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CASAMENTO CIVIL 

EscaevEu o snr. duque do Saldanha. Escrev6u o snr. 
Alexandre Herculano. Escreverain jurisconsultos distinctos. A 
imprensa periodica tem discutido larga~nente o casamento civil. 
Devia estar esgotada a matcria, e nto haver jB  que dizer. 

Nto 6 assim, todavia. Se a discussto, depois da carta do 
snr. A. Herculano, p6de considerar-se extincta nas altas regiaes; 
se estA fixada a interpretapPo da Carta Const~t~~cional, definida 
a inviolabilidade da liberdade de consciencia, drterminada a pro- 
tec@o R religizo do E ~ t a d o ,  e at6 certo ponto delirnitadas as 
raias entre o poder civil e o ecclesiastico; so a cjucstk theologi- 
ca estd tratada ou exaurida, apontada a doutrina dos Santos 
Padres, citadas as disgosigties dos concilios e as antigas leis ci- 
vis ; sc tudo isso estP feito , n%o se fez ainda o que , na minha 
opinito, mais conv6m e mais importa fazer; i: pSr a questLo ao 
alcance de toda a gente, csclareccndo-a c red~lzindo-a aos scus 
verdadeiros termos, Essa empreza, longe de estar concluida, n8o 
esta: ainda principiada. NZo depende ella de concilios w m  de 
leis, mas apenas do que sc v2, do que se observa, do quq todos 
sabem e do clue todos fazcm. Eis o que prctendo inostrar. E tam- 
bem o que mais importa fazer, porqpc, al(~111 das tontices da de- 
crepidez e das puerilidades femenis que o snr. A. l ierc~~lano vil~, 
ha consciencias timidas, cuja boa f6 cumpro rrspeit:rr, q11e, sin- 
ceramentc assustadas pel0 que ouvem, esclarcda a clitcstiio, fi- 
mrlo tranquillas, vendo o que 6. 0 falso rumor assusta; a rea- 
lidade tranquilisa. Veja-se a realidade na sua exl)rcssto mais 
simples. 

Perguntam-me, se quero e Se desejo- o casamento civil ? 
Respondo, distinguindo. Para mim nHo o quero nem o 

desejo. Para os outros, desejando e aconselhando mesmo quc 
ninguem o queira, quero todavia que o possa ter todo aquelle, 



que o quizer, e que n b  queira ceder aas meus conselhos. Desejo 
convencel-os a todos, mas sem violentar nenhum, e alliando as- 
sim a liberdade & religilo, cumpro a lei de Christo que mandou 
aos apostolos ensinar e persuadir, e reoeber os que viessem, aRm 
perseguir os que niio quizessem. 

Eu nHo o quero para mim, porquc sou catholico, e qual- 
quer casamento sem 0 sicramento B um peccado contra a minha 
religigo, que me manda e me obriga, quando eu case, a contra- 
hir o vinculo espiritual pclo Sacramento, como ella o estabe!eceu; 
e desde que cu tenho uma lei religiosa, a quc obedego, nto me 
importa o que a lei civil facultativamentc dispensa sobre esse 
ponto, porque essa dispensa nIo 6 para alinl que n2o posso sem 
peccado aproveitar-me d'ella. 

Para os outros, como eu reconhe~o a minha religi8o pela 
unica verdadeira, ,e como desejo que todos a sigam, desejo tam- 
bem que todos, como eu, n%o queiram para si o casamento civil, 
de que, sendo oatholicos, n8o podem aproveitar-se sem peccado. 

J4  fica f6ra da quest80 o bom catholico, porqtie esse nlo 
casa civilmente, e, embora Ihe facultem mil modos de casar, ca- 
sa sb 9. face da igreja reccbendo o sacramento por ella estabe- 
lecido. Restam, porbm, os quc nlo sBo nem querem ser catho- 
licos e os que, sendo-o, quizerem peccar deixando de cumprir o 
preceito e a lei da igreja. Vou considerar em rela@o a todos o 
casamento civil, mas primeiro 6 precis0 saber o que B casa-. 
mento. - -  - ~- 

Entre nds nto se conhece a verdadeira significa@o d'es- 
ta palavra, (i) que na sua acep@ primitiva nl6 tern a menor 
relapto com a id6a religiosa. Nto se estranhe, quc eu o diga. A 
parte illustrada do paiz s6 depois d'um esfor~o lhc dA a signir 
ficaplo litteral, e o resto nIo lh'a d4 nunca, porquc, quando se 
falla em casamento , todos nds vemos o sacramcnto catholico, 
ninguem v6 o casamento na sua significaqXo simples. Effectiva- 
mente B imaginapIo dc todos, a uns 4 prirneira vista c aos ou- 
tros semprc!, o que se y~resenta por casalnc:nto 6 o act0 religio- 

(1) 0 primeiro erro que commetteu a muito illustrada, mas nada 
prudente, comnlissiio revisera do Projecto de Codigo, foi empregar a pala- 
vra casamento para designar este contracto. 0 uso constante e ha muito 
inintcrrompido fez pcrclrr~~l'este paiz, csscncialmcntc catholico, a significa- 
qlo natural a prirnitiva da palavra, a clue s6 sc coiihece a significaqlo re- 
ligiosa, e onde por isso 6 natural a desconfisnqa dc tlue offcnda a religilo 
quem altera ou renova a significa~lo dc uma palavra, a rluc a6 se liga idEa 
religiosa c ricrlhuma outra. A cornmisslo, que n%o veio da Ins, devia sabcr 
isto mesmo e tambem que, se 15 sempre inconveniel~te ressuscitar tormos 
obsolctos, en] 111atc:rias de religilo t! isso prejud~c-la1 (? :is vezcs perigoso, 
I)O~CILIC 3 1 cl(13dc custa mais a v6r, quando o faiiatiamo se lllc oppoem, ap- 
pcll:~ndo, ainda que com falso motivo, para s crenqa que estA no animo de 
todos. 0 contracto n2o tillha idea religiosa; a esta palavra n b  se liga en- 
tre n6s outra id&; a commisslE~ devia escolher outra palavra. 



so, a ceremonia augusta , o templo , o sacerdote ligando duas 
almas, purificadas pela confissiio, n'um vinculo santo, indissolu- 
vel e eterno, representaplo mystica e sublime da unito de Chris- 
to com a sua igreja. Este B o casamento catholico, e para n6s 
os catholicos , para mim e para todos, o casamento 6 o sacra- 
mento, c fdra d'cste nbo ha casamento legitimo, ha peccado, ha 
offensa d religilo verdadeira, ha desobediencia ao seu prcceito. 

Mas se em linguagem religiosa e catholica o casamanto 
B e nfo p6de deixar de ser o sacramento; em linguagem vulgar 
e civil, na express30 simples e natural, a palavra casamento, 
que j L  existia antes de Christ0 e da igreja catholica, significa a 
uniLo de pessoas de sex0 differente com o fim de propagar a 
espccie e produzir a familia, independentemente de qualquer ce- 
remonia ou vinculo rcligioso. Ora n'esta segunda acoppto, e net0 
na primeira ou em qualquer outra, B que a palavra B tomada na 
lei civil. Unem-se duas pessoas, para quc d'essa u n i b  resultem 
filhos, que essas pessoas alimentam e educam na sua companhia 
e que devem succeder nos seus direitos c bcns d'este mundo; 
ahi temos na linguagem natural ou civil um casaniento; na lin- 
guagcm catholica uma mancebia. Jd  disse, que n'um paiz, on- 
de o espirito religioso do povo tem feito perder ti palavra a sua 
significaplo natural para s6 lhe conhecer a significa~to religio- 
sa, o legislador prudente devia designar a uniIo sem sacramen- 
to por uma outra palavra diversa; mas G certo que esta B a si- 
gnificaplo natural da palavra casamento, quc n'estc sentido exis- 
'tiu e foi muitas vezes tomada n'este reino, considerando-se se- 
parada e independentemente da ceremonia catholica, sem que a 
religifo perigasse, e s e a  que isso desse o menor cuidado aos 
bons catholicos. (=) 

(2) 0 s  casamentos faziam-se antigamente entre n6s por tres modos. Ha- 
via o contracto verdadeiramente sacramento, consagrado pela benqlo do 
~acridote, na face da igreja, com as solemnidades que os seus rituaes de- 
tc~rrninavam. Havia o mero contracto matrimonial, que se fazia public0 e 
notorio aos pairntes e aos visinhos, mas que n8o tinha a benqLo sacerdo- 
tal, I I ~ > I I I  n'c.lla sc rtyetia na face da igreja a determinaqlo livre de vive- 
rem n'luna socicdarle honesta e inseparavel, quanto'era da sua natureza. 
Havia, ai~ida o contracto a e  um matr imdo segundo o direito natural, que 
s ~ i  pendia da vontadr sBria e livre dos proprios contrahcntes, sem que al- 
guem sonht>sso ou ao menos fosse publica a sua drterminaglo t: vonta.de. 
N'esta ultima, cspe~ie o~cultava-se o maxido, qnc: a,; por acaso sc vinha a 
saber; :IS Icais n%o f:tvoreciam estes casamentos, clnca cram rc~nedios,occul- 
tos da incontiner~cia ou da paixHo, e n8o lhes coucediam communidade nos 
bens nem helanqa nos filhos; mas estes ajuntamentos forarn usados entre 
as pessoas mais distinctas e nobres, e chamavam-se casamentos 6 morga- 
nheira OIL morganica, e a ellcs prescreveu Renedicto XIV saudaveis con- 
dig6es e re ras corn que podessem ser elevados a vcidadeiros sacramentos. 

Nos foraes dos seculos XI1 e XI11 sc faz muitas vrzes menq8o dos 
dois primeiros casamentos, e o foral de ~ernancclhe de 1124 determinou 
expressarnente, que o marido ficasse corn metade dos bcns da sua mulhcr 



Escusadas seriam estas explicapZes, se tivesse havido a ne- 
cessaria prudmcia , substituindo-se esta palavra por qualquer 
outra; porem o legislador foi imprudente e imprudentissirno a 
ponto de suscitar uma desconfianpa, que longe do seu animo es- 

adultera, ou clle seja ou ngo seja de Benedidiune. 0 s  casamentos clandes- 
tinos usaram-se francamente at6 o !im do seculo XV, e a que ponto che- 
gou o abuso, claramente se dcduz da carta que em 1352 D. Affonso IV fez 
enviar a todos os Prelados Diocesanos, (e que se encontra 11:~ Synopsis Chro- 
nologica, torno 1.0, pag. 10) onde se diz, que muitos clerigos se achavam 
casados, uns com mulheres virgens e outros com mulheres corruptas, e ao 
depois diziam que niio eram casados, seguindo-se d'aqui ficaretn muitox fi- 
lhos illegitimos por falta de provas, e outros muitos damnos. 

N%o pode,mostrar-se mais claramente, que o hasamento era at6 all< 
independcnte da ben@o sacerdotal, e que o mutuo comemo ela toda a sub- 
stancia e Mrma do matrimonio na rasao de contract~, do q r t c n  o mostra o 
find da dita carta, onde se ordena, que todo8 os recchimenloa sejam feitos 
pplo respectivo parocho, perante um tabetliiio da rnc>snzu fre.yu,czia, destina- 
do p a r a  escreuer em 7~m lzvro todos 0s casamentos, que alli  se celebrarem. 

A cnrta dc D. Affonso IV e a lei de El-Rei D. Manoel de 14 de Ju- 
Iho do 1499 tendem a evitar a clandestinidade dos casamentos, unicamente 
pelos damnos civis, e indepcndentemente da id8a religiosa. 0 Concilio 
Tridentino veio p6r-se em harmonia corn as leis civis c com as ideas da 
epocha e considerou a clandestinidade um impediment0 dirimente. El- 
Rei D. Jogo IV veio ainda em 13 dc Novembro dc 1651 confirmar esta 
idka, quando declarou poder desherrlar-st. o filho, cjuc cor~trahisse matrimonio 
clandestine. hl:ls tauto o espirito d a ~  leis el:L mais cvitar o prejuizo civil 
da unilo clai~clrstina, do quc yrcscrcrcr a obrigsqiio cla b e n ~ l o  sacerdotal, 
clue n Ord. Pl~ilillpinn, posterlor .w Concilio Tridentino, seguiu a Mani~e- 
llna e a legislay80 antei-ior, reconhecendo para os effeitos civis o casamen- 
to publico c conhccido, ainda que n'elle nHo houvesse palavras de presente, 
nem fosse na presenva da igreja, nem tivesse benyBo sacerdotal. 0 que a 
lei civil indagava e queria saber era a uniEio carnal entre o homem e a 
mulher, c so ernm d'elles os filhos que nascessem; logo que o soubesse, es- 
tava satisfeito o seu fim para marcar 08 direitos correlat~vos, e reconhecia 
o facto, dehando-o sdmente &s penaa do Direito Canonico, e aproveitando-o 
para os effeitos civis. 

Nem a lei religiosa levou nunca a ma1 ti lei civil, que recdnheccsse 
os fructos ilas unii5es illicitas para os effeitos civis, nem tentou extirpar 6 
forga essas unii,cs; limitou-se sempre a substituir-lhes as ticitas, quer antes 
das illicitas contrahidas, quer depois, estabelecendo a forma de as trans- 
formar, e elcvando-as a sacramentos. Mas, longe dc lhcs negar a esisten- 
cia, reconheceu-a sempre e os seus effeitos civis. E' opiniHo de muitos theo- 
logos, que muito bem se pode separar o contracto matrimonial do sacra- 
mento do matrimonio, e que hoje mesmo entre os filhos da igreja sancta RC 

pode dar o ta1 cqntracto destituido do sacramento, como antigamente PC 

practicava, permittindo-o as leis municipaes. NHo fica sacramento, mas fi- 
ca contracto, e rsta 8 a douttina do Concilio Tridentino, que,'negando o 
sacramento aos clandestinos, tanto os reconhece como contractos civis, quc 
os considers e lhes cliama contractos na Sess. 24 de Reform. Matrimon. 

N'estcs termos grande numero dos contractos matrimoniaes dos an- 
tigos portuguezes nlo fornm clevados 6, dignidadc de sacramentos, mas fo- 
ram casamentos civis propriarnente ditos, quer isso se attribua 4 ignoran- 
cia do Direito Canonico ou 4 corrup@o dos costumes pels pcrrrianericia dos 
infieis entre 116s. Contra o quc se ergueu o Concilio Trid~ntino foi contra 9 
pretenp20 de c ~ n s i d e r a ~  sacrahento o casameato sem 1)~~11c.~to saccrdot:il, 



tava produzir. (3) Mas a uma imprudencia nBo se responde com 
outra, c o dever do bom catholico, que antes de tu&o Q intelli- 
gente, Q v6r do que se trata; examinar o que se quer fazer; e ,  
em vez de se assustar sem motivo; em vez de levantar urn bra- 
do estupido; em vez d'excitar os escrupulos e o furor da multi- 
dgo ignara ; a sua obrigaqb rigorosa B entender ; 6 fazer idea 
exacta e verdadeira da qucst"a, quc se agita. 

Logo que isto se faz, conhece-se o que fica dito, e o ca- 
tholic~, que d primeira vista se aasustou, porque lhe fallaram em 
casamento e por casalnento 96 entendia o act0 religioso, vi! lo- 
go que essc casamento nIo 6 o seu casamento nem ;om elle tem 
relapZo algmna, e quc aquella palavra foi empregada apelias pa- 
ra desipnar a u n i k  d'unl homenl com uma nlulher. os seus ef- .., 
feitos civis e nada mais. V6 quc a lei civil trata e regula os 
effcitos civis d'aqildlc. facto, como regula os do concubinato, -0s 
do adulterio, os do coito sacrilego e ontros. V6 que alli nlo se 
trata da moralidade nem do preceito religioso ; nIo se diz que 
se faqa; considera-se depois de feito , e assignam-se-lhe as con- 
seq~~encias. Mas B tal o effeito do nome, que mesmo os mais 

ellsinando, qnr para ]laver sacramento 6 ~~ecrs?iario o sacerdote como mi- 
~ i s t r o ;  os contrahentes habeis e legitimos, conlo sc~jeito; a ac@o da ben~go, 
como materia; e :is palavras relativas 4 unilo, como n,forma do sacramen- 
to. Foi isto que no seculo XITI ensinou tan1 Paris o famoso Guilhe~me, e 
r e  no Concilio Mdentino propugnou corn ad~nir:lqlo e applauso Melchior 

ano. 0 qnc ellrs negavam era quc 11s rnl~trahentes podessem ser minis- 
tros do casa~ncnto como Sacramento, pois para o co~drallir n'essa dignida- 
dc rra, indispensavc>l a bcnc;%o saccrclot.~l cc~g~u~do os rituaes da igreja; mas 
nullra st, negou, quc podcssr~n cor~trtthir c.:is:~rnento como contracto pura- 
~ I I C I I ~ ( ,  civil e sem caracter algum religioso. :111trs costurnchs, Iris, tl~eologos 
e o prop] io Concilio se combinam part1 o I C ' L O I I I I ~ C C ~  c ll1(1 char~~ar  COII- 

tracto. , e 

A partc historica d'esta nota 1.: incontestavcl, corno fundrule u w  leis 
c docu~ncntos yuc todos podem consultar; e quanto A'doutrina religiosa ngo 
p6de srr suspelta aos bolls catholicos, authorisando-se corn o nome de Fr. 
Joaquim cle Santa Rosa tle Viterbo, rtuctor do Elucidario, d'onde foi extra- 
11ida. roln pSdc +er-se na pa1:~vra --M:~rido connpudo-c outras ahi citadau. 

(3) 0 a r t i ~ o  1067. sorn fazer :I nec.rss:~rix distincciio entre effeitos civis 
\ ,  

r rcligiosos, pa&c.t, 11izt.r t111t' ~ : I I I ~ I I  \:'I 1 0  ~ . : I , S ~ I I I I ~ I I ~ O  tGvil como o catholicv, 
t. o art. 1069 Darrct, roll~~c.:~r r~tc ,  ( - I I ~  t .ircb~ir~~itr~~~ci:~s il~fcriores. Dieo vare- 

u & 

ce, porque sriaque nHo 6 ,  c sci o qur 0s arti ,~os dizrrn, mas niio me livrei 
tambem de cwta dedconfixnqa' e tlr urn% I I I I ~ ) I ( > S S ~ ~ O  tlesagradavel, quando 
li pela lfrimcira vee. 

1)cpois vi, que o casamento fica 1):rrx os c~xtl~olicos o mesmo que era, 
e q11e long(' t l t  +cbr ignd x c1~1alqnc.r outro tem a infinita vantagem de ser 
stlcra~nento c tCr os effeitos espiritilars : vi clue l o n ~ r  de ser a mesma 
cois:~ para :L lei civil, 1'3 l)or cl1.1 I O I I S ~ I ~ O I R ~ O  Corn muita distincgiio, pois 15 
fcito sern interve11c;lo d'cst:~ r ~c~l l r :~~~tcr~ te  pcla lei canonica, cornoat6 hoje, 
c cln~, ulna vrz frito, a Iri civil rI rrconl~c~ce logo para os effeitos civis, em 
qaanto sujeita o outro a muitas formalidades, de que conhece civilmente; 
vi tndo o que agora escrero. e o receio dissipou-se, a desconfianqa passou, 



illustrados, que teem impugnado a i n n o v w ,  t ~ d o s  estabeiecem 
confronta~fo entre o casamento civil e o catholico, e nenhum en- 
tre elle e a mancebia ordinaria, quando com o sacramento ape- 
nas tern de commum o nome, mas tomado n'uma acepGLo di- 
versa; e quando elle nada mais t5 do que a mancebia regulada 
por disposi~ijes mais convenientes. Mudem-lhe o nome; em vez 
de casarnento civil chamem-lhe mancebia civil; deem-lhe os mes- 
mos effeitos, que agora Ihe dIo ; fapam partilhar a mulher dos 
bens do homem e os filhos herdeiros d'arnbos; e tergo feito a 
mesma coisa, sem que urn s6 catholico mostre receio, e mesmo 
aem que um idiota ou hypocrita ache pretext0 para a menor la- 
muria. 

0 casamento civil 6 a unilo d'um homem com urna mu- 
lher; unilo despida dc todo o caracter religioso; uniXo pura- 
mente civil que produz effeitos puramente civis. Aos olhos da 
nossa religizo & urna mancebia c para os catholicos um pecca- 
do ; mas nlo passa d'ahi ; Q urn peccado , como qualquer outro, 
comq a mancebia ou como o concubinato; peccado que a nossa 
religilo prohibe aos catholicos e n'elles pune pela penitencia; 
peccado de que tenta livrar a todos , ensinando e persuadindo ; 
peccado a que estEto reservadas as penas espirituaes d'esta c da 
outra vida; peccado que ninguem deve , mas que todos podem 
praticar , mesmo porque se assim nIo fossc niio ~ e r i a  peccado, 
de cuja essencia 6 ser act0 possivel e voluntario da pessoa, que 
pecca, pois ninguem peccaria se o peccado fosse forpdo ou im- 
possivcl. 

0 casamento civil reduz-se , nos mais simples termos, 4 
declaray80 escripta que um homem e urna mulher, tendo ambos 
perfeita capacidade civil, fazem livremente para viverem juntos, 
para commu~iicarcm os seus bens , para terem por herdeiros os 
fdhos provenientes d'essa uniLo, que, urna vez fcita, nlo p6dem 
retractar nem revogar para os effeitos civis. 

mas fiquci admirado de tal modo de escrever leis, que assustam, sem que- 
rer, e sem motivo. 

Para que ha de parecer igualar o que 8 desigual, e o que ella mesmo 
' nio iguala? 

Para que escolhcr urna palavra, a que tinha de dar urna significagao 
desconhecida, porque o espirito public0 Ihe dava outra diversa? 

Para que escolher urns phrase, entrc n6s nio sh desconhecida, mas 
odiosa, pois por casamrnto t ivil conhecemos j4 o do Codigo Napolcle, que 
tem geral antipathia? E para quo escolher a mesma phrase, quando entre 
o Codigo Napolego e a doutriria do nonso ha, co~no diz o snr. A. Herculano, 
um abysmo? 

Para dizer que os filhos succediam nos pacs e que estes communica- 
vam os bens, dispensal-a-se hem estc enigma, quq. parecendo bicha de sete 
cabegas, Q apenas um regulamento para attenuar os maus effeitos daman- - 
cebia ordinaria. 



Que C isto m s  olhos, nEo direi 'da religilo pura, 'mas do 
beato mais hypocrita e sandeu? 

E urn contracto impio, diz elle, pel0 qua1 urn homem le- 
va uma mulher para cohabitar com ella. Mas, pergunto eu ,  o 
que 6 ,  impio ? Ser6 o contracto conlo papel escripto , ou sera o 
act0 de levar a mulher para viver coin ella em conwbinato e 
mancebia? Impio , ha-de dizer e reconhecer o proprio tolo, im- 
pio, ti: o acto, pois o papel sem o act0 nada val, e o act0 sem 
papel ti: mancebia e ti: peccado. Pois se.assim 6 ,  torno eu,  que 
te import" o papcl, se niio p6des impedir o acto? N b  v8s e nto 
sabcs , quc tu rnesmo , scjas catholic0 ou turco , pcides , 'quando 
quizercs e scin ,clncl a lei civil t'o prohiba, levar uma mulher 
para tua casa, amancebares-te corn ella, dar-lhe garte dos teus 
bens, c reconhecer e instituir herdeiros os teus filhos? NEo vi3s 
fazcr isso a cada passo? 

Mas, se o acto hojc 4 licito e lcgal e possivel e facil, 
contra que conspiras tu, fanatic0 imbccil? E' contra o papel? E' 
contra o contracto anterior, clue cleinonstra o facto c rcgula as 
suas consequenc.ins civis? X' scm duvida. Xu wou responder-te 
logo. 

Mas, primeiro, digo aos bons catholicos, intclligentes, ra- 
cionacs, respeitadores da igreja catholica e scquazes sinccros e 
convictos da doutrina de Jesus Christo. Kssc contracto, que ahi 
chamam casamento civil, clt ulna mancebia regulada e sujeita a 
ccrtas disposi~8cs, c para n6s um pcccado contra a nossa reli- 
gilo. Vejamos este fact0 cm relapiio aos outros, que, como eu 
disse, ou nLo sto nem querem ser catholicus; ou sZio catholicos 
clue querern ptccar e desobedecer ao prcccito e lei da sua igre- 
ja. Quanto aos primeiros; se nIo sLo ,catholicos e eu n b  posso 
persuadil-os a quc o sejam, nIo podem chsar catholicamente; 
c conlo cu n8o posso commetter o impio sacrilegio de forparum 
inficl a reccbcr um sacramento da riossa rcligilo, profanando-a, 
antes dc cntrar no seu gremio pcla convers%o e baptismo, forpa 
me ti: rcspcitar os nZo catholicos como inciividuos e deixal-os ar- 
ranjar os seus casamentos, conforme a religiiio ou superst$lo 
que clles tivort~i~i. Nto passo levar o furor rcligioso a ponto de 
perseguir o meu shnilhante, cuja crenpa religiosa C: differente da 
minha. Hqjc nlo sc queima o peccador; o auto da ft5 acabou, e 
o assassinato feroz pela inquisipiio passou con1 o tempo do obs- 
curantism~ e ignorancia, paramais nLo voltar. Hoje respeita-se 
a liberdadc dc conscicncia; n8o se persegue ninguem por moti- 
tivos cle religilo. ( I  cjl~cnl nlo pc'~do persuadir, desiste, e embo- 
ra lalnente n2o podcr rcstituir ao aprisco a desgarrada ovelha, 
deixa-a ir nas garras do demonio, mas n30 a offerece assada, 
blasfernando o sancto nome de um Deos, todo amor e todo jus- 
tipa. 



Supponhamos que 6 um catholico, que resiste a todos oa 
bons conselhos, e que quer m a r  civilmente; elle pecca, j4 o 
disse e sou o primeiro a reconhecel-o, mas do peccado elle da- 
rh contas a Ucos e 4 sua consciencia; a mim nem 4 sociedade 
civil nlo tern ~ l l e  que dar satisfapi30 alguma. Tambem elle pecoa, 
amanceluantlo-se, e a sociedade civil deixa-o amancebar, e eu 
n lo  posso prohibil-o; tambem elle pecca, nIo indo 4 missa, e 
n e ~ n  eu nem a sociedade podemos obrigal-o; tambem pecca, nLo 
se confesssando ; pecca, nIo commungando, e offende estes sa- 
crament~?, conlo offc~nilo o do matrimonio, quando se une a uma 
mulher'sern scr ,I face da igreja. A sociedade civil nadatem com 
isso. Lembra por vcntura a alguem evitar o peccado pela forp? 

Clasa, pois, um catholico civilmente; religiosamente consi- 
derado, fica em rnancebia. At6 aqui vejo eu. Podemos e deve- 
mos todos consideral-o amancebado, e acanselhal-o, persuadil-o, 
convcncel-o, asque venha A face da igreja sanctificarumaunifo, 
que, antes d'isso, 6 illicita c offende a Deos por ser contraria ti 
lei da sua igreja. 

Casa um. catholico civilmente ; que lhe havemos n6s de 
fazer? A resposta c': sin~ples; que fazemos nSs aos amancebados? 

Se tal casamento B inancebia, fa~amos aos assim casados 
o quc hoje fazemos aos arnanccbados. Prohibo eu ao catholico, 
meu visinho, quc se anlancebe? Grito eu, que elle tenta derri- 
bar a religiso de nieus paes? Clalno, que ellc faz guerra 4 igre- 
jay L)igo, que clle quer estabelecer o protestantismo? Chamois 
annas, e lcvanto acaso uma guerra religiosa contra um f'to sin- 
gular, peqneno, mcsquinho, ridiculo, que, por ser a falta d'um, 
mostra o acerto todor: ; que C a excepflo a confirmar a regra; 
e que no fin1 :I rcl~gigo verrl a punir pela penitencia e a absol- 
ver pela repar:tqlo, mostrando que nlo teme esses desvios, que 
a final domina, perdoa c aproveita para salvar a alma do pecca- 
dor e rnostrar a verdade d'lima religifo, que sempre triumpha 
de todos os erros e dc todos os vicios, de todas as faltas e de 
todos us peccados? 

A (1ucstE0, collocada n'este campo, n b  tem resposta de 
pessoa de juizo ; e este 6 o seu unico campo. Se a lei civil de- 
cretassc, que o catholico era obrigado a reconhecer como religio- 
samcnte casado o casado civilmente ; se desse ao casamento ci- 
+il os cffeitos religiosos do caaamento catholico; se prohibisse os 
ininistros da igreja e as familias catholicas de prbgar, ensinar e 
persuadir nos fieis, que tal casamento 6 mancebia e peccado, que 
se nlo deve commetter ; se nos prohibissem de aconselhar aos 
casados civilmente, que v i ~ e m  em peccado, e que devem fugir 
d'ellc, vindo perante a igreja fazer penitgncia e sanctificar uma 
uniHo illicita ; se nos mandasse ou instigasse a casar civilmen- 
te, ou a nZo casar catholicamente; se alterasse ern alguma coisa 



ou d'alguma maneira o noseo cammento-sacramento ; entlo eu 
veria um attaque 4 igreja, i nossa f6, ti nossareligHo, e, como 
catholico, pelejaria em sua defeza contra a impiedade. Mas eu 
posso casar como d'antes; posso ensinar que todo o casamento 
sem sacramento 6 mancebla e peccado ; posso casar catholica- 
inente a minha farnilia ; os ministros da minha religigo podem 
ensinar a boa doutrina ; pr6gar o casamento catholico ; pr6gar 
contra o casanlento civil, e Pmpregar para reconduzir ao seio da 
igreja os civilmente casados os lnesmos nieios, que hoje empre- 
gam para reconduzir os amancebados. Que temo eu, que receio, 
onde cst4 o perigo? Que me iniporta a parva lamuria d'um hy- 
pocrita manhoso, se a realidade I? esta? 

Inventem dez casamentos civis, inventem mil; n$o fa- 
zem mais do que inventar nomes, porque o facto d um e per- 
manece o inesmo; (': a mancebia. Ora se esta 6 civilmente licita 
e reconhecida nos seus effeitos; se isto sempre issim foi e ha- 
de ser; se nfo p6de ser d'outra f6rma; que me impbrta, quelhe. 
mudeni o nome, se o facto t': o mesmo, e que medo tenho eu do 
nome, se o facto n?io me assusta, nem nunca me assustou? 

A verdade 6, que quem at6 hoje se casavi catholicamen- 
te, apesar de ter a faculdade de se amancebar, ha-de continuar 
a casar da meslna forina, apesar de ter a faculdade de casar 
civilmente. Esta razbo 6 bz inuito pezo. O bom catholico s6 ca- 
tholicarnente ptide casar. Eu  sou catholico, nbo caso civilmen- 
te; rninha familia i! eatholica, nlo casa c.ivilnieiite; a minha fre- 
guezia, o rneu districto, a provincia, o rein0 en1 geral, slo ca- 
tholicos, ninguem casa civilmente, todos casarri catholicamente, 
e quem tern de casar, casa recebendo o sacraniento A face da 
igreja. Mas, dir-rnc-hLo, para quem tl: cntao o casamento civil? 
E' para os que nzo casavam, e que hoje se aniancebam. Nlo 
se trata de o.yiir em paralello con1 o sacramcmto; comno que i. 
preciso comparal-o 15 com a mancebia, c saber se B melhor, que 
um catholico que nfo quer e urn' nLo catliolico que nlo p6de 
hoje receber o sacramento da igreja, vivan~ ern publica mance- 
bia, podendo abandbnrtr-se r~ciprocaniente e abandonar seus fi- 
lhos, ou se 6 prefcrivel para a sociedade, (e indifferente, pel0 
menos, para a religi%o) qne clles tenham os seus direitos regu- 
lados e as obriga~aes reciprocas previamente estabelecidas. Dei- 
xemos, pois, a lei civil regular esse . negocio; que nlo 6 o nos- 
so, e veremos que n'cstc paiz essencialmente catholico os casa- 
mentos civis de catholicos hfo-de ser mais raros do que hoje 
szo as inanccbias teudas e manteudas; e 'que assim ha-de acon- 
tecer pels vontade prcpria de cada um, como eu desejo, sem 
que se violente ningiiem, o que elx n5o qncro, nem posso que- 
rer coliio bom catholico e cidadIo livre. 

Volvo ao fanatico, a quem fiquei (It. responder, ao qua1 



nlo dB cuidado o facto, que 6 uma mancebia que jti havia; mas 
que nzo p6de sofiec o nome, nem que se regule o facto por .urn 
aontracto antcrior. N%o o assusta o peccado, que 6 a mancebia; 
assusta-o, qnc sc regule o acto, attenuando-lhe as funestas cDn- 
sequencias. N%o lhc iulporta, que os catholicos se amancebem 
por contracto vocal ou sem contracto algum; tern medo de qu8 
escrevam essc contracto, e 96. trcme do papel. 

h':~ ~ i d a  social ha factos, que, sendo religiosalncnte pro- 
liibidos. sho hulnanar~innte inevitavcis. A lei civil, que nIo p6de 
prohibil-os, yorquc scria por todos violada e escarnecida, nIo 
tem remedio senlo tratar d'elles, porque clles apparccem e pro- 
duzem consequencias, quc n?io podem passar desapercebidas. 
D'estes factos B n?lo si, n manccbin, maQ tn.lo~ 9s modos porque 
da unifo do homcin COIII  :I mulher rc.\r~lf:l :I l~ropaga$io da es- 
pecie humann, scni scr pclo sacrai~lonto rcbligioso. l'oderia a lei 
evitar, que na sociedade ilpparecejseiu filllvs sem serem dc le- 
gitinio matrimonio ? A lei que o tentasse, 56 promoveria o riso: 
Enfto sc taes filhos hIo-de apparecer no m~uldo c: viver na so- 
cicdade, a lei, que n lo  p6de evitar os actos clue os produzem, 
e que tern dc regular as consequencias civis d'csses actos, pre- 
cisa para isso de sujeital-os a certas fol-inalidades. 

A mancebia 6 urn mal; a prostituiqlo 4 outro; slo fu- 
nestas as consequencias de ambos, e oxa1;lt que desapparecesseln 
da sociodnde; mas n b  desapparecem, existem desde que ha, 
~nundo, e 1130-dc durar, talvez, tanto conlo cllr.. Acaso grits 
alguem dos regulamentos administrativos , 1 lorqua regulam a 
prostitui~Ho, attenuando-lhe os effeitos, em vuz dc a deixar de- 
sordenncla nas suas tcrriveis e funestas consequencias ? Pois no 
mcSsrno caso esth a mancebia, que, nIo podendo evitar-sc, deve 
r~glll:~l*-sc. Xa. SUB nudez primitiva, como ella 6 hoje permitti- 
da e facil, o 11onl~in rive livrernente com a niulher sem titulo 
religiose cotno 110 casarnento civil, corn a difl'erenpa quc ptide 
abandonal-a c aos filhos, cntl.egando-os 2i fome e ao dcsprcso, 
em quanto clue no casamento civil o assim amancebado nLo re- 
pudia a mnlhcr ncrn pcide abandonnr sc11s fill lob. Como B que 0s 
que tolcraln o facto se qneixam do regulalnc:nto qur! o reprime? 
Nto  tee111 medo do ~nal,  e trenlem do remedio, que o attenua? 

31x3, dir-me-hlo, a mancebia continua a sor possivel de- 
pois do cusanicnto civil. Sem duvida, mas ha-de scr muito mais 
rara, porque ho,je amancebam-se os que nLo qucrem e os que 
nfo podern cnsar, par nto terem casamcnto possivcl em r a d o  
de n?io sereill c:~tllolicos; c d'aqui em diante a manccbia ficar4 
s6 para or: 1 I i 1 ( ~  cjnizerem amancebar-se, porcluo para todos os 
outros ha unl casnmento possivel; ha estc?contracto civil, em que 
o legislador, tomando exeinplo, como diz o snr. A. Hercukmo, 
da melhor e mais fecunda philosophia, offereceu a todos umvin- 



culo perpetuo e indissoluvel, imitando do antigo catholicismo 
essa doutrina sancta, que nobilitou a mulher, e que moralmente 
a equiparou ao homem, libertando de servidto abjecta metade 
do genero humano. Como serh, pois, que aquelles que toleram a 
mancebia, se queixam d'uma lei, imitada da lei religiosa como 
do rnelhor dos modelos, a qual, jL que nto p6de evitar o faoto, 
lhe attenua as consequencias funestas? 

Prevejo uma objecpto. Podem dizer-me, que quando a 
religik se dirige ao! amancebados, nIo os encontra ligados por 
urn contract0 civil e humanamente indissoluvel . aue os ~ r e n d a  

f ,  

durante a vida, emquanto no casamento civil encontra eslabble- 
cido um vinculo que nIo p6de separar. Esta objecqlo @ urn so- 
phisma. Aos olhos da religiIo tanto estA indissoluvelmente liga- 
do o amancebado como o casado civilmonte, porquc para ella o 
vinculo rem. nto do contract0 escri~to.  mas do act0 da unito 

I I 

carnal, que, fazendo perder A mlxlher a natural purcza e trans- 
formando-a de v i r~em ern com~anheira d'um honlem Dor nm 

D 

facto irreparavcl, quc lhe imprAiu uma inancha indelevel, B 
bastante perante Deos para decretar essa uniiio perpetua e indis- 
soluvel, que a religigo nunca scpba, quando a acha contrahida, 
mas s6 sanctifica, elevando-a a sacramento, depois de a purificar 
pela penitencia. E' o que significam as decretaes. de Gregorio IX; 
B .o que fez Benedicto XIV; B o que hoje fazem as dispensas de 
Roma. Ha algurn caso, cm que a religizo catholica exija a se- 
parapto depois do vinculo carnal, e b possivel dar-se n'estie caso 
o vinculo civil indissoluvel 4 face das rectricpi3es, que o proje- 
cto de Co'digo estabelece? Respondam os theologos. E u  affirm0 
que nlo, e o direito canonico nto me 6 desconhecido. 

J L  se v6 o que @ o casamento civil. Posta a questb n'es- 
tes termos oderli ainda contra elle levantar-se algum tolo ; me- ' p, rece compaixao: pGde gritar algum especulador hypocrita ou bea- 
to fingido; rnerece desprezo. Mas a sociedade, que nlo estB Bs 
ordens de tal gente, vai andando o seu caminho, e o homem 
de juizo nLo compara 'o casamento civil ao catholico , ao qual 
6 muito inferior, mas compara-o corn todo o genero de mance- 
bia e conculinato, a que B muito superior, e como elle se nlo 
estabelece para supprir o primeiro, mas para substituir ou atte- 
nuar os seeundos. o bom catholico nto o usa. mas o bom cida- 

0 

dLo c111cr o wu estabclecimento na lei civil. 
N%o chamem impia ou sacrilega :i lei civil por tratar de 

um ponto clue 6; peccado contra a religizo do estado. JL o disse; 
a lei ten1 dc regular esta materi:~ e outras pciores; sempre assim 
foi e ha-de scr; nlo pcide ser d'outra 1nanc:ira. 0 s  factos succe- 
dem, e quando sc n8o p6de evitar quc snccedanj, forsa B tratar 
d'elles. Assixn a lei civil trata doe filhos adulterinos. dos sacri- 
legos, dos incestuosos e outros, porque nlo p6de evitar, apezar 



de os punlr como crimes, o adulterio, o incesto, o coito sacrilego 
e damnado. A mancebia existe, nio Q crime, seria inutil prohi- 
bil-a e i~np~ssivel evital-a ; nIo ha remedio senio regulal-a e as 
suas consequencias. 

Ahra o povo os olhos e ousa-nos sobre tudo o clero illus- 
trado, a quem, mais quc :t todos, o assumpto interessa e perten- 
ce, como pastores do rcbanho da igeja. E' preciso distinguir a 
verdade do erro, e despresar muita sandice, que por ignorancia 
ou nlaldade ahi se tem escripto. 

JA li, por exkmplo, que um menor seduzido e illudido, 
sem ter tempo para pensar, podia ir n'unl lnonlcnto contrahir um 
vinculo indissoluvel; jd li que um padre pcltlia casar civilmente 
corn uma freira, e j A  ~i S venda uma caricatura n'esse sentido. 
Isto mostra a cstupidez de quem escreve c pinta, e prova a in- 
dulgencia ou negligencia do Ministerio Pnblico. 0 que elles fi- 
gnram romo facil I': pura e absoiutamcnte impossivel. No regis- 
tro civil n5o se pergunta pela religibo dos pretendentes, porque 
o contracto nto trm caracter religiose, neln i: dcstinado a effeitos 
religiosos, mas pergunta-se-lhes minuciosamente pel0 seu estado 
civil e pela sua cq)acidade civil. NBo os casam h pressa, como 
quem bebe urn cop0 d'agua, mas csaminani-se os docurnentos, e 
ainda depois se affixam editaes pol. 15 diau a chamar quem te- 
nha que oppCr ao contracto. Se um B menor, e nio mostra cop- 
sentirncnto, n%o o casam, mandam-n'o embora; se 6 padre, n b  
tern s6 impediment0 civil por falta de capacidade para disp6r da 
sua pessoa para tal contracto, tem impediment0 criminal; d o  o 
casam, e n'um paiz civilisado a lei penal recebe-o para lhe dar 
o prelnio da tentativa sacrilega; se 6 freira ou frade, o resulta- 
do 6 o mesmo. Quem tenta excitar a colera do povo rude, pin; 
tando e escrevendo taes sandices, c': tolo ou mau, ou ambas as 
coisa's ao mesmo tempo. 

Sinto ter de notar no nosso primeiro histoiiador umafal- 
ta igualmcntc injnsta, c, por ser d'elle, muito mais censuravel. 
Refiro-me :b insinuapbo de scr o clero ferido nos seus interesses 
mundanos! pela falta ckl certidiio e pelo pcrigo do livro $ndo. 

A 11lustrapZo sempre crescente.e rt independencia sobeja- 
mente provada do nosso clero collocam-n'o muito superior A in- 
juria, que o illustre escriptor lhe dirigiu cOm tanta injusti~a, C O ~  

mo falta dc fundamento. Injusti~a; porque o nosso clero, salvas 
rarissimas exccp@es, i: illustrado e digno do lnaior respeito, e 
15 a classc quc 111ais concorre para a moralisapfo social c para a 
sustcntayHo da ordem publica. Falta de fundamento; porque, 
(quem o acrcrlitaria?) tal insinuapiio encontra urn desmentido 
pleno nas disposipaes do project0 de Codigo, que, estabelecendo 
o registyo civil independentemente do casamento civil, entrega 
ao primeiro todas as certidaes de casamento, quer catholico, quer 



civil. D'esta f6rma a insinuaflo nem mesmo k possivel. Haja 
ou nHo haja casamento civil, O isso indifferente para as certi- 
daes, que hbo-de sahlr sempre do registro civil. 0 livro n"a fin- 
da pclo casamento, finda pel0 registro. Ora se o clero nSto ques- 
tiona este; se o prejuizo vil, que inculcam ser a causa da oppo- 
sipfo ec'clesiastica, s6 d'este lhe vem e n?lo do outro; se, evi- 
tando o casamento civil, n b  evitariam o prejuizo que ficaria o 
mesmo; como O que um escriptor consciencioso c illustrado in- 
sinua ao vulgo ignorante, que o clero portuguez se move por 
uma causa vil, que O falsa, imaginaria e impossivel? 

Fapa-se justipa. Eu  vejo que o clero tem sido at8 hoje 
o mais moderado e o mais illustrado dos adversarios, e que ou 
espera em silencio, ou tem significado os seus receios em termos 
proprios do seu caracter. Vejo mais especuladores, mais igno- 
rancia d mais malicia n'esses defensores leigos e ~postolos fal- 
sos, fanaticos impostores e beatos fingidos, quc sahem & rua, 
apregoando uma religiLo, que ignoram, qne incultam e que es- 
carnecom. Estes insultam o clero tambem, e o cxcmplo jB ahi 
esth em Rraga, onde um anonymp, cujos escriptos sobejamente 
provam o desarranjo mental, grita aqui-dlEl-rei contra o rev."'" 
Arcebispo Primaz, porque este n b  grita con10 clle contra o ca- 
samento civil. Este innocente, que em nome da religiLo insnlta 
os ministros, que klla lhe manda respeitar, mostra a pretenq50 
de dirigir elle o Arcebispo e a igreja: c tenta transformnr-so 
em evangelho vivo. 4 pobre tolo crucificaria de boa vontad(. 
segunda vez Jesus Christo, se Nosso Senhor voltasse ao mundo 
prdgar a sua santa doutrina. 

lamentavel e d4 pouca honra ao paix, que tacs despro- 
positos apparegam d'um e d'outro lado. E' tempo de terminar 
essc espectaculo vergonhoso. A opposigHo a0 projecto s6 ao pro- 
jecto se deve. A dontnna O boa; a rcdacglo foi pessima. NBo 
souheram exprimir o cjlic qucriam dizcr , e dcspertaram receios 
para que n%o ha' motivo. 0 remedio B facil, e esperese do poder 
legislative, a qucm est;i affecto o negocio. Deve, pois, cessar to- 
da a agita~go e tranquilisarem-se as aninlos. 

Terminaria aqui, mas quero fazer uma referencia especial 
b cartas dos snrs. d u p e  de Saldanha e A, Herculano, causa 
principal, se nHo unicn , da importancia da questlo , porque os 
seus nomes transmittem aos seus escriptos uma consideragb, 
que ou se ha-de acceitar tacitamente, on se ha-de combater dc 
face e dcsassombradamente. 

0 nobre tnarechal? por um err0 raro, mas possivel, no seu 
muito esclarecido entendimento, leu no projecto o que nem por 
sombra 1s estava, e ve-se hoje, de certo com admiraga0 sua e 
corn pouco prazer tambem . A frentc da multidgo de fanaticos 
ignorantes c de especuladores h-ypocritas, que fingem ter,corri- 



do 6 sua voz, e que assim abusmn da considerapb em que o 
paiz tem o nobre duque de Saldanha. Uns pr6gam o que nHo 
sabem, outros adulteram o que sabem, e to8os se auctorisam com 
o nome d'um dos mais illustres filhos d'esta terra: Tal 6 o re- 
sultado d'um momento de irrefledo. 

E u  f a ~ o  justiga pureza d'intenpto do nobre marechal, 
porque creio n'ella , c nHo vejo na sua carta mais do qne a ex- 
pansHo precipitada, e por isso errada, da primeira impress30 que 
lhe fez a leitnra do prqjrcto; precipita~Io c erro tanto mais na- 
turaes, quanto 6 certo, quc o project0 por uma redacplo impru- 
dente e incrivel annuncia o que nto diz, e p6de despertar a des- 
confianga d'um bom catholico. Esta impressto, porkm, que se 
rkebe S primeiq vista, cessa, logo que ha tempo de meditar no 
valor de cada disposipto , e n3o p6de subsistir hoje depois, de 
tanto tempo de meditapto e d'uma discussto, a que um espirito 
illustrado nto p6de recusar a convicpidfo. Hoje , pois , be muitas 
pessoas ainda fazem justipa 6 intenplo do nobre duque, todas 
teem os olhos em s. exc.", esperando que se explique, determi- 
nando claramente a significaplo e a interpretagto que a sua car- 
ta deve ter. A verdade 6 esta, e se o nobre marechal, depois 
do primeiro passo, nto desse o segundo , s6 de si teria a quei- 
xar-se, se, n"a podendo j6 presumir err0 d'entendimento, todos 
concordassem em reconhecer vontade e proposito de errar. 

Por outro lado a carta nlo tem valor alhm do nome que 
a assigna. Resume-se n'uma ameapa, que nto procurou disfar- 
gar-se, ameapa muito censuravel, mas impotente. Perdido esta- 
ria o paiz , em que ella impressionasse alguem, e razto teria o 
snr. A. Herculano para descrer absolutamente dos homens e das 
coisas, se homens e coisas fossem capazes de recuar e trepidar 

.assim. A patria estima os seus filhos illustres, mas nIo os teme, 
n"a tem medo, e embora a um nome se ache ligada a tradicpto 
das lutas da liberdade, ninguem lhe atribue exclusivamente uma 
victoria, que se deve 6 forpa das idkas, as quaes venceriam, tal- 
vez mais tarde, mais difficilmente talvez, mas venceriam sem o 
general, e mesmo contra elle. Pugnando por uma causa justa, 
o nobre marechal teria hoje os mcsmos soldados e as mesmas 
victorias; mas, sem causa ou pugnando pelo e m  e pela impos- 
tura, ver-se-hia isolado e conheceria, que se os soldados sem ge- 
neral s"a multididfo desordenada ou massa inerte, um general sem 
soldados 6 apenas um individuo, que, quando opposto a um paiz 
e ao mcsmo tempo 4 r azb ,  nLo pode esperar ser tornado a serio. 

Demais que significa a forpa e essa espada langada n'uma 
das conchas da balanpa ? N b  ensina a historia, que recorre 4 
r a s b  da for pa quem teme a forpa da rasto, e que quasi sempre 
a aineaga encobre a injnstipa? Brenno lanpon a espada na ba- 
lanpa, em que se peaava o oiro do resgate de Roma, porque o 



pesava corn pesos falsos e o tribuno queixava-se da h u d e  com 
que o ronbavam. Quando vejo espada na discusdio, desconfio que 
tentam falsificar as rasiies e os argumentos. Nto me engano, 
mas nto temo. Nas guerras barbaras da antiguidade Brenno te- 
ve Camillo, p_or quem foi vencido e morto. Nas luctas da intel- 
ligencia a rasao 6 o mais invencivcl de todos os Camillos para 
dar d verdadc: scguro triumpho. 

A carta do snr. A. Herculano, d ?  cscriptor inirnitavcl 
qne todos admiramos c respeitamos tanto p6la honestidado cle ca- 
racter como pela elevaqto da intelligencia; essa carta c1;jo nlc- 
rito litterario e scientific0 consider0 supcrior a todo o elogio , e 
tanto, que reputo esgotada a questEo nas suas relapTies superio- 
res corn $ igreja e corn o estado; essa carta tem um lado mau 
e procluz uma impress30 desagradavel, quc p6de ser funesta, e 
sem duvida 8 infundada e injnsta. 

E' offender a patria desammar os seus filhos e pr8gar- 
lhes com a palavra e com o exemplo, que para urn homem da 
intelligencia e honestidade e virtudc do snr. A. Herculano n3o 
ha aqui outro recurso al8m de pedir sete palpos de terra n'um 
canto de obscura aldea; e 8 crime mostrar aberto o abysmo, ine- 
vitavel a queda, inuteis e iinpotentes quaesquer esforpos para 
suster a nagto que se despenha. Pouco mais, se mais 8, faz o 
soldado que no campo da batalha levanta um terror panico, e 
foge, fazendo fugir os que pelejam. NBo querer servir o paiz c: 
escai-necel-o, dizendo-lhe que n8o precisa de servipos, qupndo se 
proclama a agonia da patria; dixer i napto, que estd agonisante 
e quc todos os governos. & 6xcellentes pela alta moralidade c 
pcla profunda intelligencia, seria um insulto sacrilego na hora 
extrema, se essa descrenp absolnta, que o snr. A. Herculano 
traduz mais ainda pel0 despreso do que pela desanimapiio, nbo 
revelasse mais orgulho do que convicpto. A prophecia 8 falsa e 
visionaria, c a patria tem d'ella a receiar tanto, como a religi30 
a temer dos escru ulosos sobresaltos do snr. duqi~e de Salda- 
nha. Mas a moci & de intelligente, que como o snr. A. Hercn- 
lano nIo occupa as cargos, mas aspira a ellcs e para clles sc prc- 
para pel0 estudo e pela virtude, n"a oxide consentir ~l'cssc qua- 
dro sombrio, que, se fosse real, seria cstiinnlo para nobre emu- 
lap& e maiores sacrificios, nuncn motivo para desanirriar e para 
uma fuga vergonhosa. Um dia abriu-sc, a terra r p  prayn pnblica 
,de Roma; do povo. supersticioso apoderou-so nm terror profundo; 
um cidadiio apresenta-sc armado, diz cjuc os Dcoscs lnostravam 
querer uma victima humana, e que ia sacrificar-se pcla ~alvapso 
da patria. Marco Cnrcio precipita-se no abysmo, estc fccha-se 
tempo. depois, c o pow,  logo reanimado, attribuiu ao heroic0 sa- 
crificio d'um a salvac;Lo de todos. Roma era entgo grande, por 
que cada cidadto era virtuoso, c este, victirna da superstipiio do 



tempo, deu a todos o nobre exemplo de sacrificar a vida para, 
salvar a patria. Quando as napaes agonisam, os cida&s pres- 
tantes luctam, 'resistem, sacrificam-se e momem abrapados 4 ver- 
dade e i justipa, nlo fogem do campo para nfo chegar at6 elles 
o fragor do combate. Curcio nLo se contentou com sete palmos 
de terra em obscura ald6a; Diogenes 6 que se contentou como 
tunnel. 0 pripeiro levou at6 ao heroism0 uma dedicaplo patrio- 
tica; o segundo levou o orgulho at6 i loucura, e quando respon- 
dia ao scnhor do mundo=s6 desejo que te desvies e que nPo 
me tires o meu sol* msior orgulho era o do cynico, que pu- 
blicamente mostrava despresar o poder de Alexandre, o qual, 
emquanto os cortezlos se indignavam, dizia, sorrindo-sese ou 
nto fosse Alexandre, quereria ser Diogenes.=Aquellas almas com- 
prehendiam-se e as duas vaidades valiam-se urna 4 outra. Uns 
fazem consistir o orgulho em revestir todas as distincpzes, de 
que se orna a vaidade humana ; outros mostram em public0 o 
despreso de todas ellas; e ostentam por vaidade despresar os 
homens e todas as suas vaidades: B n1e8tes maior o orgulho. 

Mas a patria n8o quer orgulhos , quer sacrificios e precisa 
de servi~os; o bom cidadlo presta-os, sem que lh'os pepam, em 
tudo o que sabe e p6de; deixa os cargos aos mais dignos, rego- 
sijando-se, como o Spartano, que a patria tenha cidadlos mds 
dignos do que elle; disputa-os aos indignos, e conquista-os pela 
intelligencia e pel0 estuao. Nfo desanima, lucta e trabalha sem- 
pre, e quanto maior 6 a difficuldade, maior deve ser o esfor o, 
c maior 6 a gloria; mais valioso o servipo. f 

De resto eu consagro um respeito profundo aos dois vul- 
tos eminentes, cujos servipos e cu'o merito conhepo e justamen- 
te admiro; porem, catholico, cida d SCo, jurisconsulto, mopo ainda, 
csperando no futuro da patria, vendo o presente superior ao pas- 
sad0 , confiando no estudo e na virtude, crente na intelligencia 
c na razfo humana, eu tinha de protestar em nome de todos os 
sentimontos sagrados, devie appreciar livrernente as idbaa que 
publicaram, e tinha de exp6r as minhas. 0 pail; julgar4 umas e 
outrae. 
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