ,  para o que o juiz relator lhe assignarh o praso 
de quinze dias. 

5 unico. A cópia da  contestayão será tambem en- 
tregue ao  ministerio publico e A parte accusadora, se a 
houver, podendo, tanto este articulado como o libello, 
ser instruido com documentos e rol d e  testemunhas. 

Art. 20.' Findo o praso assignado ao accusado, lo- 
go que o relator, com contestapno ou sem ella, e tendo- 
se  observado o que preceitúa a lei de 15 de fevereiro d e  
1849 e o mais que prescreve a lei geral do reino no que  
possa ser applicavel, quanto a inquiripões, exames e ou- 
tras diligencias, declare o processo preparado para die- 
cussão e julgamento, o presidente designarh dia para au- 
diencia solemne, que nunca terá lugar sem o intervallo, 
pelo menos, de  vinte dias. 



9 unico. Authores e accusados, n2o estando estes 
presos, e seus advogados poderão examinar e tirar apon- 
tamentos do processo na  secretaria da  camara e n a  pre- 
sença do director geral. 

Art. 21." No dia d a  audiencia d a  sentença, achan- 
d o  se reunido o tribunal, o procurador gcral  da coroa, 
o réu e as partes acciisadoras, assistidos d e  seus advo- 
gados, o presidente, fazendo manter a ordem e o silen- 
cio, proporá ao tribunal que haja de declarar a sua com- 
petencia. Se  sobre clla o accusado tiver que allegar, se- 
r á  ouvido, e corri a resposta do ministerio publico pode- 
rão conftxrenciar secretamente, e darão a decisão em ses- 
são publica. 

Art .  22.O Seguir-se hão as  suspeiy5es dos juizes 
propostas por urna e outra parte. Só serâo admittidas a s  
suspeições fundadas em causa legitima, c essas são a s  
que  véem marcadas na  lei comtnum. 

Art. 23." Decididas aa suspeirões, seguir-se-ha a 
leitura das pegas do processo, a inqiliriçao das testemu- 
nhas, a confrontacão d'ellas, as perguntas ao réu, a s  al- 
legasões oraes de  accusap3.0 e defeza, observando-se em 
tildo O que fôr applicavel o que se acha estabelecido na 
Novissima Reforma Judiciaria e demais legislapão em vi-  
gor para o julgatnento dos crimes e erros d e  officio, d e  
que conhece o Supremo Tribunal de Justiga em primei- 
r a  e ultima instancia. 

Art. 24.O Acabados os debates, ficarão os juizes s6s 
para deliberarem sobre a sentença; redigida esta e as- 
signada, ser& publicada em sessão publica. 

9 unico. Não podendo a sentenpa ser assignada por 
algum dos juizes, fará o relator a declaração de que 
tem o voto d'esse juiz. 

Disposi@'es gemes 

Art. 23." O presidente dar& as  ordens necessarias 
e providenciará convenientemente, para que possa ter  
lugar, depois de  prévia e legalmente authorisada, a re- 
união da camara dos pares em tribunal d e  justipa. 

Art. 26." As decisões do tribunal sobre a Droce- 
dencia ou improcedencia da  acciisaç?io ou pronu:cia, e 



na  aixdiencia solemne a respeito da absolvição ou con- 
demnayão do accusado, serão tomadas com declaração 
de voto, e sempre por maioria absoluta. 

Art. 27.0 Ao presidente do tribunal dos pares in- 
cumbe designar os lugares que devem occupar o procu- 
rador geral da corôa, os advogados, o accusado e to- 
dos os que intervéem no processo, segundo o que se pra- 
tíca nas sessões do Supremo Tribunal de Justiça. Ao re- 
lator do processa incumbe fazer as perguntas e exer- 
cer as demais funcyões dos relatores nos tribunaes de 
justiça. Ao director geral da secretaria da camara in- 
cumbe fazer a leitura de todas-as peças do processo, que 
devam ser lidas. 

Art. 28." Nos crimes, cuja accusação pertence á 
camara dos deputados, poderá esta fazer-se representar 
por uma commissão, conforme preceitua o artigo 5." da 
lei de 15 de fevereiro de 1849. 

Art. 29.O As disposigiies d'este regulamento só s?io 
applicaveis aos termos ulteriores dos processos pendentes. 

Palacio das cortes, 1 de abril de 1892.-Assigna- 
dos: Augusto Cesar Cuu dcc Costa, supplente B presiden- 
eia-Conde de Avila, 1.0 secretario-Munoel de Sozcza 
Avides, servindo de 2 . O  secretario. 

ARTIGO XIII 

Eleição de pares do reino 

Foi publicado o seguinte decreto: 

nTendo a camara dos dignos pares do reino feito 
constar ao governo, que se acham vagos dous lugares 
de pares do reino pelos collegios districtaes do Porto e 
,Castello Branco: hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1.' As commissões de recenseamento elei- 
toral dos districtos do Porto e de Castello Branco, que, 
por decreto d'esta data, são convocadas para o dia 16 
de outubro proximo, darão cumprimento aos preceitos 
dos artigos 44.O e 45.' do decreto de 30 de setembro de 
1852, tambem pelo que toca á eleiyão dos delegados 
dos concelhos aos collegios districtaes, que hão-de ele- 



ger os pares do reino que téem de preencher as duas 
sobreditas vacaturas. 

Art. 2.0 As assembleias eleitoraes, convocadae 
por decreto d'esta data para a eleição de deputados nos 
referidos districtos no dia 23 de outubro proximo, pro- 
cederão tambem, no mesmo dia e hora, A eleiçlo dos 
delegados effectivos e supplentes, que téem de eleger os 
indicados pares do reino. 

Art. 3.O E' designado o dia 7 do prosimo mez de 
novembro, pelas 10 horas da  manhã, para a e l e i ç b  
de um par do reino em cada um dos mencionados dis- 
trictos, devendo os respectivos collegios districtaes, com- 
postos nos termos do artigo 3.0 do decreto de 20 de fe- 
vereiro de 1890, reunir.se no edificio da  carnara muni- 
cipal da  séde do districto ou no que, para esse fim, fôr 
destinado pelo competente governador civil, tendo lu- 
ga r  dous dias antes d'acluelle a reunião dos mesmos 
collegios, a fim de procederem ri constituição das mezas 
e verificaç?io dos poderes dos delegados eleitos. 

Art. 4." No processo da composição dos collegios 
districtaes, eleição dos delegados, poderes que Ihes são 
conferidos, eleição dos pares, e todos os mais actos elei- 
toraes, se observargo as disposições do decreto de 20 
de fevereiro de 1890, e as applicaveis da legislayão 
eleitoral, a que se refere a mesma lei e o citado de- 
creto. 

O uresidente do conselho de ministros. ministro e 
secretario de Estado dos negocios do reino, assim o te- 
nha entendido e faça executar. 

Paço, em 15 de setembro de 1892.-REI-Josk 
Dias ferre ira.^ 



TITULO IV 

CORTES GERAES 

Sessão real de encerramento das cortes geiaes 
ordinarias da nação portugueza 

Aos 2 de abril de  1882, no palacio das cortes, reuni- 
dos na sala das sessões da camara electiva os dignos 
pares do reino e os snrs. deputados da  nacão portugiie- 
za ,  s. e x ~ . ~  o snr. conselheiro Antonio Tellcs Pereira 
de  Vasconcellos Pimentel, presidente da camara dos di- 
gnos pares do reino, tomou a cadeira d a  presidencia e 
nomeou a grande deputação das côrtes geraes para, n a  
fdrma do real programma, i r  ao vestibiilo do palacio 
receber e acompanhar Sua Magestade E1 Rei e Sua AI- 
teza  o Serenissimo Infante D. Affonso. 

A qual sahiu da  sala para o designado fim. 
Pelas quatro horas da  tarde entraram na  sala Sua 

Magestade e Sua  Alteza, precedidos da deputaqão e 
acompanhados da corte e mais pessoas que costumam 
assistir a esta solemnidade. 

Tendo Sua Magestade tomado assento na  cadeira 
d o  throno, c Sua Alteza o respectivo lugar, na quali- 
dade de  condestavel do reino, Sua Magestade El Rei, 
permittindo que se assentassem os membros das côrtes 
geraes, do gabinete e do conselho de Estado,  lêu o se- 
guinte: 

nDignos pares do reino e snrs. deputados da  nação 
portugueza.-Sinto a satisfação mais completa no ciim- 
primento do dever constitucional de encerrar a presente 
sessão, que é a ultima da legislatura, pgrque posso as- 
sim testemunhar vos do modo mais publico e solemne o 
meu reconhecimento pelo zêlo patriotico com que des- 
veladamente vos empenhaste~ na  resolução de questões 
mui graves da  governação publica. 

Continuam a ser milito cordeaes as nossas relasões 
com todas as poteneias estrangeiras, e tem-se mantido 



no  interior a tranquilidade mais plena e benefica, sem 
receio algum de  poder se r  alterada. 

A crise ecoriomica e financeira,, que tão duramente 
nos tem assuberbado, como esta. afligindo outros povos, 
que  aliás dispõem de  mais largos recursos que  os nos- 
sos, e que  é entre nós sujeito a causas geraes e estra- 
nhas, que não cabe  sO no nosso poder debellar, foi 
objecto das vossas mais desveladas attenções, pelas 
quaes bem merecestes d a  patria. 

Comprehendendo nitidamente a importancia do mo- 
vimento iriiciado nas grandes naçoes eru favor do seu 
trabalho nacional, approvastes o projecto da  pauta com 
a s  modificag5es que vos suggeriu o vosso elevado crite- 
rio e conhecimento das necessidades publicas. 

Ainda no exame e approvação das propostas apre- 
sentadas pelo meu governo a fim de estabelecer o dese- 
jado equilibrio das f i a n ~ a s  do Estado, vos rilosti-astes 
dignos representantes dc u m  povo, que acceita, coiu a 
mais extremada hombridade, que foi seiiipre timbre do 
caracter poctuguez, os pesados sacrificios iridiupensaveis 
a solver honradamierite os nousos coniprornissos e a pro- 
teeer o nosso credito nos mercados riaciotiaes e estran- 
geiros. 

No novo periodo eleitoral, destinado a designar OS 

futuros mandatai.ios d a  r i a~ão ,  os meus desejos, como 
Rei constitucional e amigo d a  minha patria, são que  a 
maior cordura e prudencia presidam sempre á s  rnanifes- 
ta@es d a  opinião; e o meu governo ha de garantir  no 
estricto cumprinnento do seu dever a libeidade de  todos 
no  acto fundamental do aystema representativo. 

Estci encerrada a sess?to.» 

Terminada a leitura, Sua  RIagestade e Sua  Alteza 
sahirani d a  sala, acompanhados do mesmo cortejo, e com 
a etiqueta que  tivera lugar na  entrada. 

Pouco depois, tendo voltado á sala a grande  de- 
putar ;%~,  S. exc." o snr. presidente encerrou a sessão, 
pelas quatro horas e meia da  tarde. 



TITULO v 
LEIS PROMULGADAS EM 1892 

Assiimptos Datas Diarios do Governo 

I 
I 

1 Sobre direitos adiianeiros 
em deposito.. . . . . . . . .  n." 23 de 30 de jan. 

$2 Concessão de um edificio, 

cordia de Setiihal 
6 Santa Casa de Miseri-' 

28 de jan. » 1) )) ...... 
3 Diqpensando certos pre- 

naratorios ao ~ h a r n i a -  
keri tico Ilanoel ' de Oli- 
veira Neves. .  . . . . . . . .  4 de fev. n." 31 de I0 de fev. 

4 Elevando o imposto de  
rendimento nos venci- 
nienlos, juros e dividen-l 
dos ................. i 26 de fev. n." 31 de 27 de fov. 

6 Aiithnrisando o governo a 
acceitar a re9sáo de u m  
theatro pm Evora . . . e .  10 de mar. n." 58 de 14 de mar. 

6 Approvando o acto geral 
de  Briiuellas. ......... 25 de mar. n." 73 de 31 de mar. 

7 Mandando contar certo 
tempo para a promocão, 
r ~ f o r m n  e anosentacão 
aos officiaes do exercito 
docontinente e illtramar 12 de abril 11."89 d e  22 de abril 

8i~stahelecendn a fbrnia de 

9 
10 

contar o tempo aos prn- 
fessores de desenho da 

, Eschnla Polytechnica.. . 21 )) " 90 de  23 de abril 
Fixando a forca naval. . .  21 )> " )) )> 

Dividindo a s  ass~mhleias  
eleitoraes dosenhor Bom , . J P ~ ~ I S  de Ponta Delgada 21 3 n." 91 de 25 de abril 

11 Dividindo o cirniilo clei- 
toral dos O l i v a ~ s  em 9 
assenihleias eleitoraes.. 21 3 » )) " )) >> 

12 Dividindo o circulo elei- 
toral das Caldas da Rai- 
nha em differentes as-( 
sem bleias 21 » » » o >) 

)> . ........... 
13 Dividindo o circulo elei- 

toral de Illondim da Bei- 
ra n'outras assembleias 22 » )> )) P )) 



Datas 
--- 

I.&/ Alterando as assembleias 
de Ciiitra.. .......... 21  de  abril 
om coiir r e l a ~ á o  ao cir- 

ciilo eleitoral de Oliveira 

Dtarios do Governo 

n.O 91 de  25 de abril 

d o l l a i r r o ( k i i a d i a )  ....., 21  1) n i u 1) 

16  Perinittindo cfiie o Iiospi- 
tal dc Santareiir possa1 
ceder i~ri i  etlilicio ti ca- 

...... mara niiltiicipal. 21 1) D >) 1) u 
1'7 Creando uni otliclo publi- 

co de tabelli&o eni llliavo 21 » B )) 1) a 
18 Creaiido uiiilug~.rdc Laliel-1 

)) 

19 
20 

li20 erii I'rovcuc,,i-a-Nova 31 1) » 1) B u )I 

Ilito eni Oleiras ........ 
Eslabelecerido as  condi- 

coes ein que certos reiis 
podcni ser iiidndados pa- I ra o ultramar. ....... 

21 

23 

Fiuanda a forca do cler-  
cilo ................. 

F i u n d o  os cout~rigeiiter. 
23 Estabelecendo o inodo de 

contar o tenipo pdra a 
rctorrii,~ dc cerlos ofi-  
ciacs do cxercilo. . . . . .  1 2  i) )) 1) 1) 

94 Ertabelcccndo certas con-I 
diyZ,c> a respeito tios tc- 
ncntes c alferes do e le r - ,  
cito quando aliscntcs. . .I2 x n I >) n 3 )) 

25 Mandando contar certo 
terrilx~ a Constdiiti~io J O - 1  
>O dc Ylrito para o ett'el- 
to da iehriiid. ....... .I2 ) n 1) r 1) 

26 Coiicctlendo oeitos cdifi- 
, cios a c<tiliar;i niuniçipal 1 de Crucae3 para roicor-' 

ros aos naufragas . . . . .  12 1) 1) )) » )) 

4 j ~ e i  d e  iiicios . . . . . . . . .  . I 9  r n." 1 7  de 2 dc maio 

I 9  1) 1) 1) )) )) )) 

19 » » )) )) o )) 

12 1) 1) B a i) 

19 » 1) )) 1) )) )I 

2s hutliorisandoa cairitira cle 

29 

30 

3 1 

Evora ~ . i \  c~iiivr iiiiiacCrca 
Coiiçedendo um cdificio' 
a camarn de bl)raritos. . 

Sributaiido a aguardente, 
alcuol e phouphorou. . . .  

Concederido o pagarrieuto 
eni preutay6cs das divi- 
das do pescado.. ...... 



A~suriipto> I Diarios do Governo 
--- 
3% Concedendo um edilicio a /  

33 
caniara de Guiinarães. .i19 de abril n." 97 de 2 de maio 

Concedendo a isenrão de 
direitos de niercè ao ma-1 

I jor AIBerto da Hoclia dc 
....... 1 serpa pinto.. .I19 )) )) )) 1) )) )) 

3jl~uttiorisalido a camsral 
1 de Pcdrogão Graode a 

desviar tierta quantla do I iiiiposto de virrão.. ... .I25 )> D n." 99 de L de maio 
.. 3:üito de iUira c i \ ~ ~ i t u  . S  )) )) )) n )) )) 

36 lhto de Ilhavo. ........ 2l i  1) )) » )) » 
37 Approvaiido o oontralol 

)) 

tcito com a camara dc 
Hraga para ailluniina- 
@o a ga r . .  ......... .I27 i )) D 3 )) 

35 Aiitlior~,siirlo as eainarasl 
1) 

1 de \ ianna do hleiiitqo, 
~r rs io ios ,  Perreini do/ 
Zczere, i\Jacáo e Freixo 
de Espdda-&Cinta, a des- 
5 inr ccrtns quaritias do 
fiiiitla de viac~io. . . . . . .  3 de maio n." 108 de 11 de maio 

~glAullions,iiido o governo a 
fazl.r esta belccer uiii ca- 
bo .iliI)nicirino nos AGO- 
r c ~  ................ . i1  de abriln." 106 de 12 demaio 

i 0  Pauta gcral das al tnde- / gar . . . . . . . . . . . . . . . .  .I10 de nlaioln: 107 dc 13 de niaio 
11 hriiicxando ao conselho de 1 braiiçlies a f'reguezia/ 

$ 2  

de husiirnar para os ef-J 
f'ciios adill~nis[rativos. .. 12 )) )) n.O 110 de 17 de maio 

Lut hoi isando as ti~iindras 
de Lagòa, Coiistancia e 
Sardoal a desviar urna 
c e r h  qiiantia do cofre 

1 df i i i a~ i io  ............. ri:126ile6dejunho 
i 3  ,ippi-ov,indo o contrato 

par& n illuiiiinarào a g a ~  I 
feito pela cairiar a de Vil- 
18 Iieai de Traz-os-hloii-( 
tes .................. 27 1) » n." 127 dc 7 de junho 

I l  lnstitiiindo uiii fundo para! 
acquisicão de material 
de soccorros a naufra-/ 
gos ................. ,21  de abril ii."131 dc 11 de junho 



TITULO VI 

FACTOS DIVERSOS 

ARTIGO I 

Nomeação annual do presidente, vice-presidente e 
supplente da camara dos dignos pares do reino 

DECRETO 

Sendo conveniente regular a execugão do artigo 
21." da Carta Constitucional da BIonarchia, no que res- 
peita h nomeação, que até agora se tem considerado 
vitalicia, do presidente e do vice presidente da  camara 
dos dignos pares do reino; 

Considerando que, tendo a carta de lei de 21 de  
julho de 1885 modificado a, organisa~%o da mcnciona- 
da  camara, estabelecerido que na sua compoeiçSo cntrcru 
cincoenta membros electivos, a manutenpão da referida 
prltica importa lima res t r ic~ão ao direito de nomear os 
respectivos presidente e vice-presidente, era prtjuizo dou 
pares de eleiçao, qge aliás gozam, durante o exercicio 
do seu mandato, os mesmos direitos que os parei vi. 
talicios; 

Considerando aue é mais conforme Q indole dos 
corpos collectivos e politicos, que a nomeac;ão dos res- 
pectivos presidentes e vice-presidentes se renove em de- 
terminados periodos; 

Considerando que a nomeasão do presidente e do  
vice-presidente da camara dos dignos pares do reino 
pertence exc1usiv:~mente ao Rei; 

Usando d a  faculdade que me confere o 12." do 
artigo 75.0 da mesma Carta Constitucional; 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo 1 . O  O presidente e o vice presidente da  ca- 

mara dos dignos pares do reino serão nomeados por 
decreto real no principio de cada sessão legislativa or- 
dinaria. 

Art. 2.' Fica por esta fórma regulada a execução 
YOL. 3.0 38 



do artigo 21 .O da Carta Constitucional da Monarchia, na 
parte relativa ti iiomeação do presidente e do vice-pre- 
sidente da camara dos dignos pares do reino. 

O presidente do conselho de ministros, ministro e 
secretario de Estado dos negocios do reirio, assim o te- 
nha entendido e faça executar.-Pacjo, ern 27 de janei- 
ro de 1887.-11~1.-José Luciano de Castro. 

Lei 

DONA MARIA, por grapa de Deus, Rainha de Por- 
tugal, dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nos- 
sos subditos que as côrtes geraes decretaram e fiós que- 
reinos a Ici seguinte: 

Artigo 1.0 No principio de cada sessão annual serão 
nomeados, pelo Rei, dous pares que, pela ordem da sua 
nomeação, suppram o eventual e simultaneo impedimen- 
to do presidente e vice presidente da camara dos pares, 
e fagam as suas vezes durante a mesma sessão. 

Art. 2." Fica por este rnodo ampliada a carta de 
lei de 13 de fevereiro de 1836, e revogada a 1egislac;ão 
em contrario. 

Mandamos, portanto, a todas as authoridades, etc. 
Dada no pat;o das Necessidades, aos 15 de setembro de 
 RAINHA, com rubrica e guarda.- Antonio Bev-  
nrl~do dcc COS~(L  Cabrccl. 

A camara dos dignos pares do reino reuniu-se no 
dia 3 de janeiro de 1800, em scssão preparatoria, sob 
a presidencia clo digno par do  reino José de Sande Ma- 
galhães de Mexia Salema, supplente á presidencia e vice- 
presidencia, supplencia para que havia sido nomeado, 
em conformidade do disposto na carta de lei de 15 de 
setembro de 1842, por carta régia de 10 de janeiro de 
188% lida na  s e s sb  de 18; e tomou o lugar ria presi- 
dencia, pois que, comquanto se houvesse dado conta B 
camara da carta régia de 26 de dezembro de 1889, pela 
qual era nomeado presidente o digno par JoãoChrysostomo 
de Abreti e Souza, na  conformidade do decreto, com for- 
ga de lei, de 27 de janeiro de 1887, para a sessão le- 
gislativa ordinaria de 1890, comtudo este digno par não 
pôde comparecer, por motivo de doença, As sessões dia- 
rias de 3 a 20 de janeiro d'este ultimo anno, e não ha- 



via sido presente S mesma camara a respectiva carta r&- 
gia  de  nomewpão d e  vice-presidente para a dita sessão. 

66 no d;n 15 de janeiro foi lida á camara a carta 
régia de  26  <le dezembro de  1889, que, em conformi- 
dade, nos teririos e para 0 fim indicado no referido de-  
creto de 1887, nomeava vice presidente o digno par An- 
tonio José d e  Barros e dB, para a sessão legislativa de  
1890. 

Portanto, vê-se que O digno par supplente, Mexia 
Salema, presidiu As sessões d e  3 a 15 de janeiro: 

1.0 Porque o presidente, ciija nomeagão constava á 
camara,  nno podia comparecer por d o e n ~ a ;  

2.0 Porqiie da norneapão de  ?ice-presidente s6 no 
dia 15 é qiie a camara teve conhecimento dJella. Por-  
tanto dava se o caso de  impedimento simultaneo dJaquel- 
las duas entidades. 

Assim, pois, comquanto a nomeagão do digno par 
Mexia Salema para supplente tivesse sido em 10 de ja-  
neiro de 1889, riomeagão que parecia ter caducado com 
a t e rmina~ão  da  sessno legislativa ordinaria d'este mes- 
mo anno, é certo, comtudo, que, apesar dJisto, o digno 
par hrexia, 1 . O  supplente, presidiu, com@ dito fica, á s  re-  
feridas sessõe~~,  na ausencia simultanea dJaquellas duas  
entidades, presidente e vice presidente. 

JIas ern sesuh de 15 de janeiro de 1890, tendo se 
dado cnnta á carnara da  carta régia de  26  de  dezembro 
d e  1889, que norneava vice-presidente para a schssão le- 
gislativa ordinaria de 1890 O digno par Antonio José de  
Barros e SA, este assumiu a presidencia nJeste mesmo 
dia pela ausencia do  residente effectivo. 

Aconteceu, por6ri1, que na sessão de 20  de janeiro, 
querendo o vico presidetite Barros e Sii tomar parte na  
disciissDo de  uni assuinpto, que então se debatia, convi- 
d o ~  o digno par 1Iexia Salema a ocrupar a cadeira da 
presidencia corno supplente. Este digno par, porém, re- 
cusou-se, ou :~pre~entoix as suas duvidas em poder an- 
nuir a»  referido convite, expondo que, se em janeiro ha- 
via ás priineirns sessões, fdra a isso levado 
pelo facto, que ent"i se dava, da  ausencia do pt-esiden- 
t e  e falta de  nomeação, ati: alli desconhecida, de  vice- 
presidente, facto igual que n'aqiielle momento se não 
dava, e mesmo porque havia sido nomeado s u ~ p l e n t e  
em 1889: apresentava, pois, estas duvidas, oix hesitasão; 
entretanto a cainara resolveria, e elle obedeceria. 

d 



Convidada a camara a proniiociar se a este respei- 
to, decidiu-se pela affirmativa, isto é, que o digno par 
Mexia Salema podia tomar a presidencin, nno obstante 
ter sido nomeado supplente para 1889. N'estes termos O 

digno par hlexia Salema assumiu a presidencia, agrade- 
cendo 4 camara a honra qiie lhe dispensára, 

Durante a sessão legislativa de 1890, foram no- 
meados, por carta régia de 3 d e  maio, supplentes os di- 
gnos pares José de Mel10 Gonveia e Aug~~s to  Cesar Cau 
da Costa, de que se deu conhecimento i camara na ses- 
são de 5 de maio, e não assim com respeito d nomeaçlo 
de vice-presidente, para a sessão leg&lativa de 1891, 
como determina o decreto de 1887. 

Por carta régia de 17 de abril de 1890, foi nomea- 
do vice presidente O digno par Antonio José de Barros 
e 88, para a sessão legislativa ordinaria d'este mesmo an- 
no, que começou em 19 de abril, carta régia, porém, de 
que se não deu conhecimento official :i camara. 

Parece cliie, em tempo, se expediu pelo ministerio 
do reino urna carta régia, datada dc 29 de dezembro d e  
1890, e referendada pelo então ministro do reino, Lopo 
Vaz de Sampaio e RIello, pela qual era norrieado vice- 
presidente o digno par Antonio José de Barros e SA, 
para a sessão lerislativa ordinaria de 1891; 6 certo, po- 
rém, qilc nem d'esta carta régia, nem de outra anterior, 
a camara teve coniiecimento official, dando-se-lhe conta, 
d'esta ou de outra, em sessão publica, como de LISO é 

E m  1892 presidi11 sessâo de 1 de abril, como sup- 
plente, o digno par Augusto Cesar Cau da Costa, com- 
quanto tivesse sido nomeado por carta régia de 3 de 
maio de 1890, isto é, havia tres annos ara a sessgo le- ' P  gislativa d'este ultimo anno (1890), e nno se opp62; du- 
vida alguma a tal respeito, como diivicla se não oppo- 
zera quando, em sessão de 1 1  de junho de 1391, se apre- 
sentou o I'rincipe D. Affonso a tomar assento na cama- 
ra dos dignos pares; o presidente declarou que, não es- 
tando presente o vice-presidente (?), convidava o 1.0 sup- 
plente José de RTello Bouveia (?), a acompanhar o mes- 
mo Principe L meza da presidencia para prestar jura- 
mento. 

Por decreto de 27 de maio de 1802, foi o conse- 
lheiro Antonio Telles Pereira de Vascoricellos Pimentel, 
presidente da camara dos àignos pares do reino, nomea- 
do ministro dos negocios ecclesiasticos e de justiça, e, 



porque elle jiilgou incompativeis a s  funcpões de minis- 
tro do Estado com as de presidente dos pares, caso não 
previsto na lei, toinoii a si as funcç5es da presidencia d a  
referida cainara o digno par Antonio José de Barros e 
SA, na qiialidade allegada de vice-presidente. Eis  os fa- 
ctos. 

ARTIGO I1 

Dotação da familia real portugueza 

1842-1892 

Nota orgariisada ern presença de diff~rentes nurneros 
do Uinrio do Gouenio? pela qual se coriliece quanto as  
pessoa* reaeu téeiii cedido da sua dotação a favor das 
urgencius do tiiesouro publico. 

Nomes Quau- 
tias 1 Total 

I 
1842-1443 D. Alaria 11 . . . . . . . . . . . . . . . .  GO:LIOOp 

» D. E'cniaudo 11.. . . . . . . . . . . .  3O:UOOJ 
1843-1844 11. Maria 11. . . . . . . . . . . . . . .  

» U. Feruando 11. . . . . . . . . . . . .  
1844-1845 D. Rlnria 11.. . . . . . . . . . . . . . .  

)> D. Yornando u .  . . . . . . . . . . . .  
» D. 1,:ibcl Maria..  . . . . . . . . .  3:UUOS 
> I .  I e a .  . . . . . . . .  

1845-1846 1). Alaria 11. . . . . . . . . . . . . . . .  
........... 

. . . . . . . . . . . .  3:  WOP j 
. . . . . . . . .  P:UUO& 

184(;-181T L). Maria 11. . . . . . . . . . .  
» D. l"inii!~do 11. ........... 
» Filhos de Siias 
» D. Isabel Alaria. . . . . . . . . . . .  

.. 
1847-1815 1>. Mana 11. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  1) U. Feru:~iltlo I I . . .  
» Filhos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1) D. Isabel Alaria.. .......... 

......... » D. Ainelia e filha.. 
18.18-18-13 D. J1ari:t 1 1 . .  . . . . . . . . . . . . . .  

» I>. Fenlando 1 1 . .  . . . . . . . . . . .  '50:OOi),$ 
" Iiillios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Il.í,:UUO$ 

18=L9-1860 D, i\lari:t i r . .  .............. 91:%50& 
n D. Ferriando 11. ............ 50:UUOB 
u Fillios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15:000$ 

1850-1851 D. Maria 1 1 . .  . . . . . . . . . . . . . .  91:230$ 
u D. Fernandorr.. ........... 50:000$ 
r Fillios.. ................... l5:000$ 



Kornes Annos 
Qcian- 

tias 

i j 2 . 4 í s : ~ ~ o ~ x o ~ o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1868-1869 D TA niz I 30:000$ 

i) r) . Ii'ernando 11 ............. 20:0003 50:OC)C)tOOO 
1864-1870 

I> 

u 
)) 

» 
1870-1871 

u 
11 

J) 

31 

1871-1879,D 
n 
) 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . 1851-1852 1) Maria 11 91.3.r>OS 
D r) . Fernando ir . . . . . . . . . . . .  50.000.S 

..................... » Fillios 1.5.0004 
................ . 1852-1833 U Maria 11 l)l:2508 

)i D . Fernando 11 . . . . . . . . . . . . .  50:0001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i, IFillios l5:iXiO8 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . 1883-130.3: n Maria 11 91:2500 
. . . . . . . . . . . . .  . a In rrrnanao 11 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Pedra t7 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
a 1" . ?mando 11 ............. 

................ . 1855-1856iU 1 cilro v 91:2503 
a iD . Fernindo ri ............. 50:0003 

1856-1557 D . Prclro v . . . . . . . . . . . . . . . .  
i) ln . Fcruando 11 . . . . . . . . . . . . .  

1657-1858 111 . Pcdio v . . . . . . . . . . . . . . . .  
D . Feruando 11 . . . . . . . . . . . . .  

1858-1858 

1859-1860 

u D . A~~glxstn . . . . . . . . . . . . i . . .  2:0oO$ 63:000$000 
1872-1873 D . Luiz I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56:>00& 

8 D . Maria Pia . . . . . . . . . . . . . .  9:0006 
J) Principe Real .............. 3:000$ 
u Li . Affonso ................. 1:500,8 

D . Fernando 11 . . . . . . . . . . . . .  15:UOO$ 
u D . Augusto ................ 2:400$1 87:400&000 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  D . Luiz I 3F:000$ 
D . Maria Pia . . . . . . . . . . . . . .  6:000$ 
'E'illios ..................... 4.0008 
D . Fernando r1 . . . . . . . . . . . . .  15:000B 
I) . Augusto . . . . . . . . . . . . . . . .  2:0Oo& 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . 1) Peclro v 91 :2í>01S 
. ............. D Fcrnando 11 50:0005 

. . . . . . . . . . . . . . . .  D . Peclro v 

63:0001000 

. . . . . . . . . . . . .  . jD Fernando 11 3O:OOOd 
................ . 1860-1861 1) Pcilro v 91. 2M3 

n D . Frinando 11 . . . . . . . . . . . .  / B O : O O O i ~  

.................. . D Luiz I 3 f 1 1  iI . Maria Pia .............. (;:O003 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Filhos 

D . Fernando 11 . . . . . . . . . . . . .  
1) . Augiisto . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Luiz  I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D . Mnria Pia . . . . . . . . . . . . . .  F:001idl 
Fillios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4:000$ 
D . Fernniido 11 ............. 15:000$/ 

4:0(308 
15:000-5 
2:000$ 63:00Ci$000 

36:000$ 



Annos Xoines Qiian- 
tias Total 

1853-1874 D . Luiz I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56:500$ 
» D . Ríaria Pia ........ , ..... 9:000$ 
u Principc Real . . . . . . . . . . . . . .  3:000$ 
» I) . Affonso . . . . . . . . . . . . . . . . .  1:5008 
» D . Fernando 11 . . . . . . . . . . . . .  15:000& 
u D . Angusto . . . . . . . . . . . . . . . .  2:4U0$ 87:400$000 

1874-1875 D . Liiiz I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36:5(10#1 
D D . Maria Pia . . . . . . . . . . . . . .  6.0008 
» I'riilcip~ Brnl . . . . . . . . . . . . . .  2:000$ 
» D . Fernaildo 11 . . . . . . . . . . . . .  10:0008 
m D Augusto . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000,4 57:500$000 

471:300$000 
1892-1893 D . Carlos I . . . . . . . . . . . . . . . .  73:0001 

to D . filaria Amelia . . . . . . . . . . .  12:000$ 
u 11 . Alaria Pia . . . . . . . . . . . . . .  12:0004 
m D . Affonso . . . . . . . . . . . . . . . . .  2:000$ 
» Priucipe Real . . . . . . . . . . . . . .  4:000& 
» Iiifantc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2:000$ 105:000&000 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Total geral 3.064.880&000 

Vê.se. pelo indicado mappa. que a familia real 
portugueza tem cedido da  sua dotação a favor das ur- 
gencias do thesouro publico a quantia d e  3.054:880b000 
r&. afora as importantes e valiosas sommas por ella 
dispendidas em esmolas particulares. pensões. auxilios 
a estabelecimentos de  beneficencia e caridade. subscri- 
ppões publicas. etc., etc., etc . 

E vem a proposito dar  conhecimento dos documen- 
tos abaixo transcriptos: 



Carta da Rainha D. Maria I 1  ao duque de Palmella 

Dtcpue de  Palnzel1a.-O duque bem sabe que a s  
minhas joias jft salvaram uma vez a causa; se agora são 
necessahas, mande me logo dizer, porque estão primptas, 
e diga ao Francisco Antonio de Campos (E) que se qui- 
zer não tem mais nada que fazer ser150 mandar uma 
ordem ao meu thesoureiro para 11ie entregar 20:000fi000 
réis, porque jd. estão promptos para  llie serem entregues. 
-11 de julho dr:  IARIA. RIA. 

E m  1837. 110s occasião da  euidernia da  febre ama- , L 
relln que atacava a populaç80 de' Lisboa, epidemia du- 
rante a nua1 o rirocedimento d e  EI.Rei 13. Pedro V foi 
verdadeikarnente heroico, visitando os liiospitacs de dia e 
de  rioute, e em que pela siia propria nião ministrava os 
caldos e rrmedios aos doentes, dirigindo a estes palavras 
de  conforto e animapão; quando findou o ma1 e se reco- 
nheceu que muitas creanças tinharn ficado orphãs em 
completo desamparo, T3. Pedro V fez prpparar um asy- 
10 onde fos;ieiri recolhidas, tratadas, sustentadas e edu- 
cadas aquellas pobres creanqas e cedeu da  sua d o t a ~ ã o  
a somma de 30:000$000 &is para com elles se  estabe- 
lecer um fundo com o producto do qual, e outros dona- 
tivos, se podhsse fazer face ás despezas d'alli provenien- 
tes. 

Qiiando, por lei de  8 de julho de  1859, foi estabele- 
cido, com cinco cadeiras de ensino, o Curso Superior de 
Lettras, D. Pedro V cedeu a importancia de 63:800#000 
rQis, para com elles se  crear um ftindo permanente e o 
seu producto ser applicado ris despezas com os ordena- 
dos dos professores. 

(1) Era niinistro da fazenda. Este ministro qualido, na sessãa de 29 de Pe- 
vereiro de 1836. apresentou o orçamento e o ;eu relatorio sGhre, o estado da 
fazenda publica (iio qual piritava a ilaráo ii beira de uin ~rccipicio ou ahysrno 
pelo rccario estudo das siias liiiniicas), quando chegou leitura de um certo 
perioia d'estc relatorio, parou, p6r um momcnto, e-chorozc-por effeito d a  
magua que sentia pela total inanição do thesoui'o publicol!!. .. 



Formando assim as  referidas quantias o total d e  
93:800&000 r6is. 

1869 

Carta de El-Rei D. Luiz I ao marquez de Sá da Bandeira, 
presidente do conselho de ministros 

i l lez~ cavo marpuez.-Acabada a crise, e tendo de  
nos occupar da  questgo financeira, que deve merecer to- 
das as nossas attençzes, apresso me em cornmunicar ao 
marqiiez, como presidente do conselho de  ministros, que  
a Bainha, eu  e meus filhos queremos ser os primeiros a 
contribuir, quanto esteja em nossas posses, para dimi- 
nuir os encargos graves do thesi~iiro, cedendo a Rainha 
a deciiiia parte da sua dotapzo onniial, oii 36:000$000 
réis, e por meus filhos da  sua dotagão 4:000#000 réis, 
para as urgencias do Estado no futuro anno econornico. 

Assegtiro ao marquez que, em todas as circumstan- 
cias, o paiz me achar& a inim e toda a familia real a seu 
lado. 

Creia-me seu affeiçoado - LUIZ. - Janeiro 24 de 
1869. 

1892 

Carta de D. Carios i a José Dias Ferreira, presidente 
do conselho de ministros 

Paço de Belem, 2 9  d e  janeiro d e  1892,-Meu caro 
Dias Fevreirn.-Querendo eu, e toda a familia real, 
ser os primeiros nos sãci*ificios extraorciinarios, que a s  
circumstancias do thesouro impõem z i  n a ~ ã o ,  previno-o 
de  que resolvemos ceder 2 0  por cento da  nossa dotaplo 
emquanto durar a terrivel e dolorosa crise, que actual- 
mente atravessamos. 

Creia, Dias Ferreira, que  em tildo e por tudo hei- 
d e  seguir a sorte da  napão, A qual reputo essencialmen- 
t e  ligados os meus destinos e os d a  minha dynastia.- 
Seu affeipoado-EL-REI. 



ARTIGO 111 

Nota das sessões da  camara  dos deputados, respeitan- 
t e  a propostas e pareceres sobre accusações contra 
ministros de Estado 

Amos SessUes Y ag. 

1840  2 8  de janeiro 
)I 8 de fevereiro 
I> 2 1 )) 

)) 2 de  julho 
X 3 1) 

n 10 B 

2 7 )I 

D 30 n 

x 31 11 

1841 1 8  a 2 0  de  setembro 
n 23 )) 

1848 1 4  de julho 
~r 2 de  agosto 

1853 3 de  maio 
1356 1 8  de julho 
1884  1 6  de abril 
1892 5 de fevereiro 

P 6 B 

n 8 n 
D 9 h 

u 26 de  marso. 

ARTIGO IV 

Sessões effectivas n a  legislatura de 1890 a 1892 



94 
Total geral nas 3 sessões legislativas annuaes: ............................ Pares 147 ........................ Deputados 237 

-- 
404 

ARTIGO V 

Projectos e propostas de lei apresentados nas sessões 
legislativas de 1890. 1891 e 1892 

.............. 1890-Dos deputados 124 
.................. » - D o s p a r e s  2 ............... u -Dos ministros 42 

168  
0 8  dos ministros distribuem-se pela f6rma seguinte: 

.............. Presidente do conselho 3 ............ Ministro dos estrangeiros 3 
.......................... Fazenda 1 9  

Guerra ........................... 4 
Justiqa ........................... 1 
Marinha .......................... 6 ..................... Obras publicas 1 
Reino ............................ 5 

42 
.................. 1891-Depiitados 118 

u -Pares ...................... 9 
a -Ministros ................... 22 - 

149 
OJ dos ministros distribuem-se pela fórma seguinte: .............. Presidente do conselho 2 

............ Ministro dos estrangeiros 6 
Fazenda .......................... 5 
Guerra ........................... 2 
Juutiga ............................ 1 
Marinha .......................... 3 ..................... Obras publicas 1 
Reino ............................. 2 - 

22 



Os dos ministros distribuem-se pela fdrma se- 
guinte: 

............ Presidente do conselho.. 1 ........... lliniiltro dos estrangeiros.. 2 
Fazenda .......................... 5 
Guerra ........................... 1 
Justiça ........................... 1 ........................ Marinha.. 2 

................... Obras publicas.. 1 
Reino ............................ 2 

Total geral nas 3 sessões legislativas: 

...................... Deputados. .  304 .......................... P a r e s , .  15 ......................... Illinistros. 79 

ARTIGO V I  

Ministros honorarios de 1890 a 1892 

Alberto Antonio de  Moraes Carvalho. 
Antonio Candido Ribeiro da Costa. 
Antonio Emilio Correia de Sii Brandão. 
Antonio José Ennes. 
Antonio de Souza da Silva Costa Lobo. 
Frederico de Gusmão Correia Arouca. 
Francisco Joaquim Ferreira do Amaral. 
João Ferreira Franco Pinto Castello.Branco. 
João ~ ~ a r c e l l i n o  Arroyo. 
Joaquim Pedro de Oliveira Martins. 
Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado. 



A R T I G O  VI1 

Ministros de Estado nomeados de 1890 a 1892 

J o l o  Chrysostomo de  Abreu e Souza-P~eside~zte 
do conselho e ministvo d a  guerra.  

José de  nlello Goiioeia-Fazenclu. 
Antonio Emilio Correia de  S$ Brandão-Jzistiça. 
Antonio Candido Ribeiro da  Costa- Reino e interi-  

no de i?zstrz~cçdo pztblica. 
Antonio José Ennes-Marinha e zcltranznr. 
JosB Vicente Barbosa dii Bocage-Estr.a~zge~ir.os. 
Thomaz Antonio Ribeiro Ferreira-Oõ~as publicas. 

(Diar io  do Governo n.O 2.34, de 14 de outubro.) 

Augusto José da  Cunha, nomeado ministro d a  fa- 
zenda por decreto d e  24 de  novembro, pela exonerapão 
dada a José de  Mel10 Gouvaia. 

1891 

Decretos de 21 de niaio 

JoBo Chrysostomo de Abreu e Souza-Preside~zte 
do conselho e guerra. 

Conde de  Valbom-Estrungeivos. 
Marianno Cyrillo de  Carvalho-Fuze?zdu. 
Lopo Vaa de  Sampaio e XIello-Reino e i?zterino 

de  instrucgão pz~blicu. 
Alberto Antonio de Moraes Carvalho-Justigu. 
Julio Marques d e  Vilhena--II/furi~27~u e u l t ~ a m a r .  
JosP Ferreira Franco Pinto Castello-Branco - 

O b ~ u s  puõlicas. 
1892 

Decvetos de 17 de janeiro 

José Dias Ferreira-P~esidente do conselho, ~ e i n o  e 
interino de  instrucção pu6licu e 6ellas-urtes. (I) 

(1) O rilinisterio de instruc~Zo ~ublica e bellas-artes foi extincto por de- 
creto de  3 de marco de 1892, passanho os respectivos servicos para o do reino. 
(Diario do Governo i1.O 50.) 



Antonio Ayres de Gouveia (D.)-Jfcstiga. 
Joaquim Pedro de Oliveira Nartins-Fazenda. 
Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado-Guerra. 
Francisco Joaquirn Ferreira do Amaral-Mnr;llhn 

a ultramar. 
Antonio de Souza Silva Costa Lobo-Estrangeiros. 
Visconde de Chancelleiros--Obras publicas, 

Decretos de 27 de maio 

JosB Dias Ferreira-Presidente, fazenda e interino 
do reino. 

Antonio Ayres de Gouveia (D.)-Estrangeiros. 
Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado-Guerra. 
Francisco Joaquim Ferreira do Amaral-Mari7zha 

e ultramav. 
Antonio Telles Pereira de Vasconcellos Piruentel- 

Justiça. 
Pedro Victor da  Costa Sequeira-Obras ptbblicas. 

Conselheiros de Estado nomeados de 1 8 9 0  a 1892 

1890-Lopo Vaz de Sampaio e RIello, 20 de fe- 
vereiro. 

1891--Ernesto Rodolpho Hintae Ribeiro, 1 9  de de- 
zembro. 

1892-José Vicente Barbosa du Bocage-'27 de 
maio. 

ARTIGO IX 

Conselheiros de Estado fallecidos de 1 8 9 0  a 1892 

1890-João de Andrade Corvo, 15 de fevereiro. 
1891-Carlos Bento da Silva, 16 de dezembro. 
1892-Lopo Vaa de Sampaio e JIello, 20 de março, 



ARTIGO X 

Pares vitalicios fallecidos de 1890 a 1892 

Woines Fallccirncntos 

Visconde de Bivar. .  ............. 2 de jan. 1890 
............... Conde de Seisal.. 13 de fev. 1) .......... João de Andrade Corvo 15 de fev. n 

Antonio Florencio de  Souza Pinto . . 18 de  fev. r 
............ Marquez de Vianna.. 31 de marpo a .............. Barão de Ancede.. 12 de abril D 

....... José Aiigusto Braamcamp.. 22 de abril a ......... Visconde de Alves de SR 6 de maio » 
......... Visconde dc Almeidinha .I20 de maio u 

Miguel Osorio de Cabra1 e Castro . .I19 de julho » 
..... Arcebispo de Evora (Bilhano) 

......... Duque de Albuquerque.. 
18 de set. u 
24 de set. u 

........ Augusto Xavier Palmeirixn 14 de nov. )) 

. . . . . . . .  José de Castro GiiimarZes. 30 de dez. » 
........... llarqixez de Rio Maior 4 de fev. 1891 

Conde de Alte .................. 16 de fev. » 
............ José Silvestre Ribeiro 9 de iuarço )I 

Adriano de Abreu Cardoso ;\Iachado,25 do maio » 
. .  Lourengo de Alrneida e Azevedo. i 18 de junho D 

. . . . .  JosB Peulino de Szi Carneiro.. ' 4 de set. u 

. .... Visconde de BIoreira de Rey.. 9 de oiit. u 
.......... Carlos Bento da Silva. .  16 de dez. s 

JoKo de  Almeida hloraes Pessanha.. 29 de dez. u 
lblarquez de Penafiel ............. 30 de dez. D 

.... José Maria da Ponte e Horta . .  9 de margo 1892 

.... Lopo Vaz de Sampaio e Mello. 20 de margo n 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Condc dos Arcos 25 de maio )) 

............ Conde das Galveias., 2 de agosto » 
Jo"a Ignacio Ferreira Lapa ...,... 4 de agosto n 

......... Conde dc Penha Longa..  23 de agosto u 



ARTIGO XI 

Pares do reino vitalicios fallecidos em 1891 e 1892, a 
cada grupo (tres) dos quaes corresponde uma nova 
nomeação 

Cu~lzuva dos pnws em I892 

Grupos hoiiies Nomca$ões 
- 

Adriano dc Abreu Cardoso 

i yrincipe ........,..... 1 
Cardeaes .............. 2 Por direito proprio 1 drcehispos ............ 4 

(Rispor..  . . . . . . . . . . . . . . 6 
Por direito hereditario-Siiccessão . . . . . . . . . . . . h7 
Por cartas régias. . . .-3onieayão. . . . . . . . . . . . . 63 
Por eleicão . . . . . . . . .-Electivos ( 4 ) .  . . . . . . . . . . 48 

Ilallecinientos 

Total. .  . . . . 1 7 1  - 
(1) Ha duas vagas de pares electivos, pois que o iiunirio é rle 50. 

hlachado..  . . . . . . . . . . . . . 5 jan. 1888 20 maio 1891 
L o u r e n ~ o  de Almcida e Aze- 

vedo . . . . . . . . :. . . . . . . . . E9 dez. 1 8 s  l 1 8  junlio 1891 
José IJaiilino de Sá Çrirneiro 1 7  jan. 1889 4 set. 1891 

jrisconde dc Moreira dc Rey 
Carlos Bento da S i l l a . .  . . . 
João dc Almeida hloraesPes- 

29 dez. 1881 9 out. 1891 
16rnaio1874 16 dez. 1891 

sanha . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
RIarqiiez de 
Jose Maria da Ponte e 
LopoYaz de Saoipaio e 

\ Conde dos Ascos ( s i i r e o s ~ o ) l  I!) inf. 1878 '43  maio 1892 
4 . ~ ~  (Conde dar Calreiar (dita). . l G  fev. 1 8 7 2 2  agosto 1892 

lJoão Ignacio Ferreira Lapa 7 jan. 1881 lagosto1899 

- I ~ o n i l c  de Peiilia Longa. . . . ' R  1 jan. 1881 21 a g s t  1812 



ARTIGO XII 
Pares electivos fallecidos de 1890 a 1892 

Nomes Fallcciiiieritos 

Antonio Maria de Senna.. ........ 15 de out. 1890 
Miguel Osorio Cabral.. .......... 21  de dez. u 
Pedro Roberto Dias da  Silva. .... 26 de jan. 1891 
Carlos Testa.. .................. 20 de fev. )) 

Jose Maria Latino Coelho.. ....... 29 de agosto )) 

José Carlos Infante Passanha,. .... 3 de out. )) 

Lourengo Antonio de Carvalho (i) . .  . 4 de out. )> 

Visconde de Porto Formoso.. ..... 29 de jan. 1892  
Diogo Antonio Palmeiro Pinto. .... 9 de abril » 
João Leandro Valladas.. ......... 29 de maio )I -- - - -- - 

- - -- 

ARTIGO XIII 

Deputados fallecidos de 1890 a 1892 

Visconde de Guedes Teixeira.. .... 3 de fev. 1890  
.............. Diogo de Macedo.. 25 de abril 1) 

Visconde de Arneirbs.. .......... 29 de maio )I 

............. José Vaz Monteiro., 2 3  de julho )) 

Lourengo Antonio Pereira Blalheiros (*) 5 de agosto 1) 

.............. Filippe José Vieira 11 de agosto 1) 

José Joaquim Namorado.. ........ 30 de agosto )) 

Antonio Fialho Machado(*). ....... 5 de out. 1) 

Henrique de Sant'Anna e Vasconcel- 
....... 10s Moniz de Bettencourt. 4 de jan. 1891 

Barão de Viamonte da Boa-Vista. .. 24 de Jan. a 

Pedro Roberto Dias da Silva.. .... 26 de jan. )) 

José Joaquim Alves Chaves.. ...... 6 de março a 
Columbano Pinto Ribeiro de Castro. 17 de março u 

............ José Elias Garcia (*). 22 de abril n ........ Visconde de Pindella (1."). '18 de maio u 

~.., 
este sipnal. 

11) Si i  este exercia as lunçcUes de par ao tempo do falleciiiicnto; todos uã 
demais perteneiain a grupos já d~ssolvidos. 
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Nomes Fallecimentos 

Victorino Cardoso Pinto de Barros.. 27 de julho 1891 
....... Simão José da Luz Soriano 18 de agosto a 
...... José Maria Latino Coelho (*). 29 de agosto u 

João Correia Ayres de Campos .... 19 de set. )) 

.... Joaquim Antonio Gonçalves (*). 6 de jan. 1892 
Antonio da Costa Souza e Macedo (D.) 24 de jan. n 
Torquato Alaximo de Almeida.. ... 31 de jan. )) 

Julio Cesar Faria Graça.. ........ 11 de marpo » 
José Correia de Oliveira.. ........ 24 de abril » 
Augusto Cesar de Souza Lobo Pop- 

pe (*). ....................... 25 de abril D 

Francisco Maria de Souza BrandIo, 25 de maio D 

ARTIGO XIV 

Amnistias 

Decreto de 4 de julho de 1892, concedendo amnis- 
tia geral e completa para todos os crimes contra O 

exercicio do direito eleitoral, ou de origem e caracter 
eleitoral; e que todos os processos, que estivessem for- 
mados, ficassem sem effeito, e que as pessoas presas pe- 
los ditos crimes fossem postas em liberdade, e, da mes- 
m a  fdrma, em relação a todos os crimes de abuso da  
liberdade de imprensa, em que sómente fosse parte O 

ministerio publico. 
N. B.-Por outro decreto da mesma data foi perdoa- 

do o resto da pena aos musicos, cabos, soldados e cor- 
neteiros, bem como de dous deportados na GuinB en- 
volvidos na revolta militar que teve lugar na cidade do 
Porto em 31 de janeiro de 1891. 

A relação dos individuos a que se refere o dito 
decreto, está publicada no Diario do Governo n.O 148 
de 6 julho. 

(U) Sóineiite estavam exercendo as funcy.5es de deputados os que teeni 
este sigii~l. 



ARTIGO XV 
Dictaduras 

Leis que approvarm as dictaduras geraes e sua dia. 
cussão desde 1837 a 1887 

1837-27 de abril-Parecer n." 12, com um s6 ar- 
tigo. Discussão, nas sessões de 1 ,  7, 8 e 10 de abril de 
1837. 

1843-7 de março-Parecer n." 15. Discusssio, vol. 
1.0 do Diario da Camarcc, pag. 57. 

1548-19 de agosto-Parecer n.O 59. Discussão, 
vol. 7." do Diario da Cantara, pag. 11. 

1853 -1 de junho.-Parecer n.O 7. Discussão, vol. 
3.0, pag. 213 a 244, e vol. d.', pag. 10 a 339. 

N. B. Esta discussão havia começado em 1852 com 
o parecer n.' 91 (vol. 6.0 do Dicc~io da Camara, pag. 
30 a 327.) 

1868-10 de junho. -Parecer n." 3. Discussgo, 
Diario da Canzarcs, pag. 116. 

1870-27 de novembro.-Parecer n." 4. Discue- 
são, Diario da Canzccra, pag. 294 a 469. 

1875-7 de abril-Parecer n.O 12. Discussão, Dia- 
rio da Canzarn, pag. 712. 

1876-12 de abril-Parecer n.' 13. Discussão, Dia- 
rio da Canzc~ra, pag. 278. 

1887-1 de seternbro-Pareceres n.OS 138 e 259. 
Discussão, Dia?*io da Cnmara, pag. 1:671 a 2:476, e 
2:528. 

ARTIGO XVI 
Duellos em 1892 

João Marcellino Arroyo ........... Deputado. 
Pedro Correia da Silva ........... Par e jornalista, 

Sem efeito. 
Carlos Lobo de Avila ............ Deputado. ..... Anselmo de Assis e Andrade.. Dito. 

Sem efeito. 
Jacintho Candido da Silva ........ Deputado. 
Antonio Narciso Rebello Alves Cor- 

reia.. ....................... Jornalista. 
Realisndo e ficou feg-ido Alves Correia. 

José de Azevedo Castello Branco. .. Deputado. 
Abel Botelho.. .................. Dramaturgo. 

Sem efiito. 
rlç 
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BIOGRAPHIAS PARLAMENTARES PORTUGUEZAS 

Foi deputado nas legislaturas seguintes: 
Pennfiel-para a legislatura que durou de 1 5  de  

outubro de 1870 a 3 de junho de 1871. 
Penafiel-de 22 de julho de 1871 a 2 de abril de 

1874. 
Porto- de 2 de janeiro a 28 de agosto de 1879. 
Porto-de 2 de janeiro de 1880 a 4 de junho d e  

1881. 
P a r  do ~ e i n o  

Foi par do reino electivo pelos estabelecimentos 
scientificos, de 1886 a 1887. 

Nomeado par do reino vitalicio por carta r8gia de 
5 de janeiro de 1888. 

Ministro de Estado 

Ministro da justipa desde 1 de junho de 1879 a 25 
de março de 1881. 

Adriano de Abreu Cardoso Machado raras vezes 
occupava a tribuna parlamentar; mas, como orador, a 
sua phrase era correcta, clara e completa; os seus dis- 
cursos, pronunciados em estylo frio e macio, não offere- 
ciam variedade no tom nem no modo de expressar, não 
o dominando nem a paixão nem a acrimonia, sem en- 
thusiasmo nem exaltação, principiava-os e terminava-os 
impassivel e imperturbavelmente. 

Falleceu a 25 de maio de 1891. 

Foi eleito deputado por: 
Lisboa-para a legislatura de 2 de janeirode 1863  



a 20 de junho de 1856, nas eleiçiies eupplementares que 
tiveram lugar em 30 de dezembro de 1854, e entrou na 
camara em janeiro de 1855. 

Liriboa-para a de 2 de janeiro de 1857 a 26 de 
março de 1838. 

S. Pedro do Sul-de 26 de janeiro de 1860 a 27 
de  março de 1861. 

Pinhel-de 21 de maio de 3 861 a 18 de janeiro 
de 1864. 

Par  do reino 

Foi nomeado par do reino vitalicio por carta rdgia 
de 30 de dezembro de 1862. 

illinistro de Estado 

Ministro da jiistipa de 4 de julho de 1860 a 21 de 
fevereiro de 1862. 

Era orador fluente e tratava todas as questões de 
que se occupava com a maior e mais completa clareza. 

Falleceu a 15 de abril de 1878. 

Foi eleito deputado para ae legislaturas abaixo men- 
cionadas: 

Vouzella-para a de 2 de janeiro de 1882 a 24 de 
maio de 1884. 

Vouzella-de 15 de dezembro de 1884 a 7 de ja- 
neiro de 1887. 

Marco de Canavezes-de 2 de abril de 1887 a 10 
d e  julho de 1889. 

Marco de Canavezes-de 2 a 20 de janeiro de 1890. 

P a r  do reino 

Eleito par do reino pelo districto da Guarda em 14 
d e  abril de 1890, para a legislatura que terminou em 2 
de abril de 1892; continuando, pordm, a occupar o lu- 
gar  de par do reino emquanto nno fôr substituido. 



Ministvo de Estado 

Foi ministro da justiça de 2 1  de maio de 1891 a 17 
de janeiro de 1892. JIoraes Carvalho falla correctamen- 
te: as questões economicas e financeiras de que se occupa 
trata-as sempre superiormente, manifestando que as es- 
tuda e provando os seus vastos conhecimentos em taes 
assumptos; póde dizer-se afoutamente que é um orador 
parlamentar distincto. 

Nasceu na cidade do Porto a 13 de setembro de 
1828, foi pela primeira vez eleito deputado pelo circulo 
do Porto para a legislatura que começou a 20 de maio 
de 1861 e terminou a 4 de junho de 1864, por ter com- 
$etado os 4 annos de sessões legislativas ordinarias an- 
nuaes de que falla o artigo 17.O da Carta Constitucional. 

Porto-para a de 2 de janeiro de 1865 a 15 de 
maio do mesmo anno, que findou por dissolução da ca- 
mara electiva. 

Porto--para a de 30 de jiillio de 1865, e que aca- 
bou, por dissolução, a 14 de janeiro de 1868. 

Tondella-para a de 30 de março a 21 de julho de 
1870, data esta em que foi dissolvida a camara dos de- 
putados. 

Amarante-para a que principiou a 22 de julho de 
1871. 

Presidiu A camara dos deputados desde 27 de ju- 
lho a 21  de setembro de 1871. 

E m  20 de janeiro de 1872, segundo o parecer n.O 
9-B, foi declarado que perdera o lugar de deputado, 
pelo facto de haver acceitado a régia designação e apre- 
sentação de bispo da diocese de Faro, no Algarve, em 
vista do disposto nos artigos 17.O e 19." do decreto elei- 
toral de 30 de setembro de 1852, e artigo 17.O 3.0da 
Carta Constitucional. 

M.i?aiirtro de Estado 

Foi ministro da  justipa desde 5 de março a 17  de 
abril de 1863, e de 1 7  de janeiro a 27 de maio de 1892, 
e nomeado ministro dos estrangeiros n'esta mesma data, 



Par do reino 

Elevado ao pariato por carta régia de 8 d e  janeiro 
de 1880, de  que tomou posse a 23 d'este mesmo mez. 

Apresentado bispo d e  Bethsaida em 6 d e  noveu 
bro de 1884. 

Na sessão de 3 d e  junho d e  1863, quando se dis 
cutia o orpamento do ministerio da  justipa, o deputado 
Antonio Ayres d e  Gouveia apresentou a seguinte pro- 
posta: 

((Proponho que se  elimine do orçamento o officio e 
o salario do execut0r.o 

Acrescentou que, por esta proposta, bem se  revela- 
v a  o alvo a que elle (orador) mirava, e o fim a que se 
dirigia: e ra  combater o acto deshumano e d e  selvageria 
chamado pena  de morte, combatendo o executor d'ella, 
do  qual oppugnar a existencia era  repellir a dita pena. 

Que o carrasco era uma arma, era um instrumento, 
e elle (orador) tentava quebrar a arma para que nenhum 
tyranno se pod8sse jsmais servir d'ella, e que buscava 
despedaçar o instrumento para não ter  d e  chorar nunca 
mais os seus sanguinarios productos. 

Este digno deputado, sustentando e propondo a 
abolipão da  pena d e  morte, pronunciou, a tal respeito, 
o discurso mais notavel que se  tem ouvido no parlamen- 
to portuguez; discurso que terminou, dizendo que pedia, 
instava e supplicava cl camara que, em nome d a  huma- 
nidade, em memoria de D. Pedro V, em memoria de 
Passos Manoel, em nome do grande partido liberal, em 
nome d e  todos os homens d e  coração que estavam na 
camara, e para auspiciar o novo reinado, acabasse com 
a monstruosidade chamada carrasco e com a sua sequen- 
cia, a pena de morte ('). 

As duas propostas por elle apresentadas: a primei- 
r a  para que  se eliminasse do orpamento o officio e o sa- 
lario do executor (9, e a segunda para ser abolida a pe- 

i) Vid. Diario de  Lisboa, n.O 125, de 6 de juiiho de 1863, pag. i:748 e 
i : d  

(2) O salario do ezeoutor  foi eliminado. 



n a  de morte, foram tambem assignadas por varios de- 
putados. 

Sobre esta ultima proposta a commissão de legis- 
lação de 1863 deu parecer favoravel, dizendo que a pe- 
na de morte era desnecessaria, injusta, immoral, des- 
proporcional e irreparavel; e não tinha nenhum dos re- 
quisitos que devem caracterisar todo o acto denominad~ 
pelza. 

A resolução d'este assumpto ficou pendente, e em 
1866 o deputado Ayres de Gouveia renovou a iniciativa 
do respectivo projecto respeitante á abolipão da pena de 
morte, que obteve o parecer favoravel n.O 50 da com- 
misslo de legislação d'aquelle anno; mas a6 posterior- 
mente é qiie a abolição da pena de morte passou a fa- 
zer parte da lei de 1 de julho de 1867, ficando substi- 
tuida pela de prisão cellular perpetua. 

D. Antoriio Ayres de Gouveia, que foi lente de di- 
reito na Universidade de Coimbra, é orador fluente; fal- 
Ia com grande erudição, facilidade, clareza de estylo e 
de linguagem; os seus discursos são um modêlo de  elo- 
quencia; pronuncia os naturalmente, iato é, sem affe- 
ctação. 

As suas opiniões são sempre livres e consciencicr. 
sas, como livre e consciencioso é o seu voto. 

Natural de Lamego, foi pelaprimeira vez eleito de- 
putado por Lagos, para a legislatura que comepou em 
15 de outubro de 1851 e findou, por dissolu~ão, a 2 4  
de julho de 1852. 

Por Moimenta da Beira, para a de 22 de julho de  
1871 a 2 de abril de 1874, que foi encerrada por ter 
completado os quatro annos de sessões legislativas an- 
nuaes ordinarias, de que falla o artigo 17.O da Carta 
Constitucional. 

Por Lamego e Castello Branco, para a de 2 de ja-  
neiro de 1875 a 4 de maio de 1878, em que foi dada 
por finda, por ter tambem completado os referidos qua- 
tro annos de sessões legislativas. 

Foi um dos deputados que, na sess?io de 31 de mar- 
90 de 1852, votou pela abolição da pena de morte nos 
crimes politicos, aboliçEo que se encontra exarada no 



artigo 16.O do primeiro Acto Addiccional A Carta, que 
tem a data de 5 de julho de 1852. 

Ministro de Estado 

Ministro das obras publicas desde 13 de setembro 
d e  1871 a 9 de novembro de 1876, data em que teve 
lugar a sua transferencia para a gerencia da pasta da 
justiga, onde se conservou até 5 de marpo de 1877. 

Pertencia ao quadro da magistratura judicial, aon- 
ae, pela lei de 12 de abril de 1877, se lhe mandou dar 
a collocapZo que lhe pertencia, se tivesse sido promovi- 
do á 2.% classe em virtude da proposta feita pelo Supre- 
mo Tribunal de Justipa em 17 de maio de 1872. 

Fallava com muita facilidade, em estylo correcto e 
com argumentação incisiva, dando constantes provas de 
que conhecia perfeita, completa e profundamente os as- 
sumptos de que se occupava, resolvendo sempre com a 
maior, a mais inteira e completa justiça e imparcialida- 
de os negocios que eram submettidos 4 sua apreciapão 
e parecer. 

Antonio Cardoso Avelino falleceu no dia 6 de de- 
zembro de 1889, desapparecendo assim, de entre os vi- 
vos, um dos cidadãos portugueees mais justa e mereci- 
damente considerados e respeitados pelas suas excellen- 
tes e nobres qualidades de caracter, lucida e elevada 
intelligencis e notavel illustração. 

Foi eleito deputado pelo Minho, .para a legislatura 
de 10 de julho de 1842, a 20 de abril de 1843. 

Minho-de 2 de janeiro de 1846 a 23 de maio do 
mesmo anno. 

Douro-de 2 de janeiro de 1818 a 25 de maio de 
1851. 

Porto-de 15 de dezembro de 1851 a 24 de julho 
de 1852. 

Moçambique-de 2 de janeiro de 1853 a 20 de 
julho de 1836. 

Barcellos-de 2 de janeiro de 1857 a 26 de rnarso 
de 1838. 

Barcellos-de 7 de iunho de 1838 a 23  de novem- 
bro de 1859. 



Arcos de Val-de-Vez-de 26 de abril de 1869 a 
23  de janeiro de 1870. 

Santo Thyrso-de 2 de janeiro a 28 de agosto d e  
1879. 

Par do reino 

Foi par do reino electivo em 1885 a 1887 e 1890 
a 1802, e nomeado par vitalicio a 31 de marpo de 
1891. 

Ministro de Estado 

Foi ministro da justiça desde 13 de outubro de  
1890 a 21 de maio de 1891. 

Emilio Br-andão rarissimas vezes toma a palavra 
no parlamento; mas quando a obtém para tratar de 
qualquer assumpto, trata-o com grande lucidez, man- 
tendo sempre a mais completa e inteira moderapão e 
imparcialidade nos seus discursos. 

Foi elevado ao pariato por carta régia de 27 de  
dezembro de 1877-durante o tempo de ministro. 

Ministro de Estado 

Foi ministro da guerra desde 5 de margo de 1877 
a 29 de janeiro de 1878, cargo este que exerceu com 
superior criterio, grande espirito de imparcialidade e 
bastante firmeza. 

Falleceu a 18  de fevereiro de 1890. 

Foi eleito por: 
Almada-para a legislatura de 2 de janeiro d e  

1880 a 4 de junho de 1881. 
Accumulação-de 1 5  de dezembro de 1884 a 7 de  

janeiro de 1887. 
Tondella-de 2 de abril de 1887 a 10 de junho de 

1889. 
Tondella-de 2 a 20 de janeiro de 1890. 



Santarem-de 1 9  de abril de 1890 a 2 de  abril de 
1892. 

Ministro do Estado 

Ministro da  marinha e ultramar desde 1 3  de outu- 
bro de 1890, a 21  de maio de 1891. 

Antonio Ennes é de uma vasta erudipão e primo- 
roso entendimento; a sua palavra é fluente, a sua argu- 
mentapão concisa e laconica, mas firme, consistente e vi-  
gorosa. 

Antonio Ennes é puro no fallar e no escrever, 
tanto na tribuna do parlamento como na d a  imprensa. 

Eleita deputado por: 
Portalegre-para a legislatura que comepou a 1 5  

de dezembro de 1851, e terminou a 24 de julho de 
1852. 

Portalegre-de 2 de janeiro de 1853 a 20 de ju -  
lho de 1856. 

Portalegre-de 7 de junho de 1838 a 2 3  de no- 
vembro de 1559. 

Niza- de 26 de janeiro de 1860 a 27 de marpo 
de 1861. 

Niza-de 20 de maio de 1861 a 18 de junho de 
1864. 

Niza-de 2 de janeiro de 1865, a 1 5  de maio do 
mesmo anno. 

Sardoal-de 30 de julho de  1863 a 1 4  de janeiro 
de 1868. 

Çardoal-de 1 5  de abril de 1868 a 2 3  de janeiro 
de 1869. 

Portalegre-de 26 de abril de 1869 a 2 0  de ja- 
neiro de 1870. 

Portalegre-de 15 de outubro de 1870 a 3 de ju- 
nho de 1871. 

Par do reino 

Nomeado par do reino vitalicio por carta rdgia de 
7 de janeiro de 1881. 



Ministro de Bstado 

Ministro da justipa desde 22 de julho d e  1868 a 2 
de agosto de 1869. 

Yequito de Andrade é de uma probidade austera e 
de grandes conhecimentos nas sciencias juridicas. E' 
orador verboso e veloz no fallar, claro na argumenta- 
ÇBO, & qual sempre dh illuutrndo desenvolvimento. 

Natural de Arouca, foi pela primeira vez eleito depu- 
tado pelo circiilo de  Lamego, para a legialatura que co- 
mepou a 7 de junho de 1858 e findou, por dissolupão, 
a 23 de novembro de 1839. 

Por Arouca, para a que teve comêgo a 2 de janei- 
ro de  1860 e terminou, por dissolução, em 27 de mar- 
90 de 1861. 

Pela Guarda, para a de  31 de marpo de 1870, que 
findou, por dissoluçao, a 21 de julho do mesmo anno. 

E successivamente pelo mesmo circulo eleitoral da  
Guarda, para a legislatixra de 15 de outubro de 1870, 
que terminou, por dissolução, a 3 de junho de 1871. 

Para  a de  22 de julho de 1871 e encerrada a 2 
de abril de 1874, por ter completado os quatro annos 
de sessões legislativas ordinarias de que falla o artigo 
17.0 da  Carta Constitucional. 

Para. a de 2 de janeiro de 1878, terminando a 4 
de maio de 1878, por ter completado os quatro annos 
de sessões legislativas ordinarias. 

Para a de 2 de janeiro de 1879 até 28 de agosto 
do mesmo anno, data esta em que foi dissolvida a ca- 
mara dos deputados. 

Par do reino 

Elevado ao pariato por carta r6gia de 29 de de- 
zembro de 1881, tomando posse na respectiva camara 
no dia 1 4  de fevereiro de 1882. 

Foi nomeado presidente da  cainara dos dignos pa- 
res do reino por carta régia de 18 de abril de 1890, 
para a sessão legislativa que comepou a 1 9  d'este mes- 
mo mez. 

Tem desempenhado este importante cargo com a 



mais inteira e completa imparcialidade, com a alta in- 
telligencia que todos lhe reconhecem, e com a prover- 
bial sisudez e acêrto que sempre o acompanham no 
exercicio das suas funcpões publicas e cumprimento de 
seus deveres. 

E' orador correcto na expressão, e ainda que al- 
gumas vezes severo, é, comtudo, sempre respeitoso; 
energico no modo de argumentar, mostrando evidente- 
mente que está conhecedor dos assumptos de que se  
occupa perante o parlamento que tem ennobrecido, nun- 
ca tem falta de termos com que explique o seu pensa- 
mento. A sua opinião é franca, o seu voto consciencio- 
so, optando pelo que mais interessa ao seu paiz, qual- 
quer que seja a feição dominante na governação pu- 
blica. 

Milzistro de Estado 

Foi nomeado ministro da justiça em 27 de maio 
de 1892. 

Nasceu em Vizeix a 9 de abril de 1844, e foi pela 
primeira vez eleito deputado por: 

Avie-para a legislatura que começou a 2 de ja- 
neiro de 1879, e findou, por dissolupão, a 28 de agosto 
do mesmo anno. 

Aviz-para a de 2 dc janeiro de 1880 a 4 de ju- 
nho de 1881, a qual terminou por dissolupão. 

Arouca-para a de 2 de janeiro de 1882 a 24 de 
maio de 1884, dia em que foi dissolvida a camara dos 
deputados, tendo sido encerrada a sess2o legislativa 
d'este mesmo anno a 17  do referido mez de maio. 

Arouca-para a de 15 de dezembro de 1884 a 7 
de janeiro de 1887, terminando por dissolupão. 

Coimbra-para a de 2 de abril de 1887 a 10 de  
julho de 1889, tendo as tres sessões legislativas de que 
falla o artigo 2.0 do 2.' Acto Addiccional datado de 24 
de julho de 1885. 

Coimbra-para a de 2 a 20 de janeiro de 1890, 
dia em que foi dissolvida a camara dos deputados e a, 
parte electiva da dos pares do reino. 



Coiuibra-para a legislatura que continuou no dia 
1 9  de abril de 1890, sendo encerrada a sessão legisla- 
tiva d'este mesmo anno a 15 de outubro. 

Ministro de Estudo 

Foi ministro das obras publicas, commercio e in- 
dustria, de 20 de fevereiro de 1886 a 2 3  de fevereiro 
de  1889. 

Emygdio Julio Navarro tem dado provas, no par- 
lamento, de um orador fluente, verboso e energico, e, 
ainda que, por vezes, seja violento, comtudo é sempre 
correcto, nHo faltando nunca ao respeito e dignidade 
devidas 6 camara perante a qual falla. 

Apodera-se das questaes com muita facilidade; es- 
tuda-as e discute as com perfeito e cabal conhecimento 
d'ellas, e, conhecendo-ilies rapidamente o lado vulnera- 
vel ataca-o com vigor e intrepidez. Os seus discursos 
s l o  sempre notaveis e ouvidos com attenção. 

Emygdio Julio Navarro é, na tribuna da  impren- 
sa, um jornalista de grande vigor. 

Na tribuna parlamentar, 6 um orador de alta va- 
lia e grande prestigio, devido tudo ao brilliaiitismo do 
seu talento. 

Boi eleito deputado por: 
Cadaval-para a legislatura de 2 de janeiro de 

1852 a 24 de maio de 1884. 
Cadaval-de 15 de dezembro de 1884 a 7 de ja- 

neiro de 1887. 
Portalegre-de 2 de abril de 1887 a 10 de julho 

de  1889. 
Portalegre-de 2 a 2 0  de janeiro de 1890. 
Portalegre-de 1 9  de abril de 1890 a 2 de abril 

de  1892. 
iVinistro de  Estudo 

Ministro das obras publicas desde 14 de janeiro a 
13 de outubro de 1890. 

Frederico Arouca, como orador, tem um modo in- 
timativo de argumentar, e uma affirmapk tão energica 
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e expressiva, qu: não é facil imitar, como facil não é 
responder de prompto e satisfactoriamente á sua vigo- 
rosa argumentayIo. 

Frederico Arouca é de uma elocupão correcta, e, 
apesar de violento na phrase, é, comtudo, cortez com 
os seus adversarios-se se exalta tambem se modéra. 

N5o recua, prosegue por maior que seja o numero 
dos seus adversarios e valiosa a argumentapão d'elles. 
Aprecia os factos como elles o devetn ser, e tira-lhes 
as  conseqiiencias logicas que Ihes sito inherentes. 

Frederico Arouca tem honrado a tribuna parla- 
mentar, como honrado tem a do foro judicial. 

HENRIQUE DE MACEDO PEREIRA COUTINHO 
(DEPOIS CONDE DE &IACEDO) 

Foi eleito deputado por: 
Fundão-para a legislatura de  26 de abril de 1869, 

a 2 3  de janeiro de 1870. 
Furidão-de 31 de margo de 1870, a 21  de julho 

do mesmo anno. 
Abrantes-de 2 de janeiro de 1880, a 4 de junho 

de 1881. 
Par do reino 

Foi nomeado par do reino vitalicio por carta régia 
d e  7 de janeiro de 1881. 

Mi~zistro de Estado 

Nomeado ministro da marinha e ultramar por de- 
creto de 20 de fevereiro de  1886. 

Esteve licenceado desde 5 de agosto a 27 de se- 
tembro do referido anno. 

Exonerado a seu pedido, em 9 de maio de 1887. 
Novamente nomeado em 1 5  de setembro de 1887, 

e exonerado a 13 de julho de 1888. 
I-Ienrique de Macedo C expontaneo no modo de ar- 

gumentar, e faz-se cornprehender com muita facilidade; 
a sua linguagem é corrente, facil, clara e fluida; con- 
serva sempre nos seus discursos a mais inteira e com- 
pleta serenidade; é imperturbavel por maior que seja a 
agitagão da assembleia; o seu estado e o seu espirito 



est8 sempre calmo; finalmente, Henrique de Macedo 6 
um dos primeiros oradores da tribuna parlamentar por- 
tugueza. 

Foi eleito deputado por: 
Extremoz-para a legislatura que comepou a 30 

de julho de 1865, e terminou, por dissolupão, a 1 4  de 
janeiro de 1868. 

Par do reino 

Nomeado par do reino vitalicio por carta rBgia de 
28 de dezembro de 18'71. 

Ministro de Estado 

Ministro da marinha e ultramar, interino, desde 4 
de setembro de  186.3 a 4 de janeiro de 1868. 

Muito poucas vezes tomou parte nos debates par- 
lamentares; expressava se com facilidade e correcpão. 

Falleceu a 17 de janeiro de 1883. 

JoÃo FERRRIRA FRANCO PINTO CASTELLO BRANCO 

Eleito deputado por: 
Guimarães-para a legislatura de 15 de deeembra 

de 1884, a 7 de janeiro de 1887. 
Pelo mesmo circulo, para as: 
de 2 de abril de 1887 a 10 de julho de 1889. 
de 2 a 10 de janeiro de 1890. 
de 19 de abril de 1890 a 2 de  abril de 1892. 

Mz'nist?*o de Estado 

Ministro da fazenda desde 1 4  de janeiro a 13 de ou- 
tubro de 1890, e das obras publicas desde 2 1  de maio 
de 1891 a 17  de janeiro de 1892. 

João Franco é de uma dicpão facil, expontanea e 
incisiva. 0 s  seus notaveis dotes parlamentares, O vigor 
d a  sua intelligencia, a força da sua argumeutapão, a 

* 



energia da sua palavra, a facilidade e clareza com que 
trata os assumptos de que se occupa, fazem com que 
elle não possa deixar de ser considerado como um dos 
oradores de grande reputapão. 

JoÃo MARCELLINO ABROYO 

Foi eleito deputado por: 
Villa do Conde-para a legislatara de 15 de de- 

zembro de 1884 a 7 de janeiro do 1887. 
Porto-de 2 de abril de 1887, a 10 de julho de 

1889. 
Porto-de 2 a 20 de janeiro de 1890. 
Porto-de 1 9  de abril de 1890, a 2 de abril de 

1892. 
Binistro de Estado 

Ministro da marinha e ultramar desde 1 4  de ja- 
neiro a 5 de abril de 1890, data esta em que foi exo- 
nerado e nomeado ministro da instrucgão publica e bel- 
Ias-artes. 

João Arroyo 4 talentos0 e estudioso, assim como 
B um parlamentar verdadeiramente notavel: nos seus 
rasgoe oratorios commove e domina a assernbleia; é um 
argumentador sagaz e habilissimo; conhece com a maior 
facilidade os pontos fracos da argumentação dos seus 
adversarios, por onde p6de penetrar; é violento no ata- 
que como vigoroso é na defeza; exalta.se, enthusiasma- 
se, e eleva.se sempre que toma a palavra, a qual é fa- 
cil e fluente; abrilhanta sempre a tribuna, e é, final- 
mente, um orador raro de imitar. 

-- 

Nasceu em Santarem a 15 de novembro de 1822; 
foi eleito deputado pela primeira vez por: 

Beja-Para a legislatura que começou a 2 de ja- 
neiro de 1853, e foi encerrada a 20  de julho de 1856, 
por ter completado quatro sessões legislativae annuaes 
ordinarias. 

Lisboa e Setubal-Para a de 7 de junho de 1858 
a 23  de novembro de 1859; dissolução. 

Santarem-26 de janeiro de 1860 a 27 de rnarpo 
de 1861 ; diasoluçHo. 



Santarem-21 de maio de 1861 a 18 de junho de 
1864; teve 4 annos. 

Lisboa e Setubal-2 de janeiro a 15 de maio de 
1865; dissolução. 

Lisboa-30 de julho de 1865 a 14 de janeiro de 
1868; dissolupão. 

Tavira-15 de abril de 1868 a 23 de janeiro de 
1869; dissolupão. 

Tavira-26 de abril de  1869 a 2 3  de janeiro de 
1870; dissolu~ão. 

Lisboa e Tavira-31 de margo de 1870 a 2 1  d e  
julho do mesmo anno; dissolução. 

Faro-15 de outubro de 1870 a 3 de junho de 
1871; dissolug5o. 

Faro-22 de julho de 1871 a 4 de abril de 1874, 
encerrada por ter completado os 4 annos de serssBes le- 
gislativas ordinarias annuaes, de que falla o artigo 17.' 
da Carta Constitucional. 

Mi7zistro de Estado 

D a  fazenda, de 21 de fevereiro de 18G2 a 5 d e  
março de 1865. 

Obras piiblicas (interino), de 1 2  de setembro a 6 de  
outubro de 1862. 

Obras publicas (effectivo), de 11 de agosto de 1869 
a 20 de maio de 1870. 

Guerra (interino), de 1 2  de agosto a 6 de setem- 
bro de 1869. 

Outra vez, interino, de 1 8  de dezembro de 1869 a 
1 9  de riiaio de 1870. 

Estrangeiros-de 21  de maio de  1891 a 1 7  de  ja- 
neiro de 1892. 

PUT do reino 

Nomeado par do reino, por carta r8gia de  1 6  de  
maio de 1874, de que tomou posse no dia 5 de janeiro 
de  1875. 

O conde de Valbom (Joaquim Thomaz Lobo d e  
Avila) é orador intrepido, sagaz, audacioso e de estylo 
levantado. 

Nos debates parlamentares não se retira, resiste; 
não sospobra, avança; não trepida, segue e consegue 
convencer. 



Os seus discursos alo sempre energicos, cheios de 
acgão e vehementes. 

Tem tomado parte activa nas qiiestões mais graves 
e importantes que se hão ventilado no parlamento por- 
tuguez, e sempre as tem tratado com a maior clareza, 
illustrando-as e esclarecendo-as da maneira a mais per- 
feita e completa. 

As aptidões do conde de Valbom, os seus subidos 
meritos, o seu elevado talento e a sua grande illustra- 
$30, ato factos incontestaveis e bem conhecidos dentro e 
fdra do paiz. 

Foi eleito deputado pela provincia de Traz os-Mon- 
tes, para a legislatura que comegou a 1 5  de agosto de 
1834, e terminou, por dissolupão, a 4 de junho do 
1836. 

Pela mesma provincia para a que devia reunir-se a 
11 de setembro de 1836, o que, porém, se não effectuou 
em consequencia de revolução de setembro, .que aboliu 
a Carta Constitucional e proclamou a Constitui$ão po- 
litica de 1822. 

Por Braganp-para a de 23 de maio de 1840, a 
10 de fevereiro de 1842, epocha em que teve lugar a 
restaurapZo da Carta Coustitucional. 

Traz-os-Montes-para a de 2 de janeiro de 1848 a 
25 de maio de 1851, epocha em que teve lugar o mo- 
vimento politico denominado-a rege?~eracBo. 

Villa Real de Traz os-&lontes-para a de 15 de de- 
zembro de 1831 a 24 de julho de 1852. 

~Ioncorvo-de 2 de janeiro de 1837 a 26 de mar- 
90 de 1858. 

Bragan~a-de 26 de janeiro de 1860 a 27 de mar- 
ço de 1861. 

Braganpa-de 22 de  julho de  1871 a 4 de abril 
de 1874. 

Foi presidente da camara dos deputados em 1872, 
1873 e 1874. 

Pav do veino 

Foi nomeado par do reino vitalicio por carta régia 
de 18 de maio de 1874. 



Minist~o d e  E s t a d o  

Ministro da justiça de 29 de janeiro a 18 de ju- 
nho de 1849. 

Marinha e ultramar-de 1 de maio a 4 de julho 
de 1860. 

Justi~a-de 1 de marpo a 13 de setembro de 1871. 
Em poucos debates tomou a palavra; pertenceu a 

varias commissões e fallava com facilidade. 
Falleceu a 26 de agosto de 1878. 

Foi eleito por: 
Lisboa-para a legislatura que tinha começado em 

2 de janeiro de 1833 e find4ra a 20 de julho de 1856. 
Foi eleito nas eleições supplementares para 1855 e 

prestou juramento a 17 de janeiro. 
Horta-para a de 2 de janeiro de 1857 a 26 de 

marpo de 1858. 
Horta-de 26 de janeiro de 1860 a 27 de março 

de 1861. 
Lisboa-para a legislatura que tinha principiado a 

20 de maio de 1861 e findou a 18 de junho de 1864; 
foi eleito nas eleipões supplementares, e tomou posse em 
12 de janeiro de 1863. 

Proenpa-a-Nova-de 15 de abril de 1868 a 23 de 
janeiro de 1869. 

Anadia e Reja-de 26 de abril de 1869 a 23 de 
janeiro de 1870. 

Lisboa-de 15 de outubro de 1870 a 3 de junho 
de 1871. 

Lisboa-de 2 a 20 de janeiro de 1890. 
Lisboa-de 19 de abril de 1890 a 2 de abril de 

1892. 
Pa?. d o  reino 

Foi eleito par do reino pelos estabelecimentos scien- 
tificos a 2 de dezembro de 18.55, e tomou posse a 25 
de janeiro de 1886. 



1çIinistro de Estado 

Ministro da marinha e ultramar, desde 22 de julho 
de 1868  a 11 de agosto de 1869. 

Latino Coelho fgi o orador mais eloquente que 
appareceu no parlamento portuguez. 

A sua phrase era sempre primorosissima; O seu es. 
tylo vernaculo, claro, puro e corrnctissimo. 

Falleceu a 28 de agosto de 1891. 

Foi pela primeira vez eleito deputado, em eleipão 
supplementar, por GuimarBes, para a legislatura que 
começo11 no dia 2 de janeiro de 1865 a 15 de maio do 
mesmo anno, eiii que foi dissolvida a camara dos de- 
putados. 

O parecer :ipprovando esta eleipzo, foi votado no 
dia 8 de maio; a 12 prestou juramento o referido depu- 
tado; a 15 foi dissolvida a cariiara, de modo que elle 
apenas esteve tres dias exercendo as funcções legisla- 
tiva s. 

Por Rlelgapo-para a legislattira de 1 5  de abril de 
1868 a 2:) de janeiro de 1869; dissoliiç%o. 

Por AIonsLo-para a de 26 de abril de 1869 a 20 
de janeiro de 1870; dissolupão. 

Por Villa Nova de Pamalicgo-para a de 15 de  
outubro de 1870 a 3 de junho de 1871; dissoliição. 

Por Arcos de Val de-Vez-para a de 2 de janeiro 
de  1880 a 4 de junho de 1881; dissolução. 

Por Vianna do Castello, para a de 2 de abril de 
1887 a 10 de julho de 1589. 

Par do reino 

Por carta régia de 17 de janeiro de 1880 foi no- 
meado par do reino, tomando posse a 30 do mesmo mez 
e anno. 

P~esidente da camara 

Na sessão de 1 2  de abril de 1887 effectuou se a 
eleisão da lista quintupla para presidente e vice-presi- 
dente da  camara dos deputados. 



A 13 deu-se conta do decreto pelo qual Sua Ma- 
gestade El-ltei havia por bem nomear ao  deputado José 
Maria Rodrigties de  Carvalho para presidente da  cama- 
ra,  o qual, tomando a cadeira da  presidemia, e depois 
de prestar o competente juramento, disse: 

aAgradego, profundamente recorihecido, á. camara 
dos snrs. deputados, a indicaçlo que fez do meu obs- 
curo nome para me habilitar a receber de  Sua Blagesta- 
de  El-Rei a nomeasao para tão honroso cargo. 

~ S a o  gravos as responsabilidades que affronto, dif- 
ficeis as obrigações a que me subrnetto. Não o desco- 
nheço, e é por isso que me senti perplexo, declaro-o á 
eamara, ao tomar sobre mim tarilanho encargo. S e  me 
resolvi a acceitar, não foi por confiar nas proprias for- 
gas, que P ~ O  debeis; foi por contar com a generosa be- 
nevolencia da camara, que ha de absolver-me das faltas 
involi~ntarias aue eu commetter. 

c<Da sua reconhecida illustraçáo espero aviso e con- 
selho, qiie me esclareçam e dirijam n'esta ardua tarefa, 
e da  sua cordura e patriotisino devo tambern esperar 
que se dignará prestar ma valioso auxilio para qiie as 
discussões que se levantarem n'esta casa se mantenham 
semprz na  devida altura, sem rlffenaa da gravidade e do 
decoro, que são essenciaes ao prestígio e á força moral 
dar, d~liberações parlamentares. 

u Por mim declaro que hei-de procurar ser justo e 
imparcial para com todos os snrs. deputados. E' o meu 
dever. e estd isso tambeni na niinha indole e nos habi-  
to s  adquiridos no exercicio d a  magistratura judicial, a 
que me honro de ter pertencido. 

«Jrl que não posso sustentar as tradições illustreu 
que aqui deixaram meus predecessores, considerar-me- 
liei feliz se, ao deixar esta cadeira, tiver merecido á 
camara o honroso conceito de que foram sempre leaes 
a s  minhas intençzes e sinceros os esfororços feitos no cum- 
primento do dever. 

((Creio que interpreto o .sentimento da  camara, pro- 
pondo que se  consigne na  acta um voto de  louvor á me- 
z a  provisoria pelo ac8rto com que dirigiu os trabalhos 
da  junta preparatoria. (iklteitos apoiados) 

((Em vista d a  manifestasão d a  camara, considera- 
s e  awrovado  o voto de louvor. 

A 

 tenho outras propostas a fazer ai, camara. 
« A  noticia do nascimento de  S. A. R. o Principe 



d a  Beira foi acolhida com manifestações do mais intimo 
e sincero jubilo em todo o paiz, que viu nlesse fausto 
acontecimento mais tima garantia da  firmeza das insti- 
tuições liberam, da  estabilidade do throno constitucional, 
e da  dynastia reinante, á qual o povo portuguez consa- 
g r a  o mais entranhado affecto. (Apoiados.) 

((Outro acontecimetito não menos grato ao  paiz foi 
a visita a este reino de S. A .  a senhora Infanta D. An- 
tonia, cilja ausencia prolongada, longe de  entibiar, mais 
affervoroii ainda as affei~ões e sympathias que lhe dedi- 
cam todos os portuguezes. 

tCreio qiie trsduzo bem o sentir da camara, pro- 
pondo que o seu primeiro acto depois de  constituida, se- 
ja o de afirmar que por tzo auspiciosos successos se as- 
socia á s  alegrias da  nação, e respeitosamente saúda e fe- 
licita S. 11. E1 Rei, e a familia real portugueza, e que 
na  acta se consigne esta felicitação. (Muitos apoiados.) 

<Outra proposta que desejo fazer é no desempenho 
d e  um triste dever. 

((0 falleci~nento do snr. conselheiro Antonio Maria 
de  Fontes Pereira de Mello produziu a mais dolorosa im-  
pressão, nAo sh no  art tido a que presidia com silperior 
criterio e incontestada authoridade, mas em todo O paiz, 
que reconhecia e admirava as suas brilhantes qualida- 
des de  estadista eminente e de  distincto parlamentar. 

((Não m e  proponho a fazer agora o elogio do fina- 
do, cujo nome ficou vinciilado a importantes reformas 
de politica e de  administração, mas unicamente a inter- 
pretar a vontade da camara, que  de  certo querer8 hon- 
rar-lhe a memoria, approvando a proposta que  fago 
para que na acta se registre a impressão da  sua profun- 
da  mágiia por este lamentavel acontecimento. (Muitos 
apoiados.) 

((Tencionava propor que em seguida a esta mani- 
festapão se encerrasse a sessão, mas abstenho-me de  fa- 
zer esta proposta, por me constar que  a camara deseja 
destinar uma das primeiras sessões ao  elogio e comme- 
morapto das qualidades e servipos do illustre finado.)) 

Na sessão d e  14 d e  julho, o presidente, Rodrigues 
d e  Carvalho, disse: 

((Que havendo chegado a Lisboa S. M. o Imperador 
d o  Brazil, parecia.lhe que a camara, tendo em conside- 



ração as distinctas qualidades d'este aiigusto rnonarcha, 
quereria que se nomeasse uma grande deputação para, 
em seti nome, lhe apresentar os seus respeitosos cumpri- 
mentos, e assegurar-lhe os votos que fazia pelo restabe- 
lecimento da sua saude. (Muifos apoiados.) 

((Em vista da manifestação da camara, nomeava 
para cornpôrem a deputação, além da meza, os snrs.: Fran-  
cisco Mattoso, Oliveira TTalle, José de Azevedo Castello 
Branco, Oliveira Mattos, Eapregueira, Miguel Silveira, 
Julio de Vilhena, Poças Falcão, Pinheiro Chagas, 5080 
3lenezes Parreira, Bandeira Coelho e Carlos Lobo de 
Avila, ,, 

Na sessão de 16, o Imperador do Brasil, D. Pedro 
11, visitando a camara dos deputados, e estando na tri- 
buna, o presidente disse: 

((Creio que interpreto bem os sentimentos dJesta as- 
sembleia, fazendo consignar na acta que a camara dos 
snrs. deputados da nação portugtieza se congratula com 
S. A4. o Imperador do Brazil, pela sua prospera viagem 
e visita a este reino, e faz sinceros votos para que S. M. 
regresse Squelle imperio, completamente restabelecido, 
para assim continuar, por dilatados annos, a presidir aos 
destinos d'aquella grande nação, com a sabedoria, subi- 
do criterio e elevados dotes de espirito e coração, que  
tanto o illustram, e que lhe t8em grangeado a affeição e 
estima dos subditos, e o respeito e a admiras50 dos es- 
tranhos. (Apoiados geraes. ») 

A referida declarap5o foi consignada na acta. 
Na sessão de 3 de janeiro de 1888 teve lugar a 

eleição da  lista quintupla para  a eleição do presidente 
e vice-presidente. 

Por decreto de 4, lido a 7, foi nomeado por S. 11, 
E1 Rei o deputado José Maria Rodrigues de Carvalho 
para presidente da camara, o qual prestou juramento, 
e occupando a cadeira presidencial, disse: 

«A camara dos snrs. deputados, usando para com- 
migo da mais extremada benevolencia, quis conceder- 
me, pela segunda vez, a honra de presidir a tão illus- 
trada assembleia, habilitando.me, com os seus votos, a 
que S. 1LI. se dignasse escolher-me para o exercicio d'es- 
te elevado cargo. 



((Agradeço, profundamente reconhecido, esta signi- 
ficativa prova de consideração e confianpa de  meus il- 
lustres collegas; a ella procurarei corresponder empre- 
gando todos os esforços para, no desempenho d'esta ar- 
dua missão, manter sempre a mais stricta e completa 
imparcialidade, regulando os meus actos pelas normas 
do dever e da  justiça; e dar-me-hei por feliz se, ao ter- 
minar a sessão que hoje começa, eu obtiver os mesmos 
testemunhos de considerapão e estima pessoal que na 
sessão passada tive a honra de receber de todos os mem- 
bros d'esta casa. 

aAsseguro á camara que são estes os metia mais 
intimos e sinceros desejos. 

« A  camara tem significado e manifestado sempre as 
suas sympathias e dedicação á familia real portuguesa, 
associando se ds suas alegrias, e compartilhando tambem 
os seus lutos e pezares; creio, pois, que interpreto bem 
os seus seutimentos, propondo que na acta se regiatre a 
expressão da sua mhgua pelo fallecimento da senhora 
D. Rlaria, cuja perda veio ferir, nos seus mais intimos 
affectos, Suas Altezas 12eaes os senhores Duques de Kra- 
ganpa. 1) (Apoiados geraes.) 

Na acta fez se a compete~rte declara~ão. 
José Maria Rodrigues de Carvalho, como presiden- 

te,  foi sempre recto, e da  mais 'inteira e completa im- 
parcialidade, deixarido, do exercicio d'aquelle cargo, as 
mais gratas recordapões a todos os membros da cama- 
r a  a que presidira, mantendo as  disciissões na altura e 
dignidade propria dos representantes do paiz. 

José Maria liodrigues de Carvalho, que tem toma- 
do parte em algumas questões ventiladas no parlamento 
portuguez, quando falla, o seu modo de dizer é claro, 
correcto e urbano; trata os assumptos, de que se occupa, 
com clareza e placidez; é sempre cordato, judicioso e 
concludente; não irrita os debates porque nunca solta 
uma unica phrase que possa melindrar os seus adversa- 
rios e é attentamente escutado. 

Eleito deputado por: 
Penacova-para a legislatura de 15 de outubro de 

1870 a 3 de junho de 1871. 



Soure-de 22 de julho de 1871 a 2 de abril de 
1814. 

Soure-de 2 de janeiro de 1875 a 4 de maio d e  
1878. 

Par do mino 

Foi nomeado par do reino vitalicio, por carta régia 
de 3 de janeiro de 1880. 

MÊnistg-o de Estado 

Ministro dajustiga desde 5 de marpo de 1877 a 29 
de janeiro de 1878. 

Mexia Salema rarissimas vezes toma parte nas dis. 
cuss0es parlamentares; mas quando usa da palavra, es- 
clarece sempre, com a sua reconhecida intelligencia, as  
yuestões que se debatem. 

Foi eleito deputado pela Beira Alta para a legisla- 
tura que começou a 2 de janeiro de 1848 e terminou a 
25 de maio de 1851. 

Castello Branco-para a de 1 5  de dezembro de 1831 
a 24 de julho de 1852. 

Barcellos-para a de 2 de janeiro de 1853 a 19 
de julho de 1856. 

Barcellos-para a de 2 de janeiro de 1857 a 20 
de março de 1858. 

Feira--para a de 7 de junho de 1858 a 23  de no- 
vembro de 1559. 

Agueda-para a de 26 de janeiro de 1860 a 27 
de março de 1861. 

B a r  do reino 

Foi nomeado par do reino vitalicio por carta regia 
de 30 de dezembro de 1862. 

M;nnistro de Estado 

Ministro da marinha e ultramar desde 11 de agos- 
to de 1869 a 20 de maio de 1870. 

Durante a aiia gerencia adoptou para o ultramar 



importantes providencias, como tudo consta do seu bem 
elaborado e desenvolvido relatorio de  23 d e  abril de 
1870. 

Rebello da  Silva era um orador veloz e verboso. Ti- 
n h a  extrema facilidade de  fallar. A sua palavra corren- 
t e  e suavissima, digna e colorida; o seu estylo elevado 
e solemne; a sua voz inspirada, a siia illustrasão prova- 
da, a sua eloquencia de  tribiina conquistava a mais pro- 
funda attensão da  assembleia, sempre ávida d e  o ouvir 
e desejosa de  nno perder uma só palavra. 

Não temia os seus adversarios; levava os de venci- 
da  pela força da  sua argumentasão e poderio da  sua  al- 
ta intelligencia. 

O desapparecimento d'este sublime orador deixou 
uma grande lacuna na  tribuna parlamentar portugueza. 

Falleceu a 19 de setembro de  1871. 
Rebello da  Silva tinha muito amor á s  instituições 

monarchjcas-liberaes e h independencia da  sua patria. 
E m  1809, quandofoi publicada, em varios jornaes, 

uma carta do orador republicano e eloquente tribuno 
hespanhol Emilio Castellar, na qual convidava os por- 
tugueses a: «despedive?n o R e i  e a fundar uma republi- 
«ca, fo~nzando Portugal e a Bespanha unza s6 e unica 
napüor, Rebello d a  Silva levantou a sua eloquente voz n a  
camara dos dignos pares do reino, em sessão de  30 de 
julho, e, depois de notar, com severidade, que o gover- 
no  deixasse passar e correr esta publicação sem o mais 
leve reparo d a  sua parte ou declarapão a favor e em de -  
feza das insti tui~ões,  da  coroa e da  independencia por- 
togueza, disse: 

 quando fito os olhos d o  espirito no passado e 
procuro antevêr o futuro, estremeso vendo os graus de  
ànalogia que existem entre os dias tristes que atravessa- 
mos e a dolorosa epocha d e  1580 (apoiudos), Foi  n'es- 
sa  epocha que a velha unidade da  monarchia já estre- 
mecida cahiu agonisante nos brasos de  alguns homens, 
que tambem promettiam salva1 a; foi n'essa epocha que 
se levanto11 o prior do Crato inebriando as  multidões com 
a palavra cheia dc  illusões de  renovar os dias gloriosos 
do mestre de  Aviz! Mas o braso do bastardo do infante 
D. Luiz não Dodia com a e s ~ a d a  ds D. João  I. e a e ran -  " 
de rasa dos heroes dcsapparecera nas sombras d a  deca- 



dencia. BIinistros sem capacidade, conselheiros sem in- 
teiligencia, soldados sem chefes, e um Rei-Cardeal mo- 
ribundo e dominado pelos clai~etros, como haviam de or- 
ganisar a resistencia nacional? Tudo estava alluido e tu -  
do desabava, Nas cortes de Santarem e Almeirim a, dis- 
cordia, a inveja, a pusilanirnidade, e o egoismo. Sd uma 
voz nobre fallava a linguagem heroica de outras Bras. 
O bispo de Leíria estendia em uma das mãos aos de- 
putados o documento que attestava as indecisões da  co- 
rôa, e escondia na outra a cedula das promessas de 
Christovão de Moura. Tudo agonisava-Rei, povo, li- 
berdade, brios e independencia. Todos invocavam a pa- 
tria, e ningiiem se lembrava senão de si . .  . E' assim 
que morrem as nasces. (Muitos apoiados.- Vozes:-Blui- 
to bem.) 

O veneno da corruppão minava a maior parte da8 
f o r ~ a s ,  o desalento e a descrenpa quebrava o resto. Nos 
areaes de Alcacer, ou nos aljubes de Marrocos e de Fez 
jazia morta, ou captiva, a flor da nobreza. A par do lu- 
to da derrota de D. Sebastião avivava a dôr dos que sen. 
tiam o luto proximo da perda da independencia. A po- 
breza era geral. A fome batia Bs portas do maior nu- 
mero. Os cofres publicos vasios quasi que desarmavam 
antecipadamente a defeza. A questão de fazenda apres- 
sava então a dissolução dos elementos, que ainda podiam 
congregar se para acudir ao perigo. Assim de ruina em 
ruina, de humilliapão ern humilhação, no rneio da anar- 
chia mansa que precede de ordinario os grandes cata- 
clysmos, chegou.se ao ponto da ordem e da segurariça 
serem apenae um desejo sem realidade; chegou-se ao 
ponto do maior numero (curnulo de infelicidades!) nas 
tr8vas caliginosas do desespêro j b  não vêr luzir para si  
outra luz, nein outra esperanga, senzo o clarão sinistro 
despedido das lariças e niosqlietes dos veteranos do d u -  
que de Alva. (Ililuitos apoiados.) 

A lucta com o estrangeiro foi curta. E m  Cascaes, 
na ponte de Aicantara, e nas iriargerie do Doiiro o par- 
tido sem cabeças e sem disciplina da  independencia ca- 
hiu derrotado para n%o tornar a levantar-se. Depois. . . 
at8 os que tinham pzlejado com elle foram rojar-se aos 
pés do conquistador, e pedir-lhe o que não estava na siia 
mão conceder-que fizesse surgir d'aquellas ruinas e 
d'aquella podridiio o Portugal nobilissimo de  seus avhs! 
Mas o dominio e s t r ~ n h o  é esteril e triste como o capti- 



veiro, que representa, e a sua voz mata, não vivifica. 
Filippe I1 não povoou senão de patibulos, de verdugos, 
e de delatores as solidões moraes raspadas em roda de " 
um throno militar. Sessenta annos de oppressão, de  de- 
sastres successivos, e de aviltamento provaram aos por- 
tuguezes que o leão de Casteiia podia devorar membro 
por membro os Estados que associava ao seu destino, 
mas que não sabia salvar se a si, nem salval-os a elles. 
A Hespanha embrutecida pelo despotismo e pela intole- 
rancia monacal declinava ra~idamente.  e cingindo nos 

L, 

braços armados o pequeno rlino, alvo constante de sua 
ambip"a, queria arrasta1 o comsigo ao abysmo. O mu- 
ribundo j& meio afundado nas aguas tempestuosas que- 
ria 1evar.nou por força á mesma morte!. . . Bastou uma 
hora, bastaram quarenta homens, quarenta fidalgos, au- 
xiliados pelo sentimento unanime do paiz, para sacudir 
um jugo longo e detestado. (Mrcitos apoiados.) 

Dentro de oito dias a casa de Austria, que ainda 
fazia tremer a Italia, e os ininiigos alliados para a com- 
bater, não contou em Portugal uma villa, ou uma al- 
deia sua, nem um soldado, nem urn canhão, e ficou sa- 
bendo o que vale a vontade de ixm povo quando quer e 
sabe ser livre. (Repetidos apoiados.) 

O povo disse ndo, e com a ponta da  espzda gravou 
nos campos de batalha com o sangue das veias o glorioso 
protesto de Aljubarrota. Deus abençoou suas bandeiras, 
e a historia da independencia ornou se com mais lima 
formosa pagina. O povo disse nüo, e manteve a palavra, 
mas é porque teve fé em si e nos seus destinos, porque 
pelejou unido e resoluto, porque tomou a nacionalidade 
por divisa e o throno da sua escolha por base (apoia- 
dos). D. Jogo I V  foi o Rri do paiz, o Rei do direito le- 
gitimo affirmado pela soberania popular. A sua força 
invencivel nasceu dJestas duas circumstancias (upoiados). 
Para  as chancellarias estrangeiras representava a legiti- 
midade ferida em 1580 pela usurpag?io hespanhola, mas 
para os subditos era o Rei levantado em seus braços, 
ungido pelo amor da liberdade, e saixdado pelo enthu- 
siasmo da emancipaçzo, e pelo orgulho d a  alforria vi. 
ctoriosa. (Muitos apoiados.) 

O que perdeu o reino em 15801 A incapacidade 
dos ministros, a pi~sillanimidade do Rei e das cYrtes, e 
o desalento geral. O que salvou a napxo em 16401 A 
união das f o r ~ a s  e das vontades, a fé viva, e a decisão 



heroica. D. João I V  tomou ministros que souberam se- 
gurar-lhe a coroa na cabeça, teve generaes, como o que 
se acha n'este momento ao meu lado (i), que souberam 
attrahir a victoria a seus estandartes. retintas de san- 
gue nos campos de batalha as folhas das espadas como 
a d'este, e mutilados tambem alguns glorioeamente co- 
mo elle! Generaes que hastearam sobre a cupula da mo- 
narchia restaurada a bandeira rota das balas, a bandei- 
ra que tantas vezes guihra Q victoria Sancho BIanoel, c 
marquez de Blarialvn, D. João da Costa, André de Al- 
buquerque, Mathias de Albuquerque, e outros que eram 
da fan~ilia de Mem Rodrigues de Vasconcellos e dos 
capitães de D. Jo lo  I. (A2~oiaclos.) 

Quer a camara saber o que é, o que vale e o que 
significa um paiz selii ministros? Quer vêr qu-ies s%o os 
resultados que pbde trazer um governo sem força, sem 
plano, sern energia e sern prestigio? Contemple a epo- 
cha de 1807. O exercito de NapolcXo, commandado por 
Junot, jii atravessava as fronteiras de Portugal, e um 
gabinete adormecido e inepto ainda ignorava o tratado 
leonino, que desmembrava a patria. As agilias napo- 
leonicas adejavam já com as garras abertas para empol- 
gar  a capital, e Lisboa ignorava tudo, quando jtC a som- 
bra da invasXo lhe escurecia o rosto. A' ultima hora, um 
grito de angustia despertou a todos. Era tarde. Viu-se en- 
tão um espectaculo que resumiu as maiores lastimas huma- 
nas. A dynastia fugitiva entregava o paiz aos invusores! 
Uma Rainha louca era levada entre gemidos e soluços 
para bordo do navio que havia de transporta1 a longe 
da terra onde repousavam os ossos de seus antecesso- 
reg. O Principe regente, a espada sem com. 
bater, deixava as praias da patria aos inimigos, e via 
abrir as vélas das naus ao vento com a anciedade com 
que veria despregar as azas á esperança na crise de uma 
batalha decisiva. Arrancando.se dos braços do seu po- 
vo, ia esconder além do Atlantico, na terra de Santa 
Cruz, o sceptro e a corôa de D. Jogo I e de D. José, 
e lançar os alicerces da separaçao de um grande impe- 
rio. E m  roda d'elle, pallidos, consternados, vergados 
pelo remorso, apinhavam se os ministros e os cortezãos, 

(1) Era o marquez tle Sá da Baiidoira. 
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porque este immenso infortunio ainda achou corte5ãoos, 
e a bandeira britannica desfraldava se sobre a catastro- 
phe como penhor de seguranpa para os profugos. Esta 
foi a $cena dolorosa do ultimo somno da monarchia. A 
do ultimo somno da liberdade trahidn narra a a lutrioso 
periodo de 1828. Se um Nuno Alvares, um ,Toão das 
Regras, oii iirn marquez de Pombal aconselhassem a mo 
narchia, Junot teria recuado como annos depois recuou 
llassena. (Apoiados.) 

Ensoberbecido pela invasão facil, e considerando 
no seu orgnlho os portuguezes como uni rebanho docil, 
o conquistador, recebendo a deputação do reino, e diri- 
gindo se a um fidalgo poriuguez, perguntou-lhe: cQue- 
reis ser hespanhoes?n aNão, não e nRola redarguiu, com 
oa olhos accêsos em ira, aqnelle representante honrado 
das tradi96es patrias, levando a mão aos copos da es- 
pada! (II1zcitos apoiados.) 

O mesmo respondemos nó3 hoje ao tribuno eloquen- 
te do reino visinho. 

Hespanhoes? Nunca. Unidos a Castella, nunca. A 
Castella. . . jamais! (Sensagão e repetidos apoiados-Vo- 
ees:-fiIuito bem, muito bem.) 

Não queremos! Não despedimos o Rei, que k neto 
de  D. Pedro. do fundador das instituicões livres. Não 
sonhamos engrandecimentos falsos, que encerram futu- 
ros tenebrosos. Não acceitamos promessas que a expe- 
riencia ha dous seculos desmentiu. 3 2 0  qixeremos de Cas- 
tella senão amisade, respeito reciproco, accordo de in- 
teresses, e . .  . menos zêlõ pelos nossos destinos (~Pltcitos 
apoiacios). Separados qiiasi no berso, vivemos com glo. 
ria; unidos pela força, agonisamos. Somos irrnãos-mas 
irrnzos independentes, com existencia e individualidade 
propria. (Aluitos apoiados.) Eis a nossa resposta. Mas 
para a affirinar carecenios de um govet-no que saiba e 
possa inaritel a;  de um governo que alce firme na mão 
robusta a velha bandeira da  nossa inclependencia (Apoia- 
dos); porque ae não a alçarmos assim, n t o  sei qual ser& 
a sorte de Portiigal. Dai19 vele por elle, porque sem ie- 
me na tormenta só Detis f,t.rá o milagre de o salvar! 
(Apoiados. C07)tnzogão profunda.j 

Vou concliiir. Siga o govcrno os seus instinctos; le- 
vante se, levante se para vacillar, ou acabe de cahir; fa- 
%a O meu nobre amigo, o snr. presidente do conselho, o 
que entender e a consciencia lhe dictar: - permanepa 



mais uns dias, mais uns rnezes, ou retire-se jé; qual- 
quer que sej.1 a resoluç8o tomada, o meu corapão fica 
hoje tranqilillo. Cumpri um dever sagrado como portu- 
gnez, corno par do reino, como cidadão e como liomem 
que préza os fhros do seu paiz. O resto.. . a irnmensa 
responsabilidade do que se faz e do que se quer fazer. . . 
ha-de pesar sobre os que n'este rnomcnto se lembram 
mais de si do que da patria. (Muitos apoiados.) 

O paiz que nos julgiie, e Deus que nos proteja!, 
(Muitos e prolongados apoiados.) 

Vozes:-Muito bem! Admiravelmente! 
( O   orado^ foi cu?~l~~rimentndo por  muitos dignos pa- 

res e s7zl.s. deputados.) 

Foi eleito pelo: 
Funchal-para a legislatura d e  2 de janeiro de 

1887 a 26 de margo de 1858. 
Funchal-de 7 de junho de 1858 a 23  de novem- 

bro de 1859. 
Calheta-de 26 de janeiro de 18GO a 27 de mar- 

ço de 1861. 
Cslheta-de 20 de maio de 1861 a 18 de junho 

de 1861. 
Pezo da Regoa-de 30 de julho de 1865 a 14 de 

janeiro de 1866. 
Barlavento (Cabo Verde)-de 15 de abril de 1868 

a 23 de janeiro de 1869. 
Barlavento-de 26 de abril de 1869 a 23 de ja- 

neiro de 1870. 
Nova G6a-de 15 de oixtnbro de 1870  a 3 de ju- 

nho de 1871. 
Lagos-de 22 de julho de 1871 a 2 de abril de 

1874. 
Ponta do Sol-de 2 de janeiro de 1875 a 4 de 

maio de 1678. 
Pav do reino 

Foi nomeado par do reino vitalicio por carta regia 
de 2 de dezembro de 1878. 

lii 



Ministro de Estado 

Blinistro da marinha e ultramar, desde 22 de junho 
a 29 de agosto de 18'70. 

Camara Leme frequentes vezes entra nos debates 
parlamentares, e è sempre ouvido com a attenpão de 
que se torna digno; os seus discursos ~ 5 o  notaveis e no- 
tados pela precisão com que os prontincía. 

A phrase é chã e severa, mas sempre respeitosa e 
correcta. 

E' violento, sem ser virolento, no ataque aos seus 
adversarios. 

Tem insistido, com a maior e mais constante tena- 
cidade,. pela discussão e approvação de uma lei de res- 
ponsabilidade ministerial e incompatibilidades ministe- 
riaes e parlamentares. 

Nasceu em Lisboa no dia 16 de junho de 1792. 
Foi eleito deputado pela Extremadura, Madeira e Fun- 
chal, para a legislatura que comepou a 15 de agosto 
de 1834, e terminou, por dissolupão, a 4 de junho de  
1836. 

Pela Madeira -para o congresso constituinte de 
1837, mas não acceitou, pyis que não esteve de accor- 
do com o movimento politico de 9 de setembro de 1836, 
que substituiu a Constituipão de 1822 á Carta Consti- 
tucional de 1826. 

Pelo Punchal-para a legislatura que principiou a 
9 de dezembro de 1838, e findou, por dissolupão, a 15 
de fevereiro de 1840, mas resignou o lugar de depu- 
tado. 

Por Lisboa-para a de 25 de maio de 1840 a 10 
de fevereiro de 1842; renunciou o lugar, renuncia que 
lhe foi acceite. 

Pela Beira Baixa e Extremadura - representando 
esta provincia, para a de 10 de julho de 1842 a 20 de 
abril de 1845, dia em que foram encerradas as cortes 
geraes, por terem havido as uatro sesáões legislativas 
de que falla o artigo 17." da 8 arta Constitucional. 

Pelo Alemtejo-para a que começou a 2 de janei- 
ro de 1846, e terminou, por dissolupão, a 4 de maio do 



mesmo anno, em consequencia dos acontecimentos poli- 
ticos d'aquelle anno, isto &, da revolta do Minho, co- 
nhecida com o titulo de  Maria da Fonte. 

MÊnistro de Estado efictivo 

Foi ministro de todas as pastas e secretario da re- 
gencia na ilha Terceira, desde 15 de marGo de 1830 s 
2 de julho de 1831. 

R-íinistro da marinha, de 29 de julho a 10 de no- 
vembro de 1832. 

De 2 3  a 26 de maio de 1846. 
D e  19 de julho a 6 dé outubro de 1846. 
Ministro do reino, de 10 de novembro de 1832 a, 

1 2  de janeiro de 1833. 
De  25 de novembro de 1835 a 20 de abril de  

1836. 
De  9 a 24 de fevereiro de 1842. 
De  26 de maio a 19 de julho de 1846. 
Idloi, por vezes, ministro interino de outras repar- 

tições do Estado. 
A vida p:~rl:imentar de Luiz da Silva Mousinho de  

A l b ~ ~ i i e r q ~ i e ,  corno se encontra ria sua memoria histo- 
rica, teve o seu apogeu no periodo decorrido de 1842 a 
1844, e foi exactamente na sessão legislativa de 1843 
que, como deputado da  opposipão, elle proferiu os seus 
mais brilhantes e bellos improvisos. 

Quando a palavra lhe cabia, o sussurro quasi ha- 
bitual na camara ceIisava repentinamente; a attencjão 
era geral, porque fiIousinho de Albuqixerque não era 36 
um orador eloquente que se levantava para fallar, era  
mais do que is&: era um homem de elevado conceito e 
probidade, que todos queriam ouvir. 

O seu aspecto grave e magestoso, a sua physiono- 
mia nobre e serena, o seu a r  quasi inspirado, reclama- 
va  a a t t e n ~ ã o  e prendia ínetinctivamente todo o audi- 
torio. 

Os seus discursos eram breves mas conceituosos, o 
verbo elegante e conciso, as  imagens proprias e eleva- 
das, sua voz grave e um pouco rouca tinha alguma cou- 
sa  de marcial, que, infundindo respeito, captivava e 
persuadia. 

No ataque era forte e severo, sem ser violento nem 
desmedido; na defeza Iieguro, na  exposição claro e na 



argumentação logico e persuasivo; ninguem movia me- 
lhor do que elle os affectos nobres e sentimentos eleva- 
dos. 

Luiz da Silva Nousinho de Albuquerque apoiou a 
revolufão do Ninho, em 1846. 

Pertenceu ao exercito da  Junta do Porto. Tomou 
parte na acgzo que teve lugar no dia 2 2  de dezembro 
de 1846, em Torres Vedras, entre as forças da Junta, 
commandadas pelo conde do Bomfim, e as da Rainha, 
pelo duque de Saldanha. Então, IIousinho de Albuqtier- 
que foi gravemente ferido na occasiZio em q i le  estava no 
seu posto. Recolhido ao hospital de sangue, passou a 
noute n'uma casa terrea e humida, fallecendo no dia 27 
do referido mez e anno. 

Foi eieito deputado por: 
BIoncorvo -para a legislatura qile começou a 2 de  

aneiro de 1875 e terminou a 4 de rnarço de 1878. 
Pesqueira-para a de 2 de janeiro a 28 de agosto 

de 1879. 
Montalegre-para a de 2 de janeiro de 1882 a 

2 4  de margo de 1884. 
Ceia-de 1 5  de dezembro de 1884 a 7 de ianeiro 

de 1887. 
Santarem-de 2 de abril de 1887 a 10 de julho 

de 1889. 
Santarem-de 2 a 20 de janeiro de 1890. 
Portalegre-de 1 9  de abril de 1890 a 2 de abril 

de 1892. 
Mhistro Se Estado 

Ministro da justipa, desde 1 9  de riovembro de 1885 
a 20 de fevereiro de 1886. 

llanoel da AssumpgHo é um orador primoroso. 
Segue nos seus discursos todas as regras de elo- 

quencia de tribuna. Falla bem e fluentemente, 
Toma fogo, excita-se e enthusiasma-se calorosa, 

animada, viva e vehementemente. 
O seu estylo é claro e attrahente. 
Sempre de rosto sereno e espirito tranquillo, argu- 

menta sem odio nem paixão partidaria, não solta uma 



só phrase de aspereza contra os seus adversarios, porque 
4 sempre elevada. 

N'este notavel orador cada discurso é um trium- 
pho, e elle é um exemplo vivo de oratoria parlamentar. 

O seu nome estB vinculado aos assumptos mais 
graves que ultimamente se téem tratado na camara dos 
deputados, especialmente na discussão do segundo Acto 
Addiccional B Carta Constitucional, qixe tem a data de 
24 de jiillio de 1885, a que o projecto n.O 13 deu ori- 
gem, e de que elle foi digno relator. 

Manoel da Assumpglo, pessoalmente, é tratavel, 
franco, despreteiicioso, da maior e a mais completa li- 
sura nos actos da sua vida publica, partidaria e do- 
mestica. 

Foi eleito deputado pelo circulo de: 
Arganil-para a legislatura de 2 de janeiro a 15 

de maio de 1865. 
&Iirandella-para a de 30 de julho de 1865 a 14 

de  janeiro de 1868. 
blirandella-para a de 15 de abril de 1868 a 23  

de janeiro de 1869. 
Macedo de Cavalleiros-de 26 de abril de 1869 a 

23 de janeiro de 1870. 

Par do  reino 

Nomeado par do reino vitalício, por carta régia de 
8 de janeiro de 1880. 

Ministvo de Estado 

Foi ministro da fazenda desde 5 de março a 17 de 
abril de 1865. 

Mathias de Carvalho não tem tomado muita parte 
noa debates parlamentares. 

Falla com facilidade e com certa naturalidade. 
A sua argumentação it clara e bem fundamentada. 
Se não é orador fluente e fecundo, B consciente e 

profundo. 



O seu estylo é ameno e não fatiga a assembleia, e 
esta presta-lhe a attenpão que elle bem merece. 

Foi eleito deputado por: 
Beja-para as legielaturas de 2 de abril de 1887 a 

10 de jullio de 1888; 
Beja -de 2 a 2 0  de janeiro de 1890; 
Beja-de 19 de abril de 1890 a 2 de abril de 

1892. 
JI in is t ro  cle E~taclo 

Nomeado niinistro de Estado dos negocios das obras 
publicas, commer-cio e industria, por decreto de 27 de 
maio de 1892. 

E' certo; l'eclro Victor da Costa Sequeira 6,  sem 
duvida, uma dac: individualidades mais sympathicas da 
politica portugucza, pelo seu caracter franco e honesto 
e pela affabi!idxde de seu trato. 

Não é orador eloquente; mas os seus discursos no 
parlamento téeni produzido certa impressão na assernbleia 
perante quem falla; ~ r inc i~a l rnen te  O muito desenvolvi- 
do, doci~mentado, esclarecido e notavel discurso respe- 
ctivo ii quest5o technica das obras do porto de Lisboa, 
pronunciado nas sess0es de 30 de abril e 2 de maio de 
1888, com voz forte e vibrante e com a convicçao inti- 
m a  de que o acto praticado pelo governo não era regu- 
lar, nem legal, nein de interesse publico. 

E s30 notaveis as  palavras frisantes e claras com 
qae terminou aquelles discuruos. Disse elle: 

tPosso ter errado. Não ha nada mais facil at6, e 
tenho mesmo milito desejo de que rne convengam de que 
estou em erro; mas, se o não estou, tenho tambem o di- 
rejto de dizer ao governo que não tem as condições 
necessarias para continuar a governar, e que não p6- 
dem os snra. ministros continuar sentados n'essas ca- 
d e i r a s . ~  

Na reorganisação ministerial de 27 de maio n8o 
podiam ficar esquecidas as aptidões de Pedro Victor d a  
Costa Xequeira. 



ELeito deputado pelo: 
Sardoal-para a legislatura de 15 de abril de 1868 

a 23 de janeiro de 1869. 
Guarda-de 26 de abril de 1869 a 23 de janeiro 

d o  1870. 
Vianna do Castello-de 1 5  de outubro de 1870 a 

3 de junho de 1871. 

Par do rei910 

Foi nomeado par do reino-vitalicio por carta rkgia 
de 8 de janeiro de 1880. 

Ministro de Estado 

Jlinistro das obras publicas, desde 22 de julho de  
1868 a 11 de agosto de 1869. 

Sebastião Uallieiros frequenta pouco o parlamento, 
e, por isso, é quasi estranho aos debatea que alli se ven- 
tilam, salvo, porém, OS de importancia reconhecida. 

Quando faz uso da palavra, falla sempre com muita 
clareza, e tanta que não deixa nada a desejar, e com- 
prehende-se bem qual a sua opinião e o fim a que se di- 
rige. 

Nasceu na aldeia de Parada de Gonta, fregueoia 
de S. BIiguel do Outeiro, concelho de Tondella, distri- 
cto de Vizeu, provincia da  Beira Alta, a 1 de julho de  
1831. Foi pela primeira vez eleito deputado, tendo 30  
annos de idade, pelo circulo de T ~ n d e l l a ) ~  para a legis- 
latura que começou a 2 0  de maio de 1861 e terminou 
a 18 de junho de  1864, por ter completado os quatro 
annos de sessões legislativas ordinarias annuaes, de que 
falla o artigo l7.O d a  Carta Constitucional. 

Tondella-para a de 2 de janeiro a 15 de maio 
de 1865, dia este em que foi dissolvida a camara dos 
depiltados. 

Tondella-para a que principiou a 30 de julho de 



1865, e findou, por dissolu$io, a 14 de janeiro de 
1868. 

Braga e Bragan~a-  ficando representando este cir- 
ciilo, para a legislatura que decorreu de 2 de janeiro 
de 1875 a 4 de maio de 1578, e foi encerrada, por ha- 
ver completado os quatro annos de sessões legislativas 
annuaes ordinarias. 

Vixeu-para a de 2 de janeiro a 28 de agosto de  
1879, que terminou por dissolugão. 

Niza-para a que teve comêço a 2 de janeiro de 
1880, e findou, por dissoliiç"a, a 4 de junho de 1881. 

Por decreto de 30 de junho de 1881, mandou-se 
proceder ás eleicões geraes para deputados, que teriam 
lugar no dia 21 de agosto d'este mesmo anno, devendo 
as cortes geraes reunirem-se no dia 2 de janeiro de 
1882. 

Thomaz Ribeiro sahiu então eleito deputado por 
Lamego e Sabugal; mas não chegou a apresentar se na 
camara como t d ,  por isso que fora elevado ao pariato 
por carta régia de 29 de dezembro de 1881, de que to- 
mou posse a 25 de janeiro de 1882. 

Ministro 

Ministro da marinha e ultramar-de 29 de janeiro 
de 1878 a 1 de junho de 1879, e interino da justipa, 
de 15 de novembro a 3 de dezembro de 1879. 

Do reino- desde 1 4  de novembro de 1581 a 24 de 
outubro de 1853. 

Das obras publicas-de 19 de novembro de 1885 
a 20 de fevereiro de 1886. 

Foi novamente nomeado ministro das obras publi- 
cas, por decreto de 13 de outubro de 1890, e exone- 
rado a 2 1  de maio de 1891. 

Thomaz Ribeiro é orador energico, correcto e fa- 
ci1. O auditorio perante quem falla ouve-o sempre at- 
tento. 

E' um luctador temivel e temido. 
Responde aos seus adversarios com certa alteza. 
E' argumentador impetuoso e arrojado, de estylo 

incisivo, que corta por todas as difioculdades, ven- 
cendo-as. 

E' algumas vezes severo e satyrico, no modo de 
apreciar as cousas, para com os seus adversarios, que 



eleva sempre; mas que sente que elles não vejam os as- 
sumptos que discutem com a lucidez de espirito que os 
acompanha, desprendidos de considerações que sempre 
deverii ser alheias Ct apreciaç?io e deciazo d'esses mes- 
mos ci~suniptos, tanto mais quando o orador parlamen- 
tar deve ser sempre e sempre do seu paiz, nada de si 
e pouco do seu partido, pois que (I: o paiz que d'elle 
esi3era leis shbias e iustas aue mantenham a sua inte- 

iI 

gridade, promovam o seu engrandecimento e fasam a 
siia felicidade. 

Quando a 13 de outubro de 1890 se apreseritou 
no parlamento o novo ministerio presidido pelo digno 
conselheiro de Estado, Jogo Chrysostomo de Abreu e 
Souza, disse este: (4) 

nQue um dos assutnptos que mais especialmente 
prendiam e charilavam a attenção do governo, era o in- 
feliz desaccordo com a Inglaterra, motivado pela con- 
correncia dos interesses d'squelle paiz com os direitos 
de Portugal na Africa oriental. 

«Que,  Acerca d'este desaccordo, o governo, iden- 
tificado com o sentimento nacional, nRo podia recom- 
mendar á sancção do parlamento o tratado de 20 de 
agosto ultimo, embora não pretendesse eatorvar a exe- 
cusZo da clausula que já o siljeititra a essa sancc;Ko. 

uQue o governo acceitaria de bom grado modifica- 
~ O e s  rio referido tratado que, resalvando a dignidade e 
oa interesses da nação portiigueza, facilitassem o rebta- 
belecimento da mais completa harmonia entre Portugal e 
a sua antiga aliiada.)) 

Vem agora a proposito fazer aqui menção de um 
facto parlamentar importante ocuorrido em 1878. 

Na sessão de 15 demarço d'aquelle anno, o deputado 
Jayme lloriiz dirigiu uma interpellagão ao ministro d a  
marinha e ultramar, Thomaz Ribeiro, sobre varios as- 
sumptos respeitantes ás provincias ultramarinas. 

(1) Vid. pag. i895 do .Diario da Camara dos Deputados.. 



Aquelle distincto orador pronunciou n'esta occa- 
si30 o discurso mais vigoroso, brilhante, claro, e, mes- 
mo, substancial, que se tem ouvido na tribuna parla- 
mentar portugueza, com respeito ao descobrimento, pos- 
se, dominio, administrapEo, protectorado, conservaçao, 
governapão e desenvolvimento das nossas poçsessõex de 
além-mar. (') 

Este digno representante do paiz disse, entre ou- 
tras cousas, o seguinte: 

(0 nosso doiniriio ultramarino é alguma coma que 
se liga intimamente com o nosso passado. E' o represen- 
tante material da prodigiosa fort;a da  vitalidade portu- 
gueza, o symbolo dos leitos dos nossos maiores, e, a o  
mesmo tempo, como que o corpo do nosso energico e es- 
f o r ~ a d o  espirito nacioria1 na epocha mais brilhante do 
paiz! E' alguma cousa qire faz parte do que ha de mais 
esplendido em nossa honra de nação! N ~ o  compramos 
terrenos, não os herdamos, não OS recebemos de ne- 
nhurn podar por troca ou dadiva! Abrimos o caminho 
para elles, descobi.imo1 os, conquistamol-os para a f6 e 
para a civilisação! Eis a nossa gloria, eis tambem a nos. 
sa responsabilidade! 

«Em todos os tempos as  nossas provincias ultra- 
marinas serão u m  legado que nunca devemos abando- 
nar, porque similhante abandono importaria a decaden- 
cia do nosso seritimerito nacional, grande miseria e g ran-  
de vergonha. 

«Está o stir. niinistro concorde commigo Acerca 
d'este modo de considerar o nosso dominio ultrama- 
rino? 

«A integridade do territorio portuguez B para S. 

exc." um dogma acima de toda e qualquer eventualida- 
de? E' a primeira pergunta que lhe dirijo.)) 

E depois acrescentou ainda: 
( (~el ihurn homem publico deve procurar que o seu 

pais venha a perder os dominios de que 6 serihor, mas 
ao mesmo tempo nenhum homem de bem, receios0 d e  
futuras separagães, querer& obstar ao progresso de que 
elles são sut;ceptiveis. Seu dever ser& empenhar toda a 
diligencia, toda a vontade, toda a intelligencia, no sen- 

i) Yid. pag. 791 do uniario da Canlara dos Deputados8 de marco de 1878. 



tido de os erguer do abatimento e levantar ao progres- 
so, sem abandonar o seu governo, e, acima de tudo, 
@em largar mão de estabelecer entre as sociedades alli 
existentes e a metropole os sdtidos alicerces de uma 
união duradoura, activa, organica, energica e liber- 
rima. u 

O ministro da  maririha e ultratnar, Thomaz Ribei- 
ro, respondeu dquella primeira pergunta, com a sua lin- 
guagem e a sua individualidade portugueza, do modo 
seguinte: ( I )  

oA primeira pergunta que o illustre deputado me 
dirigiu foi se a integridade das nossas provincias ultra- 
marinas era para mim, ministro da marinha e ultramar, 
um dogma; ou se eu acreditava que podiamos e devia- 
mos prescindir de alguns dos nossos dorninios do ultra- 
mar, porventura em beneficio dos outros. 

aNão exaggeremos, primeiro que tudo, os nossos 
sentimentos de patriotismo sobre as questões que vamos 
tratar. 

uPeço á camara que considere que tudo quanto vou 
dizer a respeito d'estas quest6es nLo é para ostentapão 
de dotes oratorios, nem para encarecimento de rueritos 
que não tenho. 

((Eu entendo que n6s devemos fazer com estas pa- 
lestras parlamentares alguma consa de prdtico. 

«Fallemos, por consequencia, a linguagem qne pó- 
de trazer algum proveito B aduiinistraqão das nossas co- 
lonias. 

« E u  não sei se n'estc assumpto algixns snrs. depu- 
tados divergem das minhas opiniões assentadas e im- 
mutaveis. 

«Creio que p6de haver espiritos milito esclarecidos 
e muito patriotas que entendam diversamente do que eu 
entendo, que a soluç8o do problema dos nossos nego- 
cios coloniaes consiste em n6s podermos prescindir de 
uma parte do grande patrimonio que nos foi legado, 
para acudirmos á outra parte. 

i!) Vid. pag. 632 do -Diariu da Ca~naia dos Ileputadosr do mez de maqo 
de 1878. 



rAntes d e  tudo, sem querer offender nenhum dos 
cavalheiros, deputados ou não deputados, que tenham 
este pensamento, eu unicamente declaro a v. exc.", que 
no dia em que, como q u e s t k  prévia, se apresentasse no 
parlamento este alvitre d e  alienarmos urna parte das 
nossas provincias de  al8m mar, e em que houvesse uma 
deliberaçno favoravel a qualquer desinembrainento, eu 
i a  resignar nas mãos de Sua  Magestade a pasta de que 
me encarregou, declarando solemnemente que não po. 
d ia  ser ministro das  colonias, porque não tinha mãos 
que assignassem um contrato de cedencia de Lima par-  
t e  do territorio portrrguez. (Vozes:-RIuito bem.) 

<Digo isto sein querer offender aquelles que  possam 
ter urna opinião contraria. 

(<No dia em que uma das camaras, ou a dos snrs. 
deputados, ou a dos dignos pares do reino, votasse esta 
alienação, eu deixaria a quem tivesse a coragem de a s -  
signar o contrato a pasta que me foi entregue, e reti- 
r a r  me-hia seguro na consciencia de ter c~imprido o que 
essa rriesma consciencia me diz ser impreterivel dever e 
q u e  póde talvez não o ser. ( Vozes: -Rluito bein.) 

< A  primeira resposta que posso dar  ao illiistre de- 
putado Q esta. 

((E direi mais: acho que seria um sacrificio chegar 
o parlamento portiiguez ao tristissimo convencimento d e  
que  nLo podiamos administrar as nossas colonias e que 
tinhamos de, em parte ao  ruenos, as perder. (Apoiccdos.) 

((Isto era inai3 do que assignar urna alienayão; e ra  
assignar unia vergonha, que nenhum portuguez, que se 
preze, ousaria referendar, ocx dormir descansado após o 
criminoso coinmvttirnento. (Apoiados.) 

xA minha opicizo 8, pois, que devemos conservar 
todo o nosso patrimonio de al6rn-mar; que devemos des- 
de  já  e desde sempre (eu tenho ao meli lado um dos mi- 
nistros que mo antecederam na pasta da  marinha, o snr. 
Andrade Corvo, que não póJe agora receber a homena- 
gcin qiie se d?ve aos seus talentos e serviçds, porque es- 
tá. vivo, e nós só depois da  morte 6 que costumamos fa- 
zer justiça) que devemos tratar  d e  seguir os passos d'a- 
quelles que téem trabalhado no intuito d e  levantar as 
nossas proviricias u l t r~mar inas  do abatimento em que 
jazem, dando por assentado e dogiaatico que a herança 
dos nossos maiores é inviolavul e sigrada.  (Apoiados.) 



aE depois, deixando de parte a questão do patrio- 
tismo, e considerando sú o nosso interesse, repara o il- 
lustre deputado que nós carecemos de todas as nossas 
provincias de além-mar, não só pelas riquezas de cada 
uma, como pelas que pddem auxiliar-se entre s i .  

<De passagem, e antecipando algumas respostae 
que devo ao illustre deputado, deixe-me dizer-lhe que o 
governo carece de promover e ajudar, antes de tudo, e 
por todos os meios ao seu alcance, a colonisap~o, espe- 
cialmente na Africa 0riental.x (Apoiados.) 

Ficam mencionados os discursos d'estes dous emi- 
nentes homens de Estado, que furam ministros do ul- 
tramar, onde se encontra exarado o seu pensar no ree- 
peitante ao assumpto que vem de  ser tratado. 

Foi eleito deputado, por Arganil, para a legislatura 
que durou de 9 de dezembro de 1838 a 25 de feverei- 
ro de 1840. 

Arganil e Coimbra-para a de 26 de maio de 1840 
a 10 de fevereiro de 1842. 

Coimbra-de 15 de dezembro de 1851 a 24 de ju- 
lho de 1852. 

Coirnbrn e Goa-de 2 de janeiro de 1857 a 26 d e  
margo de 1838. 

Gôa-de 7 de junho de 1858 a 23 de novembro de 
1859. 

GGa (Bardez)-de 26 de janeiro de 1860 a 27 de 
marpo de 1861. 

Louzã-de 20 de maio de 1861 a 1 8  de junho de 
1864. 

Par do veino 

Nomeado par do reino vitalicio por carta rdgia de 
30 de dezembro do 1862. 

Ministro de Estado 

Fo i  ministro da justisa de 14 de marpo a 4 de maio 
de 1857. 



Falleceu a 11 de janeiro de 1886. 
Vicente E'errer foi um argumentador vigoroso, in- 

cisivo, energico, persuasivo e concludente. A sua lin- 
guagem era um pouco severa, e fallava com certa au- 
thoridade; comtudo era um orador insigne e de grande 
reputa~ão, pois que nos debates era o primeiro e um 
forte questionador; illustroii sempre os assuniptos de que 
se occupava na tribuna parlamentar, que elevoti e en- 
grandeceu. 



Terceiras exequias de El-Rei D. Luiz 

No dia 19 de outnbro celebraram-se na  Sé oatriar- 
chal exequias solemnes pelo terceiro anniversario da 
morte de  E1 Rei D. Luiz I. 

O templo da  Sé ebtava ricamente armado. No cru-  
zeiro, ao centro, erguia-se o catafalco, muito alto e ele- 
gante, tendo no topo, cobertos d e  crepe, a coroa, o sce- 
ptro e a espada do finado monarcha. 

Nos arcou do corpo da  igreja viam-se ricos setiaes 
de  vellrido preto e ouro. A armaçzo da  capella-tnór era  
tambem riquissima. 

Executou se pela primeira vez a Xissa de Repuiem 
e Libera me do maestro italiano Carnano. 

Assistiram Sua hlagestade El Rei, a Rairlha V. Ma- 
ria Pia e o siir. Iiifç,rite D. ilffonso: a Rainha D. Anie- 
lia não pôde comparecer por incomruodo d e  saude. Es -  
tavam todos os actuaes ministros, e dos antigos de El- 
Rei D. Luiz os snrs. João Chryaostomo, Barros Gomes 
e Emygdio Navarro (0; e assistiu tambem a offioialida- 
d e  do couragado brazileiro surto no Tpjo, corpo diplo- 
matico, alguns pares, deputados, etc. 

A proposito d'esta solemnidade, a s  Novidades trans. 
creveram da correspondericia de Lisboa para o Co7itnzer- 
cio do Porto o seguinte cornmentario: 

(i) I idO torno I, Fag. 21; e torno If ,  pag. 601. 
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<tConvéin notar que no reinado do snr. D. Luiz I 
(1861 a 1889) houve nem menos d e  16 situayoes poli- 
ticaa, e algutiias Cestas com varias iecomposiç5es mi- 
nisteriaes. E' facil apurar quantos cavalheiros deveram 
iiquelle soberano a honra d e  figurar na orbita do poder. 

«Decididamente foi a villegiatura que impediu mui- 
tas notabilidades de  tomar lugar onde, por dever e tam- 
bem por gratidão, se preaumia que não deixassem d e  
comparecer. 1) 
.............................................. 

«Forrou-se a muitos desgostos; deveria impressio- 
nal-o muito desagradavelmente o caminho que teem se- 
guido as cousas publicas e os hoinens piiblicos.~ 

Viagem da farnilia real-Regencia da Rainha 
0. Maria Pia 

No dia 9 de novembro, pelas duas horas da  tarde ,  
partiram para RIadrid, a convite d a  Rainha 12egente d e  
Hespanha D. Cbristina, El-Rei D. Carlos e a Rainha 
D. Amelia, acompanhados do presidente do conselho (e 
ministro do reino e fazenda) José  Dias Ferreira, e do 
ministro dos estrangeiros bispo d e  Rethsaida, para as- 
sistirem a parte das festas realiçadas por occasião do 
centeriario da descoberta d a  Arnerica por CLiristovão 
Colombo. A familia real regressou no dia 18 pelas qna- 
tro horas da tarde. 

No mesmo dia 9 foi ~ u b l i c a d o  um suwalemento a o  
I I 

Dinrio do Governo com a seguinte proclamação: 

((Tendo-se ausentado ho,je para fírra do reino, co- 
mo lhe permitte o artigo 8." da lei de  24 de  julho de  
1885, Sua  Mabestade El-Rei, ineu sobre todos muito 
amado e prezado filho, e assumindo eu a regencia na 
conformidade das ieis do reino: cjuro manter a religigo 
catholica apostolica romana, e a integridade do reino, 
observar e fazer observar a Constitiiicào wolitica d a n a -  

f L 

@o portiigueza e mais leis do reino, e provcr ao bem 
geral da  n a ~ ã o  quanto em mim couber; j u r o  igualmrn- 
te guardar fidelidade a El-Rei o snr. D. Carlos I e en- 
tregar-lhe o governo, logo qixe regresse ao reino; for- 
malmerite prometto reiterar este juramento perante aa 



cortes geraes da napão, logo que se reunam, nos ter-  
mos da  lei de 7 de abril d e  1846, e declaro qiie ine 
apraz conservar os actuaes ministros no exercicio das 
sÜas funcções ». 

Eru noiue de El-Rei determino aue  03 mesmos mi- - 

nistros e secretarios de Estado assim o tenliam entendi- 
do  e faqain executar. Pago, em 9 de novembro de 1892. 
-RAINHA REGENTE D. MARIA PIA. - Anton io  Tel lea 
P e r e i r a  d e  Vccsco~zcellos P iments l  - Z'edro V~CEOY d a  
Costa Sepueiru-Jorge Candido Curdeiro Pinheiro E7i~r - 
tado-Francisco Joapicim Ferre i ra  do AmaraZ.  » 

Foram tambem pubticados os decretos encarregan- 
do o ministro da  justiga Telles de  Vasconcpllos da  ge -  
renoia da pasta do reino; o das obras publicas, Pedro 
Victor da  Costa Saqtieira, da  pasta da  fazenda; e o d a  
marinha, Ferreira do Atnaral, da  pasta dos eatrangei- 
ros, durante a ausencia dos reaes viajantes. Finalmen- 
te, 'um decreto d a  masms data determinava o forinu- 
lario a usar 110s differente~ diplomas durante a regen- 
cia (') 

Legislagão appl icauel-O artigo 2 . O  da lei de 12 d e  
fevereiro de  1862 estabeleceu a f'6r1na da rt.genoia e a 
catliegoria ou ordetn dos que a podem exercer. Assim, 
determina que no caso de au.;encia d'ezte reino do mo- 
narcha portilguez, pertence a regencia ao Principe Real, 
se elle fOr 71zt~ior d e  dezoito annos (hypotiiese qiit: se não 
dava agora); ou a algum outro descendente d a  1Painha a 
snr." D. Maria 11 com direito :i succ:ssão <L corja,  e 
que seja ?naio~* d e  vinte ecinco annos ( 2 ) ,  os qixaes pre- 
cediam na regencia a El.Rei D. Fernando, eritão vivo. 

O paragrapho d'aquelle artigo e ~ t a t u i a  ainda que 
entre os descendentes d e  D. Maria I1 ~ r e c e d i a  a todos 
o Priricipe Real; e que sb na sua falta -o:i impedimento 
(tuenoridade) seria chamado como regente o descendente 
maia p r o z i m o ,  segundo a o ~ d e n z  d a  successZo estabele- 
cida na Carta Constitucional. 

( I )  V i d a  livro I tl:rj Eslulisticas, pay. 181; e livrri 11, torno 11, pag. 13. 
( 3 )  U liifdntc D. tilloiiso leiri actliatmente 2 7  annos. 

;Ii 



Nos oito dias que diiroii a regencia da snr." D. Na-  
ria Pia, só foi publicado um decreto com a sua assi- 
gnatura, com a data de 14, reorganisando os recolhi- 
mentos do Calvario e da Rua da Rosa. 

Durante esses oito dias de rrgencia, a Rairilia D, 
Maria Pia visitou, entre outros estabelecimentos publi- 
c o ~ ,  o hospital de S. José, da Estrella e da Marinha; 
a cadeia civil do Limoeiro, a cadeia das mulheres (Al- 
jube), e a Penitenciaria; o Arsenal de 3Iarinlia e do 
Exercito; o Collegio Alilitar, a Eschola Polytechnica, o 
Instituto Agricola, a Eschoia RIarquez de Pombal e o 
Asylo Maria Pia; os quarteis de infanteria 1, 2 e 7 ;  lan- 
ceiros 2, cavallaria 4, artilheria 2, engeriheria, mari- 
nheiros, e municipal; e os navios de guerra surtos no 
Tejo. 

Deixou alguns donativos. 

Pares eleitos em 1892 

(Segundo o decqqeto de 1s de setembro de 1592,pag. 685) 

Castello Branco-Jogo Franco Frazão. 
Porto- Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Fortado 

(ministro da guerra). (Vidk tomo I, pag. 141.) 

Duellos em 1892 

(Vidè pag. 611) 

Serpa Pinto .................... Deputado. 
Alves Correia. .................. Jornalista. 

Sem efeito. 

........... Barbosa de Rlagalhzes. Deputado. 
Augusto Forjaz ................. E x  administrador 

de Cezimbra. 
Sem e f e i t o .  
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Livro 1." 

Col. Linhas Erros Eincndas 

23 
setembro 
Ai~giisto 
de 1 a 30 de 
acceita 
1822 
c10 mesmo 
dissoliiçiLo 
Ferrer 
221 
Frmcisco 
14 

7 
13 

27 
dezembro 
Antonio 

junho de janeiro a julho 
n%o acc.eita 
1882 
do irnmediato 
disciissh 
Fcrreri 
29 
Frederico 
24 
9 
18 

40 47 
jan. j iin. 
Soinbreira Aldeia Nova 

Livro 2."-Parte 1." 

M a ~ ~ o e l  Emygdio da Nanoel C e 1 e s t i  no 
Silva Einygrlio 

18 c 20 de outubro 18 e 28 de abril 

Livro 2.O-Parte 2.a 

Livro 3.O-Parte 

Phaiiteon pa+theon 
abaixo acima 
secundario simiiltiuco 
Pinto Peito 
auto wcto 
i ~ t ~ e n d i w ~ n  intenclcram 
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